
    Como o tempo voa, nós já passamos do meio do
ano. E estamos felizes de continuar com vocês,
mesmo que tenha que ser assim à distância. Já que
o Inverno chegou, agora é hora de aquecer o
coração e a alma. 
    Nossa agenda de Julho terá receitas de sopas e
caldos, artesanato com lã e costura, terapias
alternativas, atendimento virtual e as nossas
ligações para os aniversariantes. Queremos que o
nosso calor e as nossas vibrações cheguem até
cada um de vocês. 
    Participem das nossas atividades.   Fiquem
atentos às nossas mensagens de WhatsApp,
nossos posts nas redes sociais e as publicações no
nosso site www.stmc.org.br.

    Que mês de junho! Mesmo com a quarentena, levamos para
todos os nossos queridos aposentados/as e pensionistas muita
alegria e o delicioso clima das festas juninas e do tradicional
São João. 
    Teve Festa Junina em Casa, com delícias que a gente come
nas quermesses. Teve miniestandarte de São João para deixar
a casa mais bonita e iluminada. Teve nosso livreto “Época
Junina, Época de São João”.    
    Ensinamos receitas gostosas em vídeos. Enviamos trabalhos
manuais para a casa dos aposentados/as e pensionistas e
fizemos encontros virtuais com terapias alternativas e
atendimentos. Fizemos do mês de junho um grande arraiá de
amor e afeto no meio desta pandemia.

Nosso São João teve livreto, Festa Junina em Casa e trabalhos manuais.

Julho vai ter receitas, terapias alternativas e artesanato.

Joaquim Novaes, 21 Julho de 2020
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As cores, os sabores e o brilho do São João do
STMC e da Casa dos Aposentados/as!
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