
Dezembro/2018

O ano de 2018 foi de profundas 
transformações em nossa sociedade, em 
especial na economia e na política. Para a 
maioria dos brasileiros, 2018 não foi nada 
fácil !  Mas, como sempre, na virada de todo 
ano, a expectativa em comum  é de 
mudanças para melhor. Construir um país 
mais desenvolvido em todos os setores 
primordiais, depende do esforço de cada 
um nós, no sentido de fazer prevalecer a 
justiça, ou seja, os direitos adquiridos em 
anos de lutas sociais

Para o STMC, o ano de 2018 foi de 
inúmeras lutas para melhorar as condições 
de trabalho dos servidores/as da ativa e 
para proporcionar mais qualidade de vida 

aos aposentados/as do serviço público. 
Diversas ações judiciais, campanhas e 
orientações foram realizadas no decorrer 
do ano. 

O STMC também investiu e realizou 
a t i v i d a d e s  e s p e c i a i s  p a r a  o s  
aposentados/as. Lazer, cultura, arte, 
tur ismo, saúde,  beleza,  terapias 
alternativas e convivência social, foram 
alguns dos aspectos desenvolvidos. As 
at iv idades real izadas através do 
Departamento de Aposentados/as visaram 
atender as necessidades especiais da 
pessoa idosa em conformidade com o 
Estatuto do Idoso, Lei 10741/03, 
objetivando uma melhor qualidade de vida.

2018 foi um ano de valorização 
da pessoa idosa, 

rumo à qualidade de vida

Confira os  Benefícios e Serviços
 que o STMC tem pra você! 

Ÿ Atendimento Jurídico;
Ÿ Plano Odontológico; 
Ÿ Formação Acadêmica na Unità;
Ÿ STMC PLUS (aplicativo): para 

descontos  em Comérc ios  de  
Campinas;

Ÿ Empréstimo Consignado no  Banco 
Alfa;

Ÿ E muito mais.

Ÿ Plano de Saúde Beneficência 
Portuguesa;

Ÿ Agência de Viagem; 
Ÿ Ótica do Servidor;
Ÿ Curso de Idioma no CCAA;
Ÿ Salão de Beleza Sofisticatto Hair;
Ÿ Clube do Servidor/as 

(Banescamp);
Ÿ Imposto de Renda;

Informações: 3236-0665



Agenda de dezembro
03/12 -  Meditação de Natal, com Paula Ribeiro, às 9h, 
no STMC;
04/12 -  Dança Circular Especial de Natal, com Mairany 

Gabriel, às 9h, no STMC;
04/12 - Manhã de Reflexologia, das 9 às 13h, no STMC;
05/12 -  Palestra: O Advento em Nossos Corações, 
com Elizabeth de Farias, às 9h, no STMC;
06/12 - Ateliê:  Coroa do Advento, com Evelyn Santos, 
às 9h, no STMC;
07/12 - Ateliê: Cartões de Natal, com Mariana Viana,
às 9h, no STMC;
10/12 - STMC na Minha Casa: Café da Tarde, com Aguinair 

do Carmo Vieira, às 14h, na Chácara Gargantilha;
11/12 - Manhã de Quick Massagem, das 9h às 13h, 
no STMC;
13/12 - Evento de Natal: É Tempo de Renovar e de Viver 

em Paz, às 13h, no Clube BANESCAMP.

Entrega de Convites serão nos dias 10, 11 e 12 /12, 
na sede do STMC, das 9h às 17h.

É Tempo de 
Renovar e 
de Viver 
em Paz. 

Feliz Natal e
 Prospero 2019!  ´
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