
Joaquim Novaes, 97 Abril de 2020

STMC LEVA CASA DOS APOSENTADOS
PARA O MUNDO VIRTUAL

Projeto terá dicas pelo WhatsApp e testes de conhecimento nas redes sociais

 O STMC criou um selo que é a logomarca da

nossa iniciativa. Ele será usado em todos os

materiais que vão chegar até os idosos. 

Nossa diretora de Comunicação, Rosana Medina,

afirma que a iniciativa é uma forma de manter

nossos aposentados e pensionistas ativos.

Também é um caminho para que vocês recebam

informações importantes sobre saúde, bem-estar e

prevenção contra o coronavírus. “Continuaremos

prestando serviço, mas por meio de WhatsApp e

redes sociais”, diz. 

A Casa dos Aposentados/as é uma

segunda casa para muitos dos nossos

servidores que já não estão mais na

ativa e as pensionistas. Para diminuir

o risco de contaminação pelo

coronavírus, tivemos que fechar,

temporariamente, o local e cancelar

nossa agenda de atividades.
Mas vamos continuar junto com vocês por meio de

um projeto virtual. Criamos o Casa dos

Aposentados Virtual que vai compartilhar muita

informação nas redes sociais e no WhatsApp. 

JOGO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS VAI
AGITAR AS REDES SOCIAIS DO STMC

Testes vão exigir conhecimento dos nossos aposentados sobre vários assuntos 

O STMC vai postar nas nossas redes sociais testes

com perguntas e respostas para que os

aposentados/as e pensionistas possam se divertir

em casa. De forma simples e sempre com temas

de interesse, vamos fazer vocês aprenderem mais

e ter entretenimento usando as redes sociais. 

Enquanto durar o isolamento social para combater

o coronavírus, o STMC vai publicar nos Stories do

Instagram (@instastmc) e no Facebook

(@STMCampinas) os testes. 

Vamos ver como está o conhecimento dos nossos

aposentados/as e pensionistas sobre diferentes

assuntos. Os quizzes vão trazer uma pergunta e

alternativas de respostas, ou será uma pergunta

para responder sim ou não.

Mas não vale pesquisar no Google antes de

responder. O objetivo é colocar a cabeça para

funcionar e ocupar o tempo em que você estará

em casa. Participem enviando sugestões de

assuntos que poderemos colocar nos testes.

Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp

(19) 9-8165-4747.



Nas dicas, nossas terapeutas vão falar de

meditação, receitas de alimentação saudável,

confecção de artesanato e cuidados com a

saúde. As informações também serão

postadas nas redes sociais. 

Já encaminhamos materiais bem

interessantes. Em vídeo, nossa terapeuta

Gleyce Baré diz que este é o momento de

ficarmos serenos. “Muito importante nesse

momento de combate ao coronavírus é

manter a serenidade. 

 

O Ministério da Saúde antecipou a vacinação

contra a gripe (influenza). Na primeira etapa,

que começou no dia 23 de março e vai até o

dia 15 de abril, o público-alvo é formado por

pessoas com mais de 60 anos e profissionais

da área de Saúde. A campanha vai até 22 de

maio.  A orientação é para procurar o posto

de Saúde perto da sua casa e se vacinar.

Mas procure ir em um horário com menos

aglomeração de pessoas e mantenha mais

de 1 metro de distância entre as outras

pessoas.

Devido o Decreto de Situação de Calamidade
Pública da Prefeitura de Campinas, que
determinou uma quarentena até o dia 12 de
abril na cidade, não foi possível realizar a
entrega dos holerites pessoalmente. Entre no
site do CAMPREV
(www.camprev.campinas.sp.gov.br) e faça a
emissão do seu holerite. Você deve acessar
a aba escrita HOLERITE DIGITAL. Coloque
seu nome de usuário e o número da sua
senha. Se tiver dúvidas, acesse o FALE
CONOSCO no site do CAMPREV.

TERAPEUTAS DÃO DICAS NO WHATSAPP
Cuidados com a saúde,  receitas e mensagens serão enviadas pelo celular

Vamos cuidar da nossa frequência

energética”, aconselha. Gleyce é a

responsável pelas atividades da Barra de

Acess.

Tire as suas dúvidas ou envie mensagens

para as nossas terapeutas pelo WhatsApp. O

STMC estará à disposição de todos vocês.

Em breve, a Casa dos Aposentados/as

retomará as atividades. Mas neste momento

o mais importante é cuidar da nossa saúde e

também do bem-estar das outras pessoas.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

A terapeuta Mariana Viana ensina a fazer mandalas.Nossa terapeuta Gleyce Baré recomenda manter a serenidade.

STMC Campanhas e Lutas @instastmc
(19) 98165-4747

EXCLUSIVO AOS APOSENTADOS
@stmcampinas

HOLERITE DIGITAL 


