
@instastmcSTMC Campanhas e Lutas @stmcampinas stmc.org.br (19) 3236-0665 Rua Joaquim Novaes, 97, Cambuí, Campinas (SP)

GESTÃO 2021 À 2025

Nossa linha direta com a categoria

Edição 04
Março de 2023

JORNAL DO
SERVIDOR

TADEU COHEN PARANATINGA

CLAUDIA BUENO
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SOUZA

COORDENADORES
DO STMC:

  O Dia Mundial da 
Água é celebrado em 
22 de março. Faça a 
sua parte na 
preservação dos 
nossos córregos, 
riachos, rios, mares e 
oceanos.oceanos. Cuide das 
nossas águas!

DESTAQUES

  Os membros da primeira 
Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 
(CIPA) da Rede Mário Gatti 
tomaram posse no dia 13 de 
fevereiro. A criação da 
comissão só aconteceu 
porqueporque o STMC entrou com 
petição no Ministério Público 
do Trabalho solicitando a 
implantação da CIPA na 
autarquia. 

  A Direção do STMC vai dar 
início na Campanha Salarial 
2023 com a realização das 
plenárias com os servidores e 
aposentados neste mês de 
março. As plenárias ocorrerão 
por áreas como Saúde, 
Educação,Educação, Esporte e Lazer, 
Operacional. O cronograma 
com as datas de cada 
encontro será divulgado nas 
nossas redes sociais e no site 
do Sindicato. Fique atento!

  Diretores do STMC visitaram 
escolas e creches para checar 
a situação das árvores e da 
vegetação após dois 
acidentes, em decorrência das 
fortes chuvas, que mataram 
duas pessoas em Campinas. 
FoiFoi realizada uma reunião com 
o secretário Ernesto Paulella 
que se comprometeu a adotar 
medidas urgentes para 
prevenir riscos de acidentes 
nas unidades escolares. 

Dia das
Mulheres

O STMC oferece o 
serviço de 
preenchimento e 
envio da Declaração 
do Imposto de Renda 
para os associados e 
associadas. O 
atendimentoatendimento será 
realizado por 
especialistas de 15 de 
março a 31 de maio. 
Para agendar um 
horário, ligue no (19) 
3236-0665.

STMC 
& VOCÊ

  Diretores do STMC realizaram vistorias nos CS 
Rossin e Sousas que vivem uma situação caótica 
com móveis e equipamentos sem uso 
amontoados e jogados. O Sindicato pediu 
providências urgentes para a Prefeitura. Também 
visitamos o Laboratório Municipal que estava 
com o autoclave quebrado. Após solicitação do 
STMC, o equipamento foi consertado.STMC, o equipamento foi consertado.

STMC NA BASE

LABORATÓRIO
MUNICIPAL

CENTRO DE
SAÚDE SOUSAS

NOSSA PALAVRA
  Março é um mês muito especial no 
STMC. Celebramos o Dia 
Internacional da Mulher e 
homenageamos as grandes 
companheiras que lutam pela classe 
trabalhadora.
    Comemoramos o aniversário da 
Casa dos Aposentados, que em 
2023 completa quatro anos. O 
espaço foi criado para acolher e 
cuidar dos servidores que já fizeram 
muito pela nossa cidade. 
    Em março, daremos início à nossa 
campanha salarial com a realização 
das plenárias com servidores e 
aposentados. Os encontros servirão 
para debater as demandas e 
propostas que formarão a pauta de 
lutas.


