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   O Departamento dos Aposentados/as  do STMC 
tem t raba lhado incansave lmente  para  
p r o p o r c i o n a r  q u a l i d a d e  d e  v i d a  a o s  
aposentados/as e pensionistas. 
   Em apenas um semestre foram realizadas cerca 
de 60 atividades com esse objetivo, como 
passe ios ,  a te l i ês ,  encon t ros  soc ia i s ,  
comemorações, etc.     
 Nos ateliês, por exemplo, são realizados 
trabalhos manuais para a manutenção da 
coordenação motora, da concentração, da 
memória, entre outras habilidades importantes. 

Campanha Salarial continua com 
Negociações de Pautas Específicas

A Campanha Salarial 2019 continua! A partir desse momento serão agendadas as 
reuniões para negociar as pautas específicas de todos os segmentos, como: Saúde, 
Guarda Municipal, Educação, etc. 

As negociações foram difíceis, mas o STMC e a CPN (Comissão Permanente de 
Negociação) conquistaram um reajuste salarial de 4,47% e um único Abono Alimentação de 
Natal, no valor de R$246,30, ambos com pagamentos em Dezembro. Além disso, o Auxílio 
Nutricional foi reajustado em 12,20%, que será pago neste mês de Julho. 

Essas  propostas foram submetidas à apreciação da Assembleia que votou aprovando a 
negociação. 

Os reajustes não foram exatamente o que todos gostariam, mas foram considerados 
positivos dentro do cenário econômico do país e também diante das dificuldades das 
primeiras mesas de negociação, visto que o Governo de Campinas não apresentava 
nenhuma contraproposta, sob a alegação de déficit do cofre público. 

Acompanhe a agenda do site: www.stmc.org.br

 Já os passeios e os eventos sociais são oportunidades de lazer, de sociabilização, de 
convivência coletiva, que também são muito importantes para a manutenção do bem estar 
e, consequentemente, da saúde.  Além dessas atividades, a entidade sindical oferece 
serviços de terapias.



Reajuste do Auxílio Nutricional 
será pago no Dia 30 de Julho  

AGENDA 
DE AGOSTO

   O STMC informa que o valor do Auxílio Nutricional pago aos aposentados/as e 
pensionistas foi reajustado em 12,20%, conforme a Lei Complementar nº 220, de 1º de 
Julho de 2019.
      Com o reajuste, o Auxílio Nutricional passa a ser de R$174,45 que será  pago no dia 30 
de Julho. 

22/07 a 02/08: Inscrições do Passeio;
06/08: Terapia Quick Massage, com a mediadora Luzia Bertinatto, 
às 9h;

07/08: STMC vai ao Cinema, saída a combinar; 

08/08: Ateliê com a mediadora Mariana Vianna, às 9h;

09/08: Manhã de Bingo, às 9h no STMC; 

12/08: Sorteio do Passeio;

13/08: Terapia Barra de Access, com a mediadora Gleyce Boré, 

às 9h;

14/08: Passeio do mês, saída e local a combinar;

16/08: Ateliê de Histórias, com a mediadora Lenny Alpízar, às 9h, 

no STMC; 

19/08: Terapia Reike, com a mediadora Elizabeth de Farias, às 9h;

20/08: Festa dos Ventos, às 14 h, no Banescamp;

22/08: Ateliê com a mediadora Mariana Vianna, às 9h; 

23/08: STMC na Minha Casa, aniversariantes do mês de agosto;

27/08: Manhã de Jogos, às 9h, no STMC; 

29/08: Ateliê de Culinária: “Na leveza dos ventos, cheiro a salsa, 
manjericão, canela e açafrão”,  com a Chef Thaís Pichi, às 9h, no 
STMC; 

30/08: Café no Paço, às 8h.
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