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CPqD vence Venturus na final do 
3º Campeonato SINTPq

A Fundação CPqD foi a grande vencedora do 3º 

Campeonato de Futebol Society do SINTPq. A equipe 

derrotou o Venturus por 3 a 0 na última sexta-feira, dia 

13, no Clube Telecamp.

Os gols foram marcados pelos atletas Maurício, Vitor e 

Giovanni. “Apesar da derrota, o Venturus fez uma 

ótima campanha, assim como o CPqD. Estamos muito 

satisfeitos com o resultado e com a participação de 

todas as equipes. Ano que vem tem mais”, garantiu o 

diretor do SINTPq, Márcio Martins. 

Foram premiados também o goleiro menos vazado, 

Reinaldo (CNPEM LNLS), a equipe do Samsung Sidi 

pelo Fair Play, e os artilheiros da competição, com oito 

gols marcados cada um, Diego (Daitan Labs), Neto 

(CNPEM Bioetanol) e Zazá (CPqD).

No final da competição, um churrasco de 

confraternização animou os atletas ao som do Grupo 

de Samba 100 DÓ. 

Confira abaixo imagens do 3º Campeonato de 

Futebol Society do SINTPq. Mais em nossa página 

no facebook #SINTPq

Vice-campeã: Equipe Venturus e diretoria do SINTPqCampeã: Equipe CPqD e diretoria do SINTPq

Equipe de arbitragem e diretoria do SINTPq
Troféus: Campeão, Vice, Goleiro Menos Vazado, Fair Play e 

Artilheiro
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SINTPq dá início à Campanha do 
Agasalho 2014

Neste inverno, ajude a quem tem frio. O SINTPq realiza 

entre 20 de junho e 20 de julho sua Campanha do 

Agasalho 2014. Os postos de coletas estarão localizados 

em empresas da base e também nas sedes do SINTPq. 

As doações serão entregues à Sociedade São Vicente de 

Paulo (Vicentinos) de Campinas, que fará a distribuição 

para pessoas que precisam desse calor. 

Aproveite para doar aquele agasalho que está guardado 

e pratique solidariedade.

O SINTPq acredita que tod@s podem fazer um mundo 

melhor. Faça sua parte!

Confira os pontos de coleta no site do 

SINTPq -  www.sintpq.org.br
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Café SINTPq: Sindicato debate Cidades 
Sustentáveis em Campinas 

Como ter desenvolvimento com sustentabilidade? Essa foi 

uma das questões debatidas na última terça-feira, dia 03, no 

Café SINTPq. Promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores 

em Pesquisa, Ciência e Tecnologia, o evento contou com a 

presença de George Winnik, integrante da Rede Nossa São 

Paulo e autor do Programa Cidades Sustentáveis.

Em sua apresentação, Winnik defendeu as cidades como 

ponto de partida para as transformações tão urgentes que 

nosso país precisa. Para ele, os principais problemas que 

atingem a população estão nas cidades e, portanto, ações 

concretas nelas têm impacto direto na qualidade de vida das 

pessoas.

O convidado destacou ainda a importância do 

desenvolvimento tecnológico para as cidades sustentáveis, 

como solução para problemas urbanos como o tratamento 

de resíduos sólidos, 

abastecimento de água, 

despoluição de rios etc. 

N o  e n c o n t r o  f o i  

l e van tada  a i nda  a  

i m p o r t â n c i a  d a  

participação ativa da 

sociedade civi l nos 

problemas da cidade 

através de conselhos, 

ONG ’s ,  s i n d i c a t o s ,  

co le t i vos  e  out ros  

espaços. “O desafio está em cada um chamar para si a 

responsabilidade de mudar a cidade, ser corresponsável nas 

melhorias e nas mudanças que tanto queremos”, concluiu.

George Winnik no SINTPq
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