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O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Campinas (STMC) teve uma semana 

de muito trabalho e contato com os trabalhadores 

(as) nas unidades. Estamos no meio de outubro e 

com muitas atividade e plenárias pela frente! Veja o 

que aconteceu na última semana do STMC, que 

também comemora 28 anos no mês!

No início da semana, tivemos a segunda edição do 

Ateliê de Sais do STMC, que trouxe a importância 

das boas escolhas para o consumo do sal: o ideal é 

evitar aqueles que trazem muito sódio em sua 

composição. A atividade trouxe ainda uma palestra 

sobre os diferentes tipos de sais e os riscos que 

corremos ao consumir em demasia o sal refinado – 

o mais comum para cozinha. A alternativa é o sal 

temperado, com especiarias, para diminuir o uso.

O Ateliê de Sais é atividade aberta a ativos e 

inativos! No site (www.stmc.org.br) você encontra a 

receita que o STMC usou no Ateliê para fazer seu 

sal aromatizado em casa!

No mesmo dia, o STMC realizou um trabalho 

importante: o STMC na Base, uma visita a unidades 

de trabalho e coleta de informações diretamente 

com os trabalhadores (as), para levantar como 

estão as condições de trabalho e a estrutura do 

serviço público em Campinas. O diretor sindical 

Lourivam Valeriano foi até a base II da Guarda 

Municipal, na região Central, tirar dúvidas e ouvir os 

trabalhadores (as). O Sindicato comemorou 

também a Guarda Municipal pelo  Dia Nacional da 

Guarda Municipal, comemorado dia 10 de outubro.

Também divulgamos durante a semana que o 

STMC, por meio do Departamento Jurídico, entrou 

com Mandado de Segurança (preventivo) e pedido 

de Liminar na Justiça de Campinas após a 

Prefeitura de Campinas alterar a regulamentação 

da dispensa do trabalho de servidores públicos.

 

O problema ocorre no Decreto Municipal 19.208, 

publicado em julho deste ano, que alterou os dias de 

dispensa do trabalho, causando transtorno entre os 

servidores escalados para o trabalho no pleito. 

Aguardamos decisão da Justiça.

O STMC se posicionou sobre a aprovação da PEC 

241 na Câmara dos Deputados, em primeira 

votação. Somos contra a PEC pois ela congela 

investimentos em Saúde e Educação por até 20 

anos. O único ajuste permitido será o da inflação 

anual. Estamos de olho!
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