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Informe Semanal

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Campinas (STMC) teve uma semana 

de nova atividade, plenárias e Dança Circular! Foi 

uma semana intensa, de trabalho e também de 

vitória para os ACSs! Leia nosso informe completo:

No início da semana, o Sindicato realizou o Dia do 

Cinema no Shopping Iguatemi. A proposta – a 

primeira realizada – é uma forma de trazer mais 

uma novidade para os aposentados e pensionistas. 

Um grupo de associados foi sorteado para assistir a 

uma sessão no cinema do Shopping.

A atividade foi um sucesso e muito elogiada pelos 

nossos associados. O Sindicato repetirá o evento 

no próximo mês, fique de olho em nossa agenda!

No mesmo dia, o Senado aprovou uma série de 

novos benefícios sociais e trabalhistas para os 

agentes comunitários de saúde. Essa é uma 

importante vitória! O projeto PLC 210/2015, que 

segue para sanção presidencial, atualiza a 

legislação desses profissionais. 

Na terça-feira, Os diretores da Saúde se reuniram 

pno Paço Municipal com o Secretário de Saúde 

Cármino de Souza. As pautas foram agressão nas 

unidades, Vigilância Sanitária e desvio de função. A 

resposta dessa reunião e outros informativos foram 

passados na Plenária da Saúde, na quarta-feira.

Sobre as agressões, a SMS informou que 

capacitará os gestores para orientarem  a abertura 

do CAT/Ciat nesses casos  e que, a partir de agora, 

os protocolos da Vigilância será enviados direto 

para o secretário da pasta. Sobre o desvio de 

função, informou que avalia o problema. 

Na quinta-feira, foi a vez da Guarda Municipal se 

reunir em Plenária Mensal. Entre as pautas, foram 

discutidas a regulamentação das folgas, 

padronizações sobre o controle de horas extras e 

um pedido de reunião para padronizar relações e 

informações entre os pares.

Também foi o Dia dos Profissionais da 

Educação! Parabéns aos trabalhadores (as) que 

lutam pela Educação pública!

Na sexta-feira, o Sindicato realizou a Dança 

Circular, atividade implantada este ano com 

objetivo de trazer qualidade de vida aos 

associados. Participe! Confira nossa agenda no site 

e redes sociais!  O STMC é o seu lugar!

STMC no Cinema Plenária da Saúde Vitória ACS
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