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STMC ABRE 
CLÍNICA DOUTOR ÁGIL

O STMC tem uma novidade para 

você: a nova Clínica Doutor Ágil, que é 

m o d e r n a ,  c o n f o r t á v e l ,  c o m 

agendamento de consultas bem 

rápido e atendimento de qualidade. 
A clínica tem várias especialidades

como Clínico Geral, Pediatria,
Ortopedia, Psiquiatria, Oftalmologista
e Odontologia (dentista). E também
tem muitos exames. A clínica fica na 

Rua José Teodoro de Lima, nº 49, no 

Centro, em Campinas, perto da 

Prefeitura. O telefone de contato é 

(19) 2660-1799 e o WhatsApp é (19) 

98442-6426.

QUEREMOS A ANTECIPAÇÃO DA
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Uma das principais pautas do STMC para os aposentados/as na nossa
Campanha Salarial 2021 é que a Prefeitura de Campinas antecipe o
pagamento da 1º parcela do 13º salário até junho.
A antecipação vai ajudar nossos aposentados/as e pensionistas e equilibrar 

as contas nesse período tão complicado da pandemia da Covid-19. O 

Sindicato está lutando para conseguir essa vitória.
O STMC também luta para que o vale-nutricional tenha o mesmo valor do

vale-alimentação que é pago para os trabalhadores/as da ativa.



Hora de festejar
o Sao Joao

Em junho, vamos voltar com as festas na Casa dos Aposentados/as

Será tudo feito de forma segura para 

todos.
Nossa!!! Que saudades a gente está de 

vocês, das nossas festas e da alegria da 

companhia dos nossos aposentados/as e 

pensionistas. Para celebrar essa volta 

depois de tanto tempo, teremos um livreto 

especial comemorando as festas juninas

AGENDA DE junho

A pandemia nos obrigou a ficar distantes 

durante um bom tempo.  Mas agora com o 

avanço da vacinação e com regras que 

permitem encontros presenciais, vamos 

comemorar o São João na Casa dos 

Aposentados/as. 
Faremos as nossas festas seguindo todos 

os protocolos sanitários contra o novo 

coronavírus e sem promover aglomerações. 

Em junho, vamos comemorar as festas juninas. Confiram a nossa agenda e 

participem das atividades da Casa dos Aposentados/as.

~ ~


	Página 1
	Página 2

