SETEMBRO/2018

STMC requer do CAMPREV a ampliação das
atividades em benefício dos aposentados/as
O STMC está na luta para ampliar os benefícios
dos aposentados/as associados/as. Além de
oferecer serviços e inúmeras atividades importantes.
para a pessoa idosa, dentro e fora da sede, a
entidade sindical está reivindicando melhorias nos
atendimentos dentro do serviço público, em especial
ao CAMPREV.
Durante a Campanha Salarial 2018, o STMC
reivindicou ao CAMPREV que melhore o seu
atendimento ao servidor/a público aposentado/a e
que desenvolva projetos diversificados, que
envolvam a qualidade de vida, prevendo também
que muitos servidores/as vão se aposentar à curto
prazo.
Para o STMC é necessário que o Camprev amplie
suas atividades de acordo com as necessidades dos
aposentados/as, nas áreas de cultura, lazer,
esportes e saúde, inclusive, de reabilitação. Isso é
possível porque o Camprev está instalado em novo
prédio com excelente estrutura para essa ampliação
e comodidade para os aposentados/as. (Veja foto ao
lado). Afinal, o Camprev é responsável pela gestão
dos recursos e fundos previdenciários do município,
como Aposentadoria, Pensão, Auxílio Doença,
Auxílio Maternidade e Auxílio Reclusão.
É o STMC na luta pelos interesses dos
servidores/as aposentados/as!

STMC reivindica que o CAMPREV amplie as
atividades voltadas para os aposentados/as, já
que está em novo prédio, com estrutura
adequada para atender os aposentados/as.

Palestra “Alimentação Saudável para Pessoa Idosa”
Entre as diversas atividades, o STMC promoveu
em 14 de agosto, a Palestra sobre a "Alimentação
Saudável para pessoa Idosa”, com a nutricionista
Natacha Vettoretti Theodoro.
O objetivo da palestra, que aconteceu na sede
social do Sindicato, foi incentivar os
aposentados/as como planejar suas refeições,
escolhendo os melhores alimentos e quantidades
ideais, de forma saudável e motivando os bons
hábitos.

Você sabia?
O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003, Artigo 23), garante o pagamento de
meia entrada, 50% de desconto, em ingressos para eventos artísticos, culturais,
esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.
Leia o Estatuto do Idoso, ele está disponível na internet através do link:
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70326/672768.pdf

Destaques do Mês:

Agenda de Setembro
03/09: STMC vai ao Cinema, à tarde;
04/09: Reﬂexologia, no STMC;
05/09: Ateliê de Porta Retrato, às 14h, no STMC;
06/09: Ateliê de Castiçal em Mosaico, às 9h, no STMC;
11/09: Palestra Motivacional: ''Eu quero, Eu penso, Eu sinto'', às 9h, no STMC;
11/09: Quick Massage, no STMC;
13/09: Manhã de Jogos, às 9h, no STMC;
14/09: Passeio do Mês: 38° Festa das Flores & Morangos de Atibaia, saída às
7h30 do STMC;
17/09: Dia da Beleza e Saúde, no Soﬁsticatto, às 14h;
18/08: Reﬂexologia, no STMC;
18/08: Dança Circular, às 9h, no STMC;
20/08: Tarde Massa Show, às 12h30, no Banescamp;
21/09: Passeio do Mês: 37° EXPOFLORA, Holambra, saída às 7h30 do STMC;
25/09: Quick Massage, no STMC;
25/09: Oﬁcina de Culinária, às 9h, no Banescamp;
26/09: Passeio Mata Santa Genebra, saída às 8h30 do STMC;
27/09: Ateliê: Colar Macramê, às 9h, no STMC;
28/09: Ateliê: Sachês de Ervas para Aromatizar Ambientes, às 9h, no STMC;
28/09: Paço Municipal, às 8h.
Obs: Terapias de Massagens e Reike são semanais,
das 9h às 13h, com agendamento.

