
O STMC começou 2020 com fôlego total para colocar em 
prática projetos que oferecem mais qualidade de vida aos 
aposentados/as e pensionistas! Para nós, o cuidado com 
aqueles que dedicaram uma vida pelo serviço público de 
Campinas é prioridade. Quem frequenta, sabe e aprova. Por 
isso, planejamos duas grandes novidades: a Clínica Doutor 
Ágil e o novo Instituto de Beleza. Além disso, temos diversos 
outros benefícios para os associados/as que deixam a vida 
muito mais fácil e gostosa.

A Clínica Doutor Ágil contará com atendimentos médicos, 
odontológicos e exames de qualidade na Rua José Teodoro 
de Lima, 49, no Cambuí. Com a humanização que você já 
conhece dos serviços do Sindicato, vamos ter consultas de 
pediatria, ortopedia, clínica médica, ginecologia, dermato-
logia, psiquiatria, nefrologia, entre outras especialidades, a 
preços populares.

Já o Instituto de Beleza vai reunir os serviços de esmaltação e 
escova, para elevar a autoestima dos frequentadores associados/
as. Os horários deverão ser agendados na recepção do STMC.

Além de saúde e bem-estar, temos muito lazer! A parce-
ria com o Clube Banescamp proporciona momentos de lazer 
inesquecíveis. Os associados/as tem ainda têm serviços de 
cursos de formação, programação de passeios e convênio 
com agência de viagens. Na parte burocrática, facilitamos a 
vida do associado: fazemos a declaração do imposto de ren-
da e temos assessoria jurídica para questões trabalhistas.

E para estar em dia com a saúde, temos valores diferen-
ciados para os convênios com a Beneficência Portuguesa, 
odontológico e a Ótica STMC.

Está esperando o que para se associar e fazer parte des-
ta grande família? Venha nos fazer uma visita na R. Joaquim 
Novaes, 21, no Cambuí.

2020 COM MAIS QUALIDADE DE VIDA
Fevereiro de 2020Joaquim Novaes, 97 - Cambuí

O STMC vai ampliar os serviços oferecidos
com foco no bem-estar dos aposentados/as e pensionistas 



Vamos abrir a nossa agenda de 2020 com uma programação em ritmo de 
Carnaval. Além das nossas tradicionais terapias que promovem bem-estar e 
relaxamento dos aposentados/as, e dos passeios fixos, teremos o Baile de 
Carnaval, com muito samba, marchinhas e música brasileira. O Ateliê tam-
bém será temático, com a produção de lindas máscaras para cair na folia em 
grande estilo. Confira!

FEVEREIRO

CARNAVAL
Aproveite a folia com os amigos

de forma saudável com
as nossas atividades da agenda  

Em janeiro, o STMC ficou de 
olho no cumprimento da Lei Comple-
mentar  Nº 185 de 15 de Dezembro 
de 2017. Todos os aposentados, 
pensionistas e ativos da Prefeitura, 
receberam dia 30 de janeiro 1,08% 
de reajuste, referente à Campanha 
Salarial de 2017. Mais uma conquista 
do Sindicato, que informa você com 
responsabilidade.

1,08% 
 DE REAJUSTE EM JANEIRO

STMC Campanhas e Lutas @INSTASTMC (19) 98165-4747 @STMCAMPINAS

COM A ALEGRIA DO

AGENDA DE FEVEREIRO
04/02 -  Quick Massage, às 9h; 
07/02 -  Passeio do Mês com destino a combinar; 
11/02 -  Acupuntura, às 9h; 
14/02 -  Baile de Carnaval, no Clube Banescamp, às 14 h; 
19/02 -  Aniversariantes do mês de janeiro e fevereiro,  
  às 9h30 no STMC; 
21/02 -  Uma tarde no Clube, às 11h, no Banescamp; 
20/02 -  Ateliê de Máscaras, às 9h, no STMC; 
28/02 -  Café da manhã e entrega de boletins no Paço.


