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  Junho é um mês com muitas festas juninas, 
tradição da cultura de nosso país. E o STMC está 
preparando três eventos divertidos para os 
aposentados/as, no Clube Banescamp. A primeira 
festa será em comemoração a Santo Antônio, no 
dia13/06, às 16 horas. O Café da Manhã Capira será 
outro evento para um grupo menor de 
aposentados/as a ser realizado no dia 18/06. Já a 
grande festa em comemoração a São João está 
marcada para o dia 25/06. Esse será um dia 
especial com fogueira, barracas com comidas 
típicas, brinquedos, quadrilha, etc. Os objetivos 
desses eventos são proporcionar diversão, alegria e 
motivar as recordações vivenciadas dessa cultura.

Junho/2019

O STMC e a CPN (Comissão Permanente de Negociação) se reuniram com os representantes do 

Governo de Campinas, nos dias 21 e 28 de Maio, para negociação das pautas de reivindicações da 

Campanha Salarial 2019, como: reajuste salarial de 12,20%, abono, aumento do Vale Alimentação e do 

Auxílio Nutricional. Em ambas as reuniões não houve avanço porque  o Governo de Campinas afirmou que 

o caixa público está no vermelho, inclusive, devendo para os fornecedores desde janeiro deste ano. 
Entre os diversos argumentos, os representantes do Governo disseram que a Prefeitura arca com 

grande repasse financeiro ao CAMPREV para pagar as aposentadorias do fundo financeiro e que, além da 

Reforma Previdenciária, terá gastos com a reestruturação desta instituição. 
O STMC não aceita esses argumentos que prejudicarão ainda mais os aposentados/as e pensionistas 

do serviço público. Diante deste cenário, o STMC convoca a categoria para a  Assembleia Geral que  será 

no dia 18 de junho (data da próxima mesa de negociação). 
Vamos à luta para garantir os direitos já conquistados e avançar nas negociações! 

Campanha Salarial:  Sem Avanço
 

 Origens: As festas de São João  e de Santo Antônio surgiram 
nas festividades cristãs e foram incorporadas pela cultura brasileira.

    São João Batista nasceu em 2 a.C, na Galileia, no período de Herodes. Foi um pregador messiânico, 
que acreditava no surgimento do Messias e usava o batismo como símbolo de purificação da alma. 
Pregava pela Judéia e teve muitos seguidores, sendo conterrâneo de Jesus, o qual batizou. 
    Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto do ano de 1195. Sua formação inicial foi 
feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa e escreveu 77 sermões. É conhecido como protetor das coisas 
perdidas, dos casamentos, dos animais e dos pobres. 



    A  Agenda de Atividades do Mês de Maio começou com 
o sorteio de duas viagens para cidades da região de 
Campinas. Sessenta aposentados/as participaram dos  
sorteios realizados na sede do STMC. Dois grupos 
viajaram no mês de maio e outro irá em Junho. Outra 
atividade interessante foi a confecção de um Livro 
Artesanal com ‘Receitas de Família’, durante o Ateliê do 
dia 14/05, com a mediadora Mariana Vianna, no Clube 
Banescamp. A proposta da atividade foi compartilhar as 

experiências culinárias e as receitas especiais da família. Uma das atividades novas foi o 
‘STMC na Minha Casa com os Meus Amigos/as’, realizada no dia 16/05. Seu João, recebeu 
a todos/as em sua casa para um delicioso churrasco. Já a ‘Festa da Família’ foi o grande 
evento do mês e reuniu aposentados/as e seus familiares, no dia 28/05, no Clube 
Banescamp.  

Retrospectiva de Maio:  Confecção de Livro,
 Churrasco Coletivo, Festa, e muito mais...

AGENDA DO MeS 
DE JUNHO

^

03/06: STMC na Minha Casa, Aniversariantes de Maio;

04/06: Ateliê com Mariana Viana, às 9 horas; 

04/06: Terapia Quick Massage, às 9 horas; 

06/06: Terapia Barra de Access, às 9 horas; 

07/06: Sessão de Cinema Junino: Mazaroppi, horário à combinar; 

11/06: Ateliê com Mariana Viana, às 9 horas; 

13/06: Festa de Santo Antônio, às 16 horas, no Banescamp;

17/06: Terapia Reike, às 9 horas;

18/06: Café da Manhã Caipira, às 9 horas; 

21/06: Passeio do Mês, saída à combinar;

25/06: Festa de São João, festa da fogueira, às 16 horas, no Clube 
Banescamp; 

28/06: Entrega de Boletim, Paço Municipal, às 8 horas; 

Julho: Terapias de Reike, Barra de Access, Quick massage e Cura 
Reconectiva.
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