
Casa dos Aposentados/as 
é um Espaço Especial 

para os Associados/as 
    A Casa do Aposentado/a é um espaço acolhedor, 
onde os aposentados/as fazem as inscrições para 
as Atividades do Mês, como Ateliês, passeios de 
curta e de longa distância, Bingo, Manhã de Jogos, 
etc. 

 Na Casa, também recebem os atendimentos da 
Esmalteria Maurina Martins Cutri, além das 
Terapias Alternativas como: Reike, Barra de Acess, 
Quick Massage e Reflexologia. 

A Casa dos Aposentados/as também é um 
espaço para receber orientações, retirar a Carteira 
de Identificação e tomar um delicioso café.

Esmalteria para Cuidar da Saúde e da Beleza 
A Esmalteria Maurina Martins Cutri é mais um benefício para 

os associados/as que querem cuidar da saúde. É na Esmalteria 
que as mulheres e os homens cuidam da higiene e da estética 
das unhas.

 Todo o material usado é esterilizado e as mulheres ainda 
podem contar com uma diversidade de cores de esmaltes para 
pintar as unhas. 

A Esmalteria fica dentro da Casa dos Aposentados/as, e 
para ser atendido/a é necessário agendar um horário. 

      Especial Aposentados/as - 2019Rua Joaquim Novaes, 21, Cambuí.

 O Cartão de Identificação do Associado/a do STMC é uma forma 
segura para participar das atividades, como assembleias, excursões, 
congressos, usar as dependências do Clube Banescamp, etc. 
    
  O Cartão magnético e com dados criptografados, também oferece 
a praticidade de adiantamento salarial no valor de R$300,00 por 
mês para a realização de compras em 100 estabelecimentos 
credenciados. O valor será  descontado em folha de pagamento, 
com o custo fixo de R$4,99 para cada mês usado. Não haverá 
cobrança de juros. 

Cartão de Identificação do Associado/a 

Fone: 3291.7730

www.stmc.org.br



Terapias Alternativas para o seu Bem Estar 
 O STMC oferece mensalmente diversas  Terapias 

Alternativas. A Quick Massage e a Reflexologia, 
contribuem com a circulação sanguínea do corpo, o 
que previne o aparecimento de  diversas doenças. A 
Quick Massage massageia os membros superiores, 
costas e braços, e a Reflexologia os pontos dos pés 
e das pernas.

 A Barra de Acess é uma das novidades e 
massageia pontos específicos da cabeça, que 
assim como o Reiki, a Yoga e a Meditação, 
contribuem com o equilíbrio emocional e relaxa. 

A particularidade do Reiki é visar à cura através 
da imposição das mãos e o da Yoga é proporcionar 
o alongamento do corpo e uma boa respiração. Já a 
Meditação é excelente para o autoconhecimento.   

Ótica do Servidor  

A Ótica do Servidor Público oferece diversos 
modelos de lentes e armações de óculos, nacional e 
importado, com descontos que podem chegar até 
50% e ainda tem atendimento gratuito com 
optometristra. São modelos clássicos e modernos 
produzidos com os melhores materiais e tecnologias 
para deixar o seu visual mais bonito.  A Ótica fica ao 
lado da Casa dos Aposentados.

 
Sofisticatto Hair 

O renomado Salão de Beleza Sofisticatto Hair é 
uma empresa parceira do STMC e oferece serviços 
gratuitos e com descontos para os associados/as. 
São cortes de cabelos, escova, tintura, manicure, 
tratamento capilar e de pele, realizado por 
excelentes profissionais que usam os melhores 
produtos do mercado. O Sofisticatto Hair está 
localizado na Rua Barreto Leme, 2077. 

  O Clube BANESCAMP é mais um parceiro do 
STMC. É onde são realizadas diversas atividades 
para os aposentados/as, como: Confraternizações, 
Almoços Temáticos, Tarde no Clube com Café da 
Tarde e Jogos, Ateliês, etc. O associado/a ao STMC 
conta com desconto especial para ficar sócio/a e 
usar juntamente com a sua a família, de toda a 
infraestrutura do Clube, como: piscinas, campo de 
futebol, cantina, sauna, playground, quiosques com 
churrasqueiras e salão de festa. O Clube está 
localizado na Rua Maria Teresa Pedroso de 
Camargo Biasi, 55, Jd. Paineiras.

Clube Banescamp 
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