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CAMPANHA SALARIAL 
STMC luta por Vale-nutricional igual ao Vale-Alimentação 

e Antecipação do 13º Salário

O Sindicato realizou, no dia 27 de 

abr i l ,  a  assemb lé ia  da  nossa 

Campanha Salarial 2021 “Valorização 

Já dos Servidores’’. Foi a primeira vez 

que o STMC fez uma assembléia 

virtual. Com a pandemia, não foi 

possível fazer um encontro presencial. 

A nossa pauta deste ano pede que o 

vale-nutricional dos aposentados/as e 

pensionistas  tenha o mesmo valor do 

vale-alimentação que é pago para os 

trabalhadores/as da ativa. Vamos lutar 

para que todos recebam um valor que 

possa suprir todas as necessidades. O 

Sindicato quer que o valor do vale-

alimentação que os ativos recebem 

tenha um reajuste de 25,82%. O valor 

passaria de R$ 1.041,51 para R$ 

1.310,42. Na pauta, também tem uma 

reivindicação de aumento dos salários 

de 5,26%. Outro pedido para os 

aposentados/as e pensionistas é a 

antecipação da primeira parcela do 

13º salário para o primeiro semestre 

deste ano. 



O poder das 
 na nossa vidacores

Elas podem mexer com nosso humor e até revelar como anda a nossa alma

simpatia, harmonia  e inteligência. 
O livreto também fala de família e 

trabalho. Neste mês especial do Dia do 

Trabalhador e do Dia das Mães, a 

publicação trata da importância da família 

e também como o trabalho influencia na 

nossa vida.
Peça o seu livreto pelo nosso WhatsApp 

(19) 98165-4747. 

AGENDA DE MAIO  
Nossa agenda de maio tem muita coisa boa para você fazer na Casa dos 

Aposentados/as. Participe!

Todo mundo tem uma cor preferida, não é? 

Mas você sabia que as cores transmitem 

energia e mostram até o nosso estado de 

espírito? 
No nosso livreto deste mês "Entre Cores, 

Famílias e Amores", mostramos como as 

cores influenciam no nosso dia a dia e o que 

cada uma delas mostra dos nossos 

sentimentos. O azul, que é uma das cores 

que as pessoas mais amam, está ligada a 
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