
Fone: (19) 3236.0665

www.stmc.org.br

Fone: (19) 3236.0665

SEDE: RUA JOSÉ TEODORO DE LIMA, 49, CAMBUÍ, CAMPINAS/SP 

STMC reafirma compromisso e respeito 
aos aposentados e pensionistas!

Agosto/2014

Confira a agenda de eventos do STMC:
08/8 – Cinema no STMC

15/8 – Passeio (inscrições na 1ª semana de agosto 

aos cuidados de Rosângela)

22/8 – Festa dos Aniversariantes do Mês

29/8 – STMC no Paço

Os interessados no próximo passeio podem se 
inscrever a partir da 1ª semana de agosto. Basta 
comparecer ao sindicato e deixar o nome e telefone 
aos cuidados de Rosângela.

Uma das principais bandeiras do Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Público Municipal de 
Campinas é respeitar e lutar pelas causas dos 
companheiros aposentados e pensionistas.

Além da vitória conquistada na Campanha 
Salarial 2014, que foi a extensão e revisão do vale 
nutricional atingindo mais de 60% da categoria, o 
STMC  zela  pelo bem estar e qualidade de vida 
dessas pessoas. E continuamos em negociação 
com a PMC, precisamos avançar na pauta 
específica e ir à luta! 

Todo final de mês, o STMC auxilia os 
aposentados na entrega do holerite, com 
orientação sindical e o oferecimento de um  café da 
manhã. Diretores entregam informativos e tiram as 
possíveis dúvidas presentes nos holerites.

Além do mais, o associado conta com atendimento 
individual na sede da entidade com representantes 
sindicais e com o corpo jurídico, para o 
acompanhamento de diversos processos judiciais.

Para promover uma relação harmônica entre os 
aposentados e pensionistas, o STMC planeja 
mensalmente excursões com qualidade, atingindo 
as mais diferentes cidades da região paulistana. É 
tudo preparado e organizado com muito empenho 
da direção sindical, garantindo assim segurança e 
conforto a todos.

A intenção do STMC é que o aposentado tenha a 
oportunidade de relaxar e desfrutar de momentos 
únicos, como na última viagem, à Fazenda do 
Chocolate, na cidade de Itu.

Para, além disso, o Sindicato promove sessões de 
Cinema e Tardes animadas de Bingo.  Essas 
atividades são realizadas na sede da entidade 
(Rua Joaquim Novaes, 97 – Cambuí).

Outra atividade interessante, que acontece todas 
as sextas-feiras, são sessões de quick massage, 
com profissionais massoterapeutas.

O lado social também é uma das causas do  STMC. 
Por isso, o Sindicato mantém parcerias com 
entidades carentes de Campinas e participa de  
festas e jantares beneficentes. Um dos 
beneficiados nessa empreitada é o Lar São Vicente 
de Paulo, que atua em prol de senhoras idosas.
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