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força, união e garra em ato por direitos!
Guarda Municipal é de luta e mostra

Os trabalhadores (as) da GM 
s ã o  d e  m u i t a  l u t a  e  
mostraram garra, e união da 
categoria em ato seguido de 
passeata na sexta-feira, dia 
22 de julho. Mais de 100 GMs 
foram às ruas por melhores 
condições de trabalho e 
reconhecimento
 
A passeata foi da Base II da 
GM (Centro) até o Paço 
Municipal, onde os GMs 
solicitaram a Administração 
que fossem atendidos. Na 
terça-feira, dia 26 de julho, 
temos reunião sobre a Pauta 
Específica, às 9h, com os 
secretários de Segurança, 
RH e representante do 

Gabinete do Prefeito. O 
STMC convoca a GM para 
acompanhar essa reunião, 
mobilizados no Paço!
 
O ato chamou a atenção da 
Prefeitura de Campinas e da 
população para o descaso 
com os GMs. O STMC 
denuncia a falta de estrutura, 
com as bases da GM caindo 
aos pedaços, a falta de 
reconhecimento, com muitas 
a t r i b u i ç õ e s  e  s e m  
valorização, e o constante 
assédio moral praticado.

Os trabalhadores (as) estão 
cansados e desvalorizados. 
Mas, companheiro (a) GM, 

Terça-feira, dia 26 de julho:
 TODOS CONVOCADOS AO PAÇO!

Agenda:

8h - Concentração no Paço Municipal;

9h - Reunião com Segurança, RH e Gabinete.

isso não basta. É preciso 
reivindicar e vir para a luta! A 
missão para o dia 26 de julho 
é trazer mais companheiros 
(as) da GM para o Paço.

Reivindicação
Tivemos também uma 
grande mudança na GM. 
Saiu no Diário Oficial as 
exonerações do Corregedor 
Roberto Rodrigues de Souza 
Junior e do Comandante 
Edson Rizzo. A GM dá as 
boas vindas ao futuro 
comando da GM. Esperamos 
que realize um trabalho 
profissional e justo, diferente 
dos últimos anos, fora o 
assédio moral e as punições. 

Pauta Específica:
1. Adicional de Risco de Vida de 50% Linear;
2. Aposentadoria Especial;
3. Adicional Motorista;
4. Progressão vertical;
5. Cumprimento da Portaria 01;
6. Não aos abusos da Corregedoria;
7. Aposentadoria com função do posto 
imediato.
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