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É HORA DE COMEMORAR!
Chega Outubro que é um mês muito especial para nós. Hora de comemorar o Dia
do Idoso, em 1º de Outubro, e também os 17 anos do Estatuto do Idoso. Mais do
que uma lei, o Estatuto dá direitos e proteção para a pessoa idosa
Em 12 de Outubro, é Dia das Crianças. E quem ainda não tem lá no fundo uma
criança feliz e cheia de sonhos? No dia 15 de Outubro, é o Dia do Professor, que
são mestres e amigos que a gente abraça com todo carinho.
No dia 28 de Outubro, celebramos o nosso dia: Dia do Servidor Público. Quem já
“pendurou as chuteiras” também construiu a história do funcionalismo público.
Parabéns para você que sempre se dedicou para a população.
Também é aniversário de 32 anos do STMC. E todos vocês são parte da nossa
história de lutas e conquistas. Nesse tempo todo, construímos um Sindicato que
defende os direitos dos trabalhadores, aposentados/as e pensionistas.
Nossa Casa dos Aposentados/as é uma das maiores realizações da nossa atual
diretoria. Ela é nossa forma de agradecer a todos vocês. Tudo que fazemos é para
cada um de vocês.
Vamos comemorar muito neste mês!
“Me sindicalizei logo no
comecinho. Depois que me
aposentei, continuei como
associada do Sindicato. Só
tenho gratidão. A Casa dos
Aposentados/as é um local
onde os aposentados são muito
bem cuidados. Sou apaixonada
pelo Sindicato”
Aparecida Cassiolato, 71

“ Va l e a p e n a e s t a r n o
Sindicato. A gente se enturma.
Têm muitos benefícios. Tem um
monte de atividades na Casa
dos Aposentados/as. Eu adoro
as viagens. São animadas. A
gente conhece lugares e
pessoas. Gosto muito de fazer
parte do Sindicato”
Hermelinda Pablo, 68 anos.

´
NOSSA HISTORIA!
Cada momento da nossa história é muito especial porque vocês estão junto
conosco. Neste ano, a gente encontrou formas especiais de continuar com vocês.
Hora de celebrar!

