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Setembro de 2019

Setembro: mês da
Primavera e da Coragem!
“Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores.”
(Provérbio Chinês)

Aposentados/as visitaram Jacutinga (MG), em Agosto.

Para o mês de Setembro, o Departamento de
Aposentados/as está preparando uma agenda
variada e divertida. Serão realizadas as atividades:
“STMC na Minha Casa”, é quando a entidade
sindical prepara uma visita a um aposentado que se
oferece para abrir as portas de sua casa, sendo
diversão garantida; o passeio à “Festa do
Morango”, “Meditação na Mata Santa Genebra” e
“Ateliê de Jardinagem”, para que todos aprendam
sobre mais técnicas interessantes para cuidar de
seus jardins ou de sua plantinha especial.
A Agenda do Mês de Setembro também trará a
“Festa da Primavera”, que será realizada no Clube
Banescamp e uma “Roda de Violão”, na Casa dos
Aposentados, e muito mais.

O mês de Setembro é o período da entrada da
primavera. É quando a natureza nos dá um
excelente exemplo sobre como devemos viver,
sempre florescendo, mostrando a nossa beleza e
alegria.
Para florescer, seja no sentido de mudar ou de se
reinventar, por exemplo, é necessário coragem,
por isso, no mês de Setembro, o Departamento de
Aposentados/as vai trabalhar com os temas:
Primavera e Coragem!
As cores que simbolizam a coragem, são o
vermelho, o amarelo, o marrom e o laranja, cores
intensas e de muitas revelações.
Para participar das atividades é necessário fazer
inscrições. Mais informações pelo telefone:332917730.

Rei Leão: Sessão de Cinema de Agosto

Festa dos Ventos relembra a infância
O STMC realizou diversas atividades no mês de Agosto, como por exemplo, a “Festa dos Ventos”, no dia
20/08, no Clube Banescamp. Os aposentados/as voltaram ao tempo da infância ao se divertirem
participando da confecção de barquinhos, de artesanato com papel crepom e ao soltarem bolinhas de
sabão ao ar livre. Durante a Festa dos Ventos, os aposentados/as dançaram músicas dos anos 80 e
também participaram de brincadeiras com danças. E para aquecer ainda mais a tarde fria, foram servidos
vários tipos de caldos com pãezinhos.

STMC coletará assinaturas contrárias à ação dos
cinemas que retiraram a gratuidade para as pessoas idosas
Os cinemas de Campinas, principalmente a Rede Iguatemi, não estão mais oferecendo a gratuidade
nas sessões de cinema para as pessoas idosas. A gratuidade seria garantida pela Lei Municipal Nº
11.193, de 18 de Abril de 2002. No entanto, os cinemas de Campinas entraram na Justiça solicitando a
retirada dessa obrigatoriedade e ganharam.
O STMC acha um absurdo que os cinemas de Campinas tirem essa conquista das pessoas idosas. O
valor pago na bilheteria faz uma diferença importante no bolso dos idosos. Por isso, o STMC vai coletar
assinaturas e encaminhar ao MP, apresentando todas as argumentações de prejuízos a essas pessoas.
Vale ressaltar que a Lei Federal Nº 10741/2003, continua garantindo o desconto de até 50% em
ingressos culturais para os idosos.

Na Ótica do STMC
você tem até
50% de desconto
em armações e lentes
nacionais e importadas!
Ligue: 3326-5584
98202-2589

AGENDA DO MÊS DE SETEMBRO
03/09 - Terapia Quick Massage, às 9h;
10/09 - Terapia Reike, às 9h;
12/09 - “Ateliê: A Primavera é Sempre Viva”, com Mariana Viana, às 9h;
13/09 - Passeio do Mês, com saída a combinar;
16/09 - “STMC na Minha Casa: Aniversariantes do Mês de Setembro”;
17/09 - Terapia Barra de Access, às 9h;
18/09 - “STMC na Minha Casa”, Sr. Antônio e Sra. Cida, o dia todo;
19/09 - “Ateliê de Histórias”, às 9h, com Lenny Alpízar;
20/09 - “Oficina de Jardinagem”; com Giovane Prates, às 9h;
24/09 - “Festa da Primavera”, às 14 horas, no Banescamp;
25/09 - Passeio na Mata Santa Genebra e Meditação, às 8h30, com Paula Ribeiro;
26/09 - “Ateliê sobre Micael: Força e Proteção”, com Mariana Vianna, às 9 horas,
no STMC;
30/09 - “Roda de Violão”, na Casa dos Aposentados, às 9 horas.

