
Aqui no Sindicato, os aposentados e pensionistas No último dia 18/11, os aposentados tiveram uma 
têm vez e voz. Por isso, a diretoria se planeja o verdadeira aula de história ao ar livre, tudo sob o 
ano todo para que a categoria seja contemplada comando do professor Fernando Martins e da 
com atividades, plenárias e lutas por melhorias na diretoria sindical. Eles percorreram pontos 
qualidade de vida. históricos de Campinas, como: Museu da Cidade, 

Catedral Metropolitana, Largo do Rosário, Ponto 
Recentemente, o STMC promoveu a já tradicional Zero/Igreja do Carmo, Jardim Carlos Gomes, Igreja 
festa dos aniversariantes do mês, com muita São Benedito/Monumento Mãe Negra e 
alegra, descontração e, claro, orientação dos Associação dos Homens de Cor.  
diretores sindicais.

Outra ação que vem caindo nas graças e trazendo 
mais gente ao STMC são as sessões de cinema. 
Geralmente, os filmes são exibidos as sextas-
feiras, sempre uma comédia ou uma história 
inspiradora. O último encontro foi marcado  por 
muita risada com a obra do artista Mazzaropi ‘O 
Gato da Madame’, claro acompanhado de pipoca e 
refrigerante, como manda o roteiro.  Antes da 
sessão, porém, os diretores prestam auxílios aos 
associados. 

STMC denuncia falta de estrutura no 
recadastramento do Camprev

Novembro/2014

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço ocorram, o Sindicato estará novamente ao lado 
Público Municipal de Campinas denunciou a dos servidores e fará a denuncia mais uma vez.
falta de estrutura durante o processo de 
recadastramento de aposentados do Camprev, Estamos de olho! 
no Paço Municipal.
 
Depois que o Sindicato mostrou as inúmeras 
irregularidades, principalmente a demora de 
mais de 4 horas no atendimento, o Camprev 
suspendeu novos recadastramentos, para que 
se solucione o problema.
 
O presidente do órgão, Dr. Campos, disse que 
haverá uma reestruturação no sistema de 
agendamento e principalmente no local de 
atendimento e coleta de dados. O STMC irá 
cobrar essas melhorias, mas se caso elas não 

 STMC realiza atividades para promover a integração dos aposentados


