
Campanha Salarial 2019: 

Dia do Trabalhador/a: 
igualdade para todos/as

 
Neste mês de Maio é comemorado o Dia 

do Trabalhador/a e o STMC parabeniza a 
todos que já trabalharam ou que ainda 
cont inuam na labuta .  A data  de 
comemoração é em 1º de Maio, mas todos 
os dias são propícios para uma reflexão 
sobre a representação do trabalho, afinal, 
atualmente muitos aposentados/as voltaram 
a trabalhar, seja para aumentar a renda ou 
porque preferem continuar na ativa. 

O trabalho é uma atividade que deve gerar  
contentamento por seu desenvolvimento e 
pela possibilidade de receber uma 
remuneração digna.  

É exatamente isso que a Lei 10.741/2003, 
conhecida como Estatuto do Idoso, 
regulamenta: o direito dos trabalhadores/as 
idosos/as, ou seja, pessoas com idade igual 
ou superior a 60 anos, a serem respeitados 
em suas condições físicas, intelectuais e 
psíquicas.  

O trabalhador/a idoso/a jamais poderá ser 
discriminado em razão de suas condições, 
caso contrário, é cabível uma ação de 
indenização por danos morais. Portanto, 
conte com o STMC para garantir que os seus 
direitos sejam respeitados em todos os 
aspectos.
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O STMC realizou, no dia 26 de abril, a 
Assembleia Geral Extraordinária da 
Campanha Salarial 2019, para aprovação 
da pauta econômica e das específicas de 
todos os segmentos que serão 
negociadas com a municipalidade. 

Nos próximos dias, a Direção do STMC 
protocolará as pautas das reivindicações 
na Prefeitura. 

Entre as reivindicações está o aumento 
do Auxílio Nutricional para que seja 
equiparado ao valor do Vale Alimentação.  

a luta pelo auxílio nutricional 



Agenda de Atividades 
do Mês de Maio

07/05 - Sorteio de Passeio do Mês, às 9h; 

07/05 - Terapia Quick, às 9h;

09/05 - Terapia Barra de Access, às 9h; 

10/05 - Passeio do Mês;

13/05 - Terapia Reiki, às 9h;

14/05 - Ateliê ‘Receitas de Família’, às 9h, com Mariana 
Vianna; 

16/05 - ‘STMC e Meus Amigos na Minha Casa’, na casa do 
Sr. João;

21/05 - Ateliê ‘Partilhando Nossos Dons com Amor’, 
culinária coletiva, às 9h, com Mariana Vianna;

23/05 - Terapia Barra de Access, às 9h; 

28/05 - Ateliê ‘Abençoando as Gerações’, confecção de 
amuleto da família, às 9h, com Mariana Vianna;

28/05 - ‘Tarde das Famílias’, às 13 horas, no Clube 
Banescamp; 

29/05 - Meditação na  Mata Santa Genebra, com Paula 
Ribeiro, às 9h;

30/05 - STMC no Paço, às 8 horas;

30/05 - Passeio do Mês; 

03/06 - ‘STMC na Minha Casa’, aniversariantes de Maio. 

    A família, independente de ser tradicional ou não, é a base para o bom desenvolvimento 
de qualquer ser humano. É no seio familiar que recebemos orientações, sentidos de valores 
e de comportamentos, entre outros direcionamentos diversos. 

   As avós e os avôs não somente ensinam como também aprendem com os netos e netas, 
com filhos e filhas. O viver em família é isso, é poder trocar experiências de vida e deixar fluir 
o amor pleno, que fortalece a todos, inclusive, para os enfretamentos e convívios sociais 
diários. Por isso, sempre devemos valorizar o convívio familiar e as pessoas que se 
tornaram parte da família. 

Família, o Pilar Fundamental 
para um Pleno Desenvolvimento 
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