
CONVÊNIO MÉDICO

O STMC oferece convênio médico com a Beneficência
Portuguesa a preços especiais para os associados/as. O
serviço conta com 15 hospitais credenciados em Campinas e
região, pronto atendimento 24 horas, internações, cirurgias,
exames e consultas. Informações com Andrea pelo telefone
(19) 3236-0665.

de facilitar a vida do servidor público. Sem consulta ao SPC e
Serasa. Venha retirar seu cartão! Para mais informações, falar
com Raquel no (19) 3236-0665 ou na sede do STMC na Rua
Joaquim Novaes, nº 97.

CARTÃO CONVÊNIO
Nosso Cartão Convênio não tem
anuidade e permite aos
associados/as antecipação de parte
do salário. O valor  é descontado do
holerite, sem burocracia. Uma forma 

Oferecemos muitas vantagens para os associados/as com serviços especiais que facilitam a sua vida.

Temos convênio médico, plano odontológico, clínica médica, cartão convênio, banco, terapias

alternativas, atendimento jurídico, imposto de renda, cuidados de beleza e muitos outros benefícios.

STMC OFERECE MUITOS BENEFÍCIOS AOS

ASSOCIADOS/AS

O STMC tem um departamento
dedicado a elevar a autoestima
dos associados/as. Com
profissionais experientes e
atendimento humanizado, no
Espaço da Beleza você fica à
vontade e relaxado para cuidar 

O ESPAÇO DA BELEZA

da imagem, com corte de cabelo, escova, manicure e pedicure
gratuitos. Temos preços especiais para dependentes legais.
Para mais informações, entre em contato (19) 3201-8898 com
Silvana.  Estamos na Rua Joaquim Novaes, nº 20, no Cambuí.

A clínica Doutor Ágil contará com consultas de pediatria,
ortopedia, clínica médica, ginecologia, dermatologia,
psiquiatria, nefrologia, odontologia, entre outras
especialidades. O objetivo é oferecer uma alternativa aos
caros convênios médicos e ao sistema sobrecarregado do
SUS. A clínica fica na Rua Dr. José Teodoro de Lima, nº 49,
no Cambuí. Em breve inauguração. 

NOVA CLÍNICA DOUTOR ÁGIL!

A Ótica do STMC oferece descontos e condições especiais
na compra de armações e lentes. Além disso, temos exames
agendados de optometria ( em breve exames na clinica Dr.
Ágil ). Estamos em novo endereço na Avenida Anchieta, nº 63,
em frente a Escola Carlos Gomes. Os nossos telefones são
(19) 3231-2767 e (19) 98202-2589. Venha tomar um café com
a gente. 

ÓTICA DO STMC

A Esmalteria Maurina Cutri,
além de oferecer serviços de
esmaltação de unhas, é um
espaço que promove a
integração social dos
associados/as. O nome do 
local é uma homenagem à nossa companheira aposentada
que faleceu em 2016, aos 68 anos. Agende seu horário no (19)
3291-7730 ou na Casa dos Aposentados/as na Rua Joaquim
Novaes, nº 21.

ESMALTERIA MAURINA CUTRI



A parceria do STMC com o
Banescamp Esporte Clube oferece
momentos inesquecíveis aos nossos
associados/as. São 14 mil metros
quadrados de área verde, duas
piscinas recreativas (adulto e infantil),
campo de futebol com grama natural,

playground, cantina, sauna úmida e seca, salão de festas e
churrasqueiras. Para mais informações ou agendamentos,
entre em contato (19) 3251-7052.

CLUBE DO SERVIDOR/ BANESCAMP

O STMC tem um serviço que facilita
muito a vida dos associados:
fazemos seu imposto de renda
anualmente. Agende seu horário no
telefone (19) 3236-0665 ou venha na
nossa sede na Rua Joaquim Novaes, 

IMPOSTO DE RENDA

nº 97, Cambuí. Traga a documentação e deixe a parte chata
para nós. Nossa equipe é especializada e  você pode confiar. 

SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA

A saúde bucal do associado/a também é uma preocupação
do STMC. Oferecemos um plano totalmente gratuito para
associados/as e temos preços especiais para os
dependentes no convênio da São Francisco Odontologia. A
operadora oferece novas tecnologias, ampla rede
credenciada e um trabalho preventivo sério e de qualidade.
Baixe agora o Aplicativo São Francisco Clientes.
Mais informações no (19) 3236-0665, falar com Andréa. 

O Banco Alfa oferece aos associados/as
empréstimos consignados a taxas de juros
e condições especiais, com o foco na
melhor solução para os nossos
associados/as. Entre em contato no (19)
99950-0328.

BANCO ALFA

ATENDIMENTO JURÍDICO
O nosso Departamento Jurídico
está à disposição para amparar
o trabalhador/a em questões
trabalhistas. Fazemos todo o
trabalho jurídico e de defesa
dos associados, com um
atendimento personalizado e
humanizado. Aqui, o trabalhador
se sente seguro e protegido.

AGENDA DOS APOSENTADOS/A

Todo mês preparamos para os aposentados/as uma
programação que promove a qualidade de vida e a
socialização. São sessões de reiki, quick massage,
acupuntura e barra de access. Também temos muita
agitação com bailes, passeios, cafés da manhã e ateliês.
Para mais informações ou agendamentos, vá na  Rua
Joaquim Novaes , nº 21, ou entre em contato (19) 3291-7730.

STMC Campanhas e Lutas @instastmc
(19) 98165-4747

EXCLUSIVO AOS APOSENTADOS
@stmcampinas

Na Casa dos Aposentados/as, temos
um espaço de tranquilidade com
terapias que promovem bem-estar. O
Espaço Zen tem serviços de reiki,
acupuntura, reflexologia, barra de
access e quick massage com
profissionais especializadas. 

ESPAÇO ZEN

VENHA E FAÇA

PARTE DO STMC!


