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A Semana do STMC:

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Campinas (STMC) trabalha 

diariamente para representar os trabalhadores e 

trabalhadores do serviço público municipal! Nesta 

semana, tivemos duas atividades em nossa sede e 

implantamos o Sindicato na Base: Hospital Mário 

Gatti. Leia tudo sobre como foi:

No início da semana, o Sindicato realizou o Ateliê 

de Sais, feitos com especiarias (sementes) e ervas 

(folhas) para uso na preparação de alimentos.

 

O Ateliê é uma atividade mensal, voltada para os 

sócios do STMC, e foi implantada como forma de 

trazer qualidade de vida e estimular a criatividade.

O Sindicato se preocupa com a saúde, bem estar e 

alimentação dos servidores (as). Além disso, a 

atividade ajuda na atividade motora e no exercício 

da criatividade mental!

Na quarta-feira, A Diretoria Sindical iniciou um 

trabalho importante para os trabalhadores (as) do 

Hospital Mário Gatti: o Sindicato na Base! A 

proposta é, ao menos uma vez por mês, levar o 

STMC até a unidade de saúde, como forma de se 

aproximar dos servidores públicos que estão 

alocados no HMMG.

 

Dessa forma, será possível levantar os problemas 

que os trabalhadores (as) enfrentam diariamente. 

Também será importante, pois a Diretoria Sindical 

terá mais detalhes e mais vivência da rotina do 

hospital. Como retorno, já recebemos sugestões de 

realizar a atividade no período noturno, para 

atender também os trabalhadores deste turno.

O Sindicato estuda a possibilidade e em mais 

formas de atender os trabalhadores (as)! Além 

disso,  há dois meses, o Sindicato abriu um canal de 

comunicação com a gerência do HMMG, facilitando 

e agilizando a solução dos problemas vividos pelos 

trabalhadores.

 

Na sexta-feira, o Sindicato realizou a atividade de 

Bingo, que é aberta a todos os associados (as), 

mas tem grande adesão dos nossos aposentados 

(as) e pensionistas!

A atividade é uma brincadeira entre os 

participantes, sem cobrança ou pagamento pelas 

prendas. É mais uma forma que o Sindicato 

encontrou de trazer lazer e atividades para nossos 

associados (as)!  O STMC é o seu lugar!
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