MARÇO/2018

Recolhimento da Contribuição Sindical:
aposentados/as são isentos
Os Servidores/as lotaram o plenário do STMC e
aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária, no
dia 23/02, o recolhimento da contribuição sindical,
de acordo com o Edital Publicado, no dia 18 de fevereiro.
A contribuição sindical é devida por todos os servidores/as ativos, e NÃO deve ser cobrado dos aposentados/as e pensionistas.
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), através do ministro Mauro Campbell Marques, reconheceu a ILEGITIMIDADE do recolhimento compulsório da contribuição sindical dos servidores públicos inativos/as, durante processo judicial.

A decisão vale para todo o território Nacional e
é justa com quem já contribuiu muito.
O desconto equivale a um dia de trabalho do
servidor/a ativo/a. Essa contribuição sindical
é, sem dúvida, o caminho para a manutenção e
o fortalecimento das entidades representativas.

Plenária: Aposentados/as pautam
Campanha Salarial 2018

Essa será a Pauta Específica dos aposentados/as.
Hoje, o Vale Nutricional é de R$ 131,20 e beneficia quem ganha até três salários base.
O compromisso do STMC é avançar nessa
pauta tão importante para a qualidade de vida
de quem tanto contribuiu para o desenvolvimento da nossa cidade.

Os aposentados/as e pensionistas se reuniram no
dia 15 de fevereiro em Plenária Mensal, onde o principal tema foi a Campanha Salarial 2018.

Durante a plenária foram feitas sugestões, que
serão avaliadas e aplicadas para fortalecer as
estratégias da Campanha Salarial 2018.

Durante a Plenária foi decidido que uma das bandeiras de luta da Campanha Salarial será a Equipara-

A Campanha Salarial de 2018 não será nada
fácil, mas a nossa categoria é de luta e tem uma
história de vitórias!

ção do Vale Nutricional com o Vale Alimentação.

NOSSO MÊS FOI ASSIM :

Nosso mês de Fevereiro foi assim, com diversão, novidades
e ações sindicais.
Foi inaugurado o Salão de Jogos, organizado o Café Coletivo,
o Ateliê de Jardinagem e realizada a
Plenária dos Aposentados/as.

AGENDA PARA O MÊS DE MARÇO:
02/03: Baile dos Aniversariantes de Janeiro e Fevereiro;
05/03: Roda de Dança Circular;
07/03: Plenária Mensal;
08/03: Evento: Dia Internacional da Mulher;
09/03: Passeio do Mês para Poços de Caldas;
13/03: Manhã de Bingo;
14/03: Manhã de Jogos;
16/03: Ateliê de Sais Aromatizados;
20/03: STMC vai ao Cinema;
21/03: Aula de Meditação;
22/03: Manhã da Beleza e Saúde;
23/03: Aula de Yoga;
27/03: Ateliê de Páscoa;
29/03: STMC no Paço.

Faça sua inscrição e venha passar manhãs agradáveis conosco!
Informações pelo telefone: 3236-0668

