DEZEMBRO/2017

2017 UM ANO DE LUTAS,
CONQUISTAS E AMIZADES
O ano de 2017 foi um ano de
diversas lutas para a nossa
categoria. A Campanha Salarial de
2017 não foi nada fácil e o orgulho do
STMC é sempre poder contar com a
participação dos aposentados/as e
pensionistas. Devido à crise
econômica vivida no país, o reajuste
salarial foi de 3,26 %, incluso no vale
alimentação.
O índice de reajuste não foi o
desejado por todos nós, mas foi o
possível e poderia ter sido bem pior
se não fosse a garra da diretoria do
STMC.

O ano de 2017 também foi
importante para apertar ainda mais
os nossos vínculos de amizade e de
solidariedade. As atividades mensais
que proporcionaram esses encontros
d i ve r t i d o s fo ra m p e n s a d a s e
organizadas carinhosamente para
agradar a todos os aposentados/as e
pensionistas. Fomos para Expoﬂora
(Holambra), Water Park (Águas de
São Pedro), Fazenda Chocolate (Itu),
Pesqueiro Maeda (Itu), as compras
em Pedreira, a Mata Santa Genebra,
ao cinema, ﬁzemos bingo, festas de
aniversários, etc.

Aposentados/as e pensionistas dão as mãos para celebrar a vida e a amizade

STMC oferece serviços e convênios
e fecha parceria com Farmácia para 2018
O STMC oferece diversos serviços e
convênios. Os associados/as têm
direitos aos convênios, como o
médico da Beneﬁcência Portuguesa,
em clínicas especializadas,
odontológicas, e na área de turismo o
lazer é garantido com a CVC.
Em 2017 fechamos uma parceria
importante, com o Salão de Beleza
Soﬁsticatto, e que vai continuar em
2018.

No Soﬁsticatto, os associados/as
participaram de promoções super
especiais, além de descontos em
todos os serviços.
Em 2018, a grande novidade será a
inauguração da farmácia com preços
de laboratório. O STMC fechou uma
parceria com a rede de farmácias
Drogabel, presente em diversos
estados do país e que está chegando
em São Paulo.

AGENDA DE DEZEMBRO:
Ÿ 05/12 - Ateliê de Natal, às 09h;
Ÿ 06/12 e 07/12 - Retirada de convites do Evento Social

de Natal, das 09h às 17h;
Ÿ 09/12 - Evento Social de Natal, às 13h.

Neste Natal, que a luz do amor e da
paz brilhe na sua casa, e que o Ano
Novo seja o sinal da renovação com
dias de felicidades.
São os votos da diretoria do STMC.

