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Sindicalize-se! Aqui você tem apoio.

Comemorações em novembro marcam
os 25 anos de SINTPq

 O aniversário de 25 anos do SINTPq está chegando 

e junto com ele também se aproximam as duas atividades 

que celebrarão essa data.

 No dia 13 de novembro o SINTPq irá homenagear 

25 profissionais/ativistas que colaboraram nestes anos 

para o desenvolvimento científico em nossa base e para o 

fortalecimento da luta sindical. O evento terá a presença 

de autoridades, lideranças sindicais, associados e demais 

trabalhadores da base.  A cerimônia acontece às 18h30 

na Câmara Municipal de Campinas.

 Em 21 de novembro o SINTPq realiza a edição 2015 

da sua confraternização de fim de ano. A festa será 

realizada no Hotel Fazenda Duas Marias.  O local conta 

com amplo espaço de lazer: piscinas, quadras esportivas 

(tênis, vôlei e futebol), lago para pesca esportiva e muito 

contato com a natureza. 

 Até o dia 30 de outubro os associados que 

pretendem participar da festa no dia 21 podem confirmar 

presença no site do sindicato (www.sintpq.org.br). Como 

haverá controle de acesso dos participantes é 

fundamental a confirmação de presença 

antecipada.

 A festa é mais um benefício concedido pelo 

SINTPq aos seus associados que têm direito, junto 

com seus dependentes, a entrada gratuita. Seja 

você também sócio do sindicato contribua com o 

fortalecimento da categoria. 

 A partir de 1º de dezembro os apartamentos do 

SINTPq localizados em Ubatuba-SP terão os valores de suas 

diárias alterados. O valor da diária cobrada aos associados e 

seus dependentes passará para R$ 15,00. Para demais 

convidados a diária custará R$ 40,00. 

 O sorteio para o uso dos apartamentos em dezembro 

será feito no primeiro dia útil de novembro às 12h. Os 

sorteados, portanto, já estarão inclusos nas novas regras. 

 Os sorteios são realizados sempre no primeiro dia útil 

de cada mês, às 12h, na sede do sindicato. A participação é 

livre para todos os associados e as inscrições são aceitas 

com até um dia de antecedência.  

 O SINTPq possui três apartamentos disponíveis para 

utilização de seus associados. Dois ficam localizados na 

praia das Toninhas e um na Praia Grande, todos em 

Ubatuba-SP.

 Os agendamentos para o sorteio devem ser 

feitos apenas pelo e-mail secretaria@sintpq.org.br.  

As informações sobre disponibilidade dos imóveis 

podem ser conferidas no calendário da praia, no site 

do SINTPq. 

 

 

Praia: Diárias serão reajustadas 
a partir de dezembro   
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Outubro Rosa: SINTPq inicia campanha 
com trabalhadores da base

 Em apoio ao mês de conscientização e combate 

ao câncer de mama, o SINTPq iniciou neste mês a 

campanha “Outubro Rosa: Eu visto essa camisa”. 

Durante as últimas sextas-feiras do mês, os 

trabalhadores da base do sindicato enviaram suas fotos 

com peças de roupas ou adereços na cor rosa em seu 

local de trabalho. A ação irá se repetir nas demais 

sextas-feiras de outubro.

 Registre esse momento e compartilhe conosco 

usando a hashtag #EuVistoEssaCamisa pela nossa 

p á g i n a  n o  F a c e b o o k  o u  p e l o  e - m a i l 

comunicacao@sintpq.org.br

 No próximo mês terá início a campanha 

Novembro Azul, que visa concientizar os homens 

a respeito da importância da prevenção do câncer 

de próstata. O SINTPq prestará apoio a mais essa 

campanha, contribuindo com sua divulgação e 

inserção entre os trabalhadores da base.
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SINTPq leva palestra sobre softwares livres
para alunos do Bento Quirino

 Pelo segundo ano consecutivo o SINTPq participará 

da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). 

Seguindo a proposta da SNCT de aproximar a população 

da ciência e tecnologia, o sindicato promoverá o Café 

SINTPq no Colégio Técnico Bento Quirino com uma 

palestra e debate sobre softwares livres. A atividade 

ocorre na manhã de 22 de outubro com o professor do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo (IFSP), Cláudio Romanelli.

 O evento é coordenado pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) e neste ano acontece entre 

os dias 19 e 25 de outubro, em cidades de todo o país. 

 Confira mais informações no site da semana 

nacional (semanact.mcti.gov.br) e também no 

por tal oficial da semana em Campinas 

(semanacetcampinas.wix.com/2015).
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