
 Mobilizar os trabalhadores (as), trazer o 
servidor  público para a luta, acolher suas dúvidas 
e acima de tudo defendê-lo. O trabalhador (a) 
aposentado e pensionista encontra no STMC esse 
acolhimento e a força para continuar na luta! Em 
2016, o STMC fortaleceu ainda mais esse trabalho. 

 Em janeiro, fizemos o Planejamento 
Estratégico do segmento. Esta é a melhor forma 
encontrada de avaliar e planejar as atividades. Em 
fevereiro, a Plenária dos Aposentados e 
Pensionistas lançou a Campanha Salarial 2016 
com o tema "Eu Quero!". Em março, aprovamos a 
pauta de reajuste salarial de 23% e Vale-
alimentação e Nutricional de R$ 1.017. 

 Após 22 dias de greve, mesas de 
negociação no Paço e audiências de conciliação 
na Justiça de Campinas, alcançamos a vitória! O 
acordo foi reajuste salarial de 9,33% (ICV do 
Dieese), em duas parcelas de 5% em maio 
(retroativo) e 4,33% em setembro. Para o Vale 
Alimentação e Vale Nutricional foi aplicado o índice 
integral de 9,33% retroativo a maio. O aumento no 
Vale Nutricional está longe do ideal, mas é uma 
vitória para a categoria que recebe o vale há quatro 
anos após luta dessa gestão.

 O Sindicato também discutiu o projeto de 
desmonte do serviço público, o PLP 257/2016, que 
hoje já foi aprovado no Congresso Nacional e está 
no Senado, com o nome de PL 55. Se aprovado, o 
salário somente poderá ser reajustado pela 
inflação e haverá corte nos investimentos em 
Saúde e Educação. Em junho, lançamos nossa 
seção especial no boletim mensal específico, 
chamada de “Baú de Histórias”. 

Segundo semestre
 Em julho, tivemos o Bailão Julino do STMC e 
foi bom demais, sô! O STMC acredita que esses 
momentos fortalecem nossa união. Ainda neste 
mês, o STMC em defesa do 3,8% continuou a lutar 
e entrou com Mandado de Injunção no processo. O 
STF decidiu que é preciso promulgação de lei em 
específico para o pagamento. Mas o Sindicato não 
vai desistir! 

 Em agosto, falamos sobre o décimo terceiro 
que não foi pago adiantado e o novo meio de 
comunicação: o Whatsapp. Os trabalhadores (as) 
também inauguraram o Plenário, que foi 
reformulado, com pintura e homenagem a 
funcionária pública falecida Maria de Fátima 
Andrade Dias (Fafá).

 Setembro foi mês de vitória: a Câmara de 
Vereadores aprovou o Projeto de Lei 194/16, que 
obriga a afixação de cartaz informativo sobre o 
acesso gratuito de idosos às salas de cinema do 
Município. Também tivemos novidades! Três 
novas atividades foram lançadas pelo STMC: o 
Piquenique na Pedreira do Chapadão, o Baile do 
Idoso e o Cinema no Shopping Iguatemi. 

 Em Novembro ,  pe rdemos  nossa  
companheira de luta Maurina Cutri. Para 
homenageá-la, o STMC deu seu nome a nossa 
Esmalteria, inaugurada no mês. Esse é mais uma 
prestação de serviço do seu Sindicato. Em todo o 
ano, mantivemos nossa agenda de atividades, 
plenárias, encontros e passeios. Os trabalhadores 
encontram no STMC uma entidade sólida e forte!

 Avançar sempre e desistir jamais!

Especial Aposentados

Restrospectiva 2016: Ano de luta e muita atividade!

Aposentado e Pensionista, o Sindicato é seu! 

 Para a Diretoria do nosso 
S i n d i c a t o  a  d e f e s a  d e  
aposentados e pensionistas vem 
em primeiro lugar. Nunca, 
nenhuma gestão anteror, deu 
tanta importância para aqueles 
que, depois de darem seus 
melhores anos ao serviço 
p ú b l i c o ,  m e r e c e m  u m a  
aposentadoria cuidada, com 
direitos e segura.
 
 Nunca se conquistou 
tanto para aposentados e 
pensionistas como na atual 
gestão sindical. Mas ainda falta 
conquistar muita coisa.

 Temos que continuar 
lutando e conquistando cada vez 

01/12 - Entrega das doações da Cesta de Alimentos - 14h;
02/12 - Passeio - saída às 7h do STMC;
03/12 - Eleição do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres - 
10h às 16h - Local: Auditório da Guarda Municipal, Rua Moraes 
Sales, S/N - Centro;
05/12 - Dança Circular de Natal - 9h30;
07/12 - Plenária Mensal Fim de ano - 9h30;
07/12 - Passeio Shopping Dom Pedro - 15h;
10/12 - Evento Social  de Natal - 13h às 17h;
13/12 - Eleição do Camprev - 9h às 17h.

Agenda de Dezembro

todos par t ic iparem deste 
processo, que garante a 
cont inuidade do t rabalho 
desempenhado pela entidade 
até o momento. É através do 
sindicato que o trabalhador se 
une e luta em defesa de seus 
direitos e conquistas, ao longo 
da história. 

 Nosso Sindicato é forte e 
de luta. Nossa Diretoria Sindical 
tem realizado um trabalho 
importante junto à categoria, de 
conscientização e fortalecimento 
de nossas pautas. Esse trabalho 
precisa continuar e você, 
aposentado e pensionista, 
precisa ajudar o seu Sindicato a 
continuar no rumo certo.

mais direitos. Não podemos 
permit i r  que aventureiros 
coloquem em risco todas as 
conquistas dos últimos anos. Por 
isso, chamamos a atenção das 
companheiras e companheiros 
para as eleições sindicais que se 
aproximam.

 A eleição do STMC 
acontece no próximo ano e o 
Sindicato convoca a todos (as) a 
participar desse momento. Você 
que é servidor (a) sindicalizado, 
apto a votar, deve exercer seu 
direito democrático e eleger a 
diretoria que vai estar no 
comando da instituição nos 
próximos quatro anos. O 
Sindicato frisa a importância de 

Não permita que isso seja mudado.

Olhe as novidades do STMC:

Reinauguração do Plenário Fafá 1º Baile do Idoso Inauguração da Esmalteria 
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