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Informe Semanal

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Campinas (STMC) teve uma semana 

de muitas lutas, denúncias e atividades! Veja as 

notícias que foram destaque:

No início da semana, a Diretoria do STMC  

denunciou a situação dos servidores da 

para conseguir trabalhar: eles estão 

arcando com dinheiro do próprio bolso os uniformes 

e coturnos! 

Segundo a Lei 16.612, de 2009, a Administração é 

obrigada a fornecer o uniforme padrão, e trocá-lo de 

12 em 12 meses (no caso de vestimenta). Os 

coturnos devem ser trocados a cada dois anos. O 

Sindicato exige que a Prefeitura resolva este 

problema. 

Na quinta-feira, os trabalhadores da GM também se 

reuniram em Plenária, para debater o caso e 

também receber  in fo rmações  sobre  a  

Aposentadoria Especial. O processo segue em 

andamento!

A Diretoria também compareceu em duas 

audiências públicas, na quarta-feira, que 

discutiram Projetos de Lei para criar cargos 

comissionados na Guarda Municipal e Saúde.

O Sindicato é contra a criação destes cargos. O 

STMC acredita no serviço público de qualidade, 

democrático e transparente, por meio do concurso 

Guarda 

Municipal 

público! Não precisamos de mais cargos em 

comissão, alguns destinados a unidades de saúde 

que não foram criadas! 

O Sindicato também se posicionou para a Imprensa 

e trabalhadores (as) sobre a divulgação de um 

sistema ao qual é possível conferir os salários 

dos servidores (as).

O Coordenador do Sindicato, Jadirson Tadeu 

Cohen, concedeu entrevista a diversos veículos de 

Imprensa sobre o assunto e disse que avaliará o 

sistema adotado pela Administração, acionando o 

Departamento Jurídico do STMC.

Os Aposentados e Pensionistas se reuniram em 

Plenária Mensal e na atividade Dança Circular, na 

quarta-feira e sexta-feira, respectivamente. Eles 

receberam informes sobre a Campanha Salarial 

2016, agenda mensal, atividades do último mês e 

uma homenagem às mulheres, que comemoraram 

o Dia Internacional das Mulheres no dia 8.

Sobre a Campanha Salarial, neste mês, o 

Sindicato preparou três boletins, para manter os 

associados informados sobre o andamento.

O protocolo da Pauta da Campanha Salarial foi feito 

no dia 3 de março, e agora o STMC aguarda a 

Administração chamar para a 1ª mesa de 

negociação. Nossa Campanha está forte e os 

trabalhadores, com disposição de luta!

Plenária Aposentados STMC na Camâra Plenária Guarda Municipal
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