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A Semana do STMC:

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Campinas (STMC) realizou na última 

semana de Setembro uma série de reuniões e 

atividades, com o objetivo de aprimorar o trabalho 

realizado até hoje. Confira as notícias e fique por 

dentro do STMC:

No início da semana, o Sindicato a Diretoria Sindical 

da Educação do STMC esteve presente na reunião 

de construção coletiva da 7ª Semana da Educação, 

que ocorre em Outubro, com uma série de 

palestras, eventos e workshops que visam a 

discussão da educação pública da cidade. Neste 

ano, o Sindicato é um dos organizadores da 

Semana, com dois eventos. Em breve, 

divulgaremos informações completas.

No mesmo dia, os aposentados e pensionistas 

sorteados foram para a Fazenda das Pedras. O 

Passeio Mensal gratuito é uma atividade 

implantada pela atual Diretoria Sindical, que preza 

viver intensamente a aposentadoria. As inscrições 

para o próximo passeio começam dia 1º de outubro.

No início da semana, os trabalhadores (as) também 

puderam conferir no holerith virtual que a 

Administração cumpriu o acordo na Justiça e pagou 

a segunda parcela do reajuste salarial (4,33%)!  No 

mês de maio os trabalhadores (as) receberam 5% 

de reajuste. Com o pagamento, o reajuste salarial 

alcançou o índice de 9,33%!

Na sexta-feira, foi dia do STMC no Paço. A Diretoria 

Sindical esteve durante toda a manhã no Paço 

Municipal para entregar o boletim mensal aos 

aposentados e pensionistas, com informações 

sobre o pagamento do restante da Campanha 

Salarial (4,33%) e boletim comemorando o Dia do 

Idoso, celebrado no dia 1º de outubro.

No próximo mês, teremos uma série de atividades 

para comemorar a data, assim como o ‘’Outubro 

Rosa’’, que começa hoje na cidade! O Sindicato, 

através da Diretora Sindical Roseli Araújo, apóia a 

campanha e participa da comissão organizadora de 

eventos.

A campanha começa com a iluminação rosa do 

prédio da Prefeitura de Campinas, a partir das 19h. 

Na segunda-feira, 3 de outubro, o prédio da 

Sanasa, na Avenida da Saudade, a torre do Castelo 

e o Reservatório do Alto Taquaral também estarão  

iluminados. 

  O Sindicato é o seu lugar!

Passeio do Mês STMC no Paço Outubro Rosa
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