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A Campanha Salarial 2014 ainda não As negociações desse ano permitiram 
acabou, mas já pode ser considerada que mais da metade do segmento fosse 
histórica em seus avanços. Além do reajuste contemplado, mas o STMC quer mais. A nossa 
salarial de 7,05%, e do aumento de 15,25% no bandeira é que esse benefício alcance 
Vale Alimentação, outra vitória importante foi TODOS os aposentados e pensionistas, com 
conquistada para os servidores aposentados o mesmo valor do Vale Alimentação dos 
e pensionistas. trabalhadores que estão na ativa. Vamos 

brigar para que isso aconteça. Afinal, temos 
O STMC e a Comissão Permanente que zelar pelo bem estar e pela qualidade de 

de Negociação conseguiram junto ao vida dos trabalhadores que de fato construíram 
governo um reajuste e a extensão do Campinas e fizeram da nossa cidade um lugar 
Auxílio Nutricional, uma ajuda de custo a melhor para se viver.
mais para os companheiros aposentados, 
pensando sempre na qualidade de vida.

Na campanha do ano passado, 
conseguimos um valor de R$ 80, esse ano, a 
quantia será maior, de R$ 100 todo mês. Além 
do reajuste de 25%, o benefício será 
estendido a mais um piso salarial. Sendo 
assim, quem ganha até R$ 3.685,65 terá 
direito ao Auxílio Nutricional.

Em 2013, só seriam contemplados os 
aposentados e pensionistas que recebiam até 
dois pisos.  Com os avanços desse ano, mais 
uma parcela dos servidores terá direito a 
receber essa quantia, ampliando de 2813 
para 4697 aposentados e pensionistas 
contemplados, ou seja, mais de 60% da 
categoria.

A conquista foi de grande valia para 
todos, principalmente para 1884 servidores 
aposentados que não recebiam NADA e com 
os avanços da Campanha Salarial 2014 
passarão a ganhar R$ 100 todo mês no 
holerite.

O STMC já se movimenta para 
derrubar o corte dos salários dos servidores 
aposentados. Ao todo 53 aposentados 
terão uma redução no salário. O Sindicato 
dos Trabalhadores do Serviço Público 
Municipal de Campinas pediu junto a 1a 
V a r a  d a  F a z e n d a  P ú b l i c a  o  
desarquivamento do processo que originou 
essa decisão, pois o STF, no julgamento do 
item 24 (Repercussão Geral), decidiu que 
em razão da emenda constitucional 19, não 
pode haver redução salarial. Essa é uma 
luta antiga do Sindicato, os trabalhadores 
não podem perder  seus ganhos 
conquistados ao longo de uma vida árdua 
de contribuição para a cidade de Campinas. 
Desde 2012, o STMC busca a Justiça para 
que os servidores aposentados não tenham 
essa redução nos salários.

STMC pede desarquivamento 
de processo judicial


