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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, O STMC divulgou que  entrou 

com uma ação no Ministério Público, na última 

sexta-feira, denunciando que a categoria sofre 

coação por parte da diretoria do Hospital Mário 

Gatti, já denunciada antes pelo STMC. A ação civil 

pública tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Campinas e o magistrado é o Juiz Mauro Iuji 

Fukumoto. 

Na segunda-feira, o Sindicato convidou a artesã 

Ana Paula Fadigas para ministrar uma aula sobre 

Ateliê de Pedras, que ela faz e vende há dez anos. 

As trabalhadoras que assistiram a aula puderam 

aprender a decorar as colheres e facas de metal, 

além de canetas

Na quinta-feira, a Diretoria Sindical solicitou, via 

ofício, uma reunião com a Presidência do Camprev 

(Instituto de Previdência Social de Campinas) para 

tratar com a Comissão de representantes do 

segmento dos Aposentados e Pensionistas.

No dia 16, o Sindicato, cumprindo os trâmites 

legais, protocolou novamente manifestação com 

denúncias sobre a situação de caos na Escola 

Integral de Campinas, com informações e relatos 

novos colhidos pela Diretoria Sindical.

O Ministério Público requereu ao STMC que se 

manifestasse após resposta da Administração ao 

processo. O documento foi protocolado na 

Promotoria da Infância e Juventude de Campinas. 

Desde abril de 2015 o STMC tem denunciado o 

problema com esse modelo de escola.

Também durante a semana, a Diretoria Sindical 

participou dos Cursos Nacionais de Formação 

Sindical, realizada entre os dias 16 a 19. O evento 

foi realizado em Limeira, interior de São Paulo.

Na quinta-feira, o Sindicato recebeu os técnicos 

em farmácia para reunião sobre reenquadramento 

conforme previsto na Lei. O Sindicato contou com o 

Departamento Jurídico. Todos os trabalhadores 

podem solicitar reunião semelhante.

Na sexta-feira, o Sindicato realizou o sorteio do 

Passeio para os Aposentados e Pensionistas.
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