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Prefeitura corta 50% do orçamento
para Funções Gratificadas!
No dia 23 de julho, a Prefeitura de
Campinas cortou 50% do Orçamento com as
Funções Gratificadas (FG), pagas a servidores
públicos efetivos que ocupam postos de
comando ou de confiança. O Sindicato dos
Trabalhadores do Serviço Público Municipal de
Campinas acompanha de perto as medidas do
Executivo para equilibrar as contas,
principalmente porque estamos na Campanha
Salarial 2017.
Neste ano, estamos na luta por mais
benefícios para os aposentados/as e
pensionistas, como vale-nutricional para todos.
Por isso, estamos de olho nas ações do
governo para economizar. A diretoria do
Sindicato defende que cargos de chefia devem
ser preenchidos com concurso público.
O diretor do STMC, Tadeu Cohen,
afirmou que será com a Campanha Salarial,

esperada por todos os trabalhadores/as, que
os servidores/as públicos terão ganhos reais
em suas remunerações.
“Está muito claro que, se não tivermos
condições de negociação com o governo,
teremos uma greve que vai paralisar todos os
setores da Prefeitura. Queremos uma
campanha digna e responsável por parte do
governo”, afirmou.
A decisão de corte das funções atinge
530 funcionários, de acordo com o Diário
Oficial de segunda-feira. Os adicionais
somavam R$ 1,3 milhão mensais. Agora, vão
cair para R$ 650 mil ao mês. Ao todo, 37
servidores vão deixar de receber a função
gratificada e 493 tiveram os níveis de
gratificação rebaixados. As justificativas da
medida são a crise econômica e o déficit de
arrecadação do Município.

Aposentados/as, atenção para os golpes!
A Previdência Social alerta para a ação de
estelionatários em todo País, que tem aumentado neste
ano.
Os criminosos entram em contato por telefone,
se passando por funcionários do Conselho Nacional de
Previdência Social. Eles alegam que os aposentados
teriam direito a benefícios atrasados e pedem aos
segurados dados pessoais. Depois, falam que para o
benefício ser liberado, antes, um pequeno depósito em
conta-corrente precisa ser feito.
Outro golpe ainda comum, é a abordagem de
aposentados/as na saída de agências do INSS. Os
estelionatários enganam segurados, dizendo que eles
têm direito a benefícios da era Collor.
Em todas as revisões de benefícios realizadas
pela Previdência, os segurados não precisam fazer

nenhum pagamento para ter direito a qualquer valor. Há
situações também em que os estelionatários enviam
documentos a segurados se passando por uma falsa
“Auditoria Geral Previdenciária”, convocando-os a uma
“Chamada para Resgate”.
Segundo o documento falso, os segurados
teriam direito ao resgate de valores devidos aos
participantes de carteiras de pecúlio (válidas para
benefícios por porte, cônjuge e invalidez), que teriam
sido descontados da folha de pagamento como
aposentadoria complementar.
A Previdência esclarece que não entra em
contato com seus segurados por meio desse tipo de
correspondência, muito menos tem algum tipo de
relação com planos de previdência complementar para
segurados do INSS.

STMC promove atividades de saúde e
bem-estar nas férias

também muito comum no Japão,
onde tem o nome de Anma.

O mês de julho foi cheio de
atividades ligadas à saúde e bemestar dos nossos aposentados/as e pensionistas.
Oferecemos reflexologia e
sessões de quick massage
semanalmente, duas terapias
alternativas que aliviam dores,
relaxam, ajudam no equilíbrio da
energia e melhoram a qualidade
de vida de todos os nossos
associados/as.

Essa terapia estimula
pontos do corpo relacionados aos
diversos meridianos estudados
pela medicina tradicional chinesa,
promovendo uma cura natural.
Francieli Almeida, massoterapeuta profissional, aplica a
técnica com foco em tensões
musculares.

A quick massage, um
serviço disponível aos
associados/as todas as sextasfeiras, é uma massagem
realizada com manobras
adaptadas das técnicas orientais.
A origem é chinesa, mas é

Já a reflexologia é feita
pela massoterapeuta Gorete
Praxedes. A terapia usa o
estímulo de pontos do corpo,
como os pés, as mãos, o nariz, o
crânio e as orelhas para combater
problemas físicos e equilibrar a

AGENDA DE AGOSTO
02/08 - Reflexologia das 08h às 12h;
04/08 - Dança Circular às 9h30;
09/08 - Plenária do Mês às 9h30;
11/08 - Cinema no Shopping (Horário à confirmar);
14/08 - Aula de Whatsapp às 9h;
16/08 - Ateliê / Olho de Deus às 9h30;
18/08 - Tarde Italiana às 14h;
23/08 - Visita para Mata Sta Genebra saída às 8h;
25/08 - Passeio do mês saída às 7h;
28/08 - Manhã de Jogos às 9h30;
30/08 - STMC no Paço às 8h;
01/09 - Aniversariantes às 9h30.

mente. Nós pés, a reflexologia
consiste na aplicação de pressão
em pontos específicos, para
equilibrar a energia do corpo e
evitar o surgimento de doenças e
problemas de saúde.
Nos dias de terapia, o
STMC montou um café da manhã
especial para todos os nossos
associados, com direito a
chocolate quente! Nossa equipe
faz questão de preparar uma
agenda que melhore a qualidade
de vida dos nossos aposentados/as e pensionistas.
Queremos todos cada vez
mais ativos e com saúde para
aproveitar a melhor idade.

