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Após pressão do STMC, Prefeitura implanta quadro 
psicossocial para os Guardas Municipais.

Agosto/2014

Após anos de luta e intensa cobrança do STMC, a Prefeitura de Campinas 
implantou a estrutura psicossocial para o acompanhamento psicológico dos Gms.

A demanda é uma reivindicação antiga do Sindicato, que visa dar mais saúde e 
qualidade de vida para os guardas que passam por algumas dificuldades, tais 
como: stress, depressão, alcoolismo e dependências químicas.

Esses profissionais necessitam de atendimento especializado para lidar com a 
influência diária que esse tipo de profissão exerce na vida pessoal. Essa medida 
também deve acolher a família do servidor, já que a tendência é levar os problemas 
para dentro de seus lares.

Os servidores serão atendidos por psicólogos capacitados, em  sigilo absoluto. O 
GM tem que agendar a consulta pelo telefone, por e-mail ou ainda solicitar o 
encaminhamento através do comando. Será necessário para o agendamento, 
somente fornecer o nome, matrícula e lotação.

Contatos para agendamento, segundo informações da administração: (19) 4042-
0510/ (19) 99967-6902/ (19) 98216-0877/ (19) 98925-3493. Consultório se localiza 
na Rua Padre Vieira, 8, sala 5, Bosque – Campinas. E também pelo e-mail: 
psicologia.campinas@soutolins.com.br
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t Aposentadoria Especial

t Progressão para classe distinta

t 4ª Folga

t Retroatividade das progressões  da  3ª, 2ª e 1ª 

O direito ao benefício da aposentadoria especial consta na CF, mas para ser 
garantido é necessária a regulamentação por parte da Administração. Hoje para 
assegurar esse direito, somente ingressando com uma ação na Justiça.

 No momento está sendo discutida pela Comissão Permanente de Negociação, 
pois esse  tema é  parte integrante da Campanha Salarial 2014. Já existe uma 
portaria que nomeou uma comissão formada por CAMPREV, RH e Jurídico da 
PMC para o estudo da aposentadoria especial.

O Sindicato acionou a justiça para que os GMs Classe Especial que ficaram de fora 
da listagem do edital participassem do processo seletivo para Classe Distinta.

O juiz solicitou a listagem dos GMs que pleiteiam o direito a retroatividade das 
progressões ocorridas em 2011. Essa ação ainda está em andamento, pois a 
prefeitura apresentou as contestações. Agora aguardaremos a sentença.

Conforme conhecimento de todos da Guarda Municipal de Campinas há tempos 
usufruímos a 4º folga, que desrespeitosamente foi retirada, sem NENHUMA 
EXPLICAÇÃO.

No dia 24/07/2014, às 10h, na SMCASP, o tema foi exaustivamente discutido com 
os representantes de base juntamente com o RH da prefeitura e o secretário de 
segurança, que garantiu que em 30 dias dará uma  resposta definitiva sobre a 4ª 
folga. E ainda ameaçou a retirada da 3ª folga. Fiquem atentos! Aguardamos a 
regulamentação para garantir a sustentação de usufruto.

Colegas, quaisquer dúvidas entrem em contato com seu representante de Base ou 
Diretor Sindical.

STMC – (19) 3236-0665
Base 1 – Lisi Mara/ Helena
Base 2- Aguirre/Shisnandys
Base 3 – Cláudio (Calculé)
Base 4 – Bueno
Base 5-  Sem representante
Base 6 – Edson Lopes

Base 7 – Almeida 
Base 8 – Xaropinho
Base Rural – Costa Franco/ 
Wilson Dias
Base Ambiental – Cartola
Cincamp – Fábio/Angela
GAE – Sem representante
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