Rua Joaquim Novaes, 21, Cambuí.

MARÇO/2019

NOVIDADE: CASA DOS APOSENTADOS/AS

Casa dos Aposentados/as: R. Joaquim Novaes, 21, Cambuí.

A sede social do STMC, onde fica o Departamento de
Aposentados/as, está numa casa nova, é a CASA
DOS APOSENTADOS/AS, localizada na Rua
Joaquim Novaes, 21. A sede do STMC também
mudou. Antes estava localizada na Rua Dr. José
Teodoro de Lima, 49, e agora está na Rua Joaquim
Novaes, 97.
Todos esses remanejamentos são necessários para
ampliar os atendimentos e benefícios aos
servidores/as, em especial aos aposentados/as.
Em breve o STMC anunciará, oficialmente, a
implantação de um Centro de Especialidades
Médicas para os associados/as e com serviços para
também melhorar a qualidade de vida dos
aposentados/as.
Devido as mudanças, a maioria das atividades
oferecidas na Agenda Mensal dos Aposentados/as
serão organizadas no salão de festas do Clube
Banescamp e em outros espaços alternativos.
É o STMC pensando no melhor para o servidor/a
público de Campinas, por isso, é cada vez mais
importante ser sindicalizado à entidade, que além de
lutar pelos direitos adquiridos e por novos, ainda
oferece serviços de qualidade, inclusive na área de
saúde e bem estar.

CASA DOS APOSENTADOS/AS
Ligue: 32917730

Cartão de Identificação
Desde o dia 1º de Fevereiro, a Direção do STMC
está entregando as carteiras de identificação,
magnética do servidor/a associado/a à entidade
sindical. A entrega está sendo feita na sede social
para os aposentados/as associados/as e nos locais
de trabalho para os servidores/as da ativa
associados/as.

O cartão de identificação, com dados
criptografados, é administrado pela Brasil Card e
poderá ser utilizado em assembleias, congressos,
excursões, no Clube Banescamp, entre outras
atividades sindicais e também em cerca de 100
estabelecimentos credenciados.
É a identificação do associado/a ao STMC.

O que é a Agenda de Atividades
para os Aposentados/as?
A Agenda de Atividades é Mensal e tem o objetivo de proporcionar momentos
agradáveis e saudáveis na vida dos aposentados/as associados/as ao STMC. São
atividades diversificadas, de lazer, cultura, saúde, bem estar, auto conhecimento,
trabalhos manuais, turismo e etc. As atividades são oferecidas no Clube Banescamp, em
Parques, na sede do STMC, etc. A expectativa da Diretoria do STMC para 2019 é
qualificar todos os atendimentos e serviços prestados .
Participe, venha ter conosco momentos de desenvolvimento pessoal e coletivo!

A Vida é da Cor que Voce Pinta!
^

Agenda de Março
08/03 - Inauguração da Casa dos Aposentados e Dia das Mulheres,
às 9 horas;
11/03 - Reike, com Elisabeth de Farias, às 9 horas;
12/03 - Quick Massage, com Luzia Bertinatto, às 9 horas;
12/03 - Ateliê, com Mariana Viana, às 9 horas;
13/03 - Plenária da Campanha Salarial, às 9horas, no STMC;
15/03 - Passeio do Mês, com saída às 7h30;
19/03 - Ateliê, com Mariana Viana, às 9 horas;
20/03 - Yoga e Meditação, com Paula Ribeiro, no Parque das Águas,
às 8h30, saída da Casa dos Aposentados/as;
21/03 - Barra de Acess, com Gleicy Boré, às 9 horas;
22/03 - Aniversariantes: STMC na Minha Casa, a partir das 8 horas;
26/03 - Ateliê, com Mariana Viana, às 9 horas;
26/03 - Passeio de Curta Distância, saída às 7h30, da Casa dos
Aposentados/as.
27/03 - Piquenique com Tarde de Jogos, no Clube Banescamp, às
14 horas;
28/03 - Palestra: A vida é da cor que você pinta, às 9 horas, no
STMC;
29/03 - Paço Municipal, a partir das 8 horas;
29/03 - Bingo, às 14 horas, no STMC.

