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SINTPq celebra 25 anos com 
grande festa para associados

 Completar 25 anos de atuação em defesa dos 

trabalhadores e da ciência nacional exige muito trabalho 

e comprometimento. Por isso, o SINTPq celebrou seu 25º 

aniversário no último sábado, dia 21, com uma festa a 

altura desse feito. Com aproximadamente 600 pessoas, a 

confraternização foi realizada no Hotel Fazenda Duas 

Marias durante todo o dia.

 Refeições de qualidade, bebidas para todos os 

gostos e boa música foram umas das atrações da festa 

deste ano. No palco, a banda Memphis Tennessee 

contagiou os convidados com músicas que marcaram 

época. Em seguida, foi a vez do cover John Elvis cativar o 

público cantando os sucessos do rei do Rock.  

 O ambiente agradável do local também foi um dos 

destaques da comemoração. O espaço conta com tudo 

que uma grande festa deve ter: quatro piscinas, campos 

de futebol, um lago belíssimo e muito verde.

 A diretoria do sindicato deseja oferecer aos seus 

associados eventos e confraternizações cada vez 

melhores. Para isso é fundamental ter uma 

categoria cada vez mais forte e unida.

 O SINTPq agradece a presença de todos e 

todas que compartilharam de um dia de lazer e 

alegria entre amigos e família, e reitera seu 

compromisso com todos os trabalhadores de sua 

base por mais 25 anos. 

 O SINTPq celebrou seus 25 anos com uma solenidade 

na Câmara Municipal de Campinas. A cerimônia ocorreu no 

último dia 13 e teve a presença de cerca de 150 pessoas, 

entre elas trabalhadores e representantes das empresas da 

base, parlamentares, representantes do movimento sindical 

e do Ministério das Comunicações, além de amigos e 

apoiadores do sindicato. 

 A comemoração também contou com uma 

homenagem a 25 profissionais que atuaram em benefício 

da categoria. Também foram lembrados os ex-diretores 

Euzébio Berlinck e Luiz Aguilera, que não estão mais entre 

nós. Esse momento da solenidade foi marcado por muita 

emoção e gratidão às contribuições prestadas por ambos 

durante a história do SINTPq. 

 O presidente do SINTPq, Régis Norberto Carvalho, 

destacou em seu discurso a importância da luta sindical 

para a construção de uma sociedade melhor. “Ser 

sindicato é ser para os outros. é construir um espaço 

de discussão dos trabalhadores que nem sempre 

nos beneficia diretamente, mas que constrói 

relações de trabalho menos desiguais e mais justas”, 

declarou o presidente.

Em seu aniversário, SINTPq homenageia 
25 profissionais e ativistas   
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Jovens no Brasil trabalham mais e 
estudam menos, mostra relatório

 O Brasil tem o maior índice de jovens que não 

estão estudando, em comparação com os países da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e parceiros, diz o relatório 

Education at a Glance 2015: Panorama da Educação, 

lançado mundialmente no dia 24 de novembro. Os 

dados mostram que no Brasil 76% dos jovens entre 20 

e 24 anos estão longe dos estudos, enquanto a média 

dos demais países é 54%.

 Os dados revelam ainda que a maior parte desses 

jovens está trabalhando:  52%. O índice de emprego 

entre as pessoas da faixa etária é também o mais alto 

entre os países. "Embora o fato de que esses indivíduos 

não estarem mais estudando seja motivo de 

preocupação, é importante notar que a maioria 

deles estava trabalhando em vez de estudando", 

acrescenta o relatório.
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CPqD é bicampeão do Campeonato 
de Futebol Society do SINTPq

 Em  uma  no i t e  ma r c ada  pe l o  c l ima  de 

confraternização, o SINTPq encerrou no último dia 6 mais 

uma edição do seu tradicional campeonato de Futebol 

Society. A taça de campeão ficou com a equipe do CPqD, 

que derrotou o CNPEM nos pênaltis. Na disputa pela 

terceira colocação, o time do Venturus derrotou a Daitan 

por 1 a 0 e garantiu seu lugar no pódio. Os jogos foram 

realizados no clube da Telecamp.

 Na decisão entre CPqD e CNPEM a igualdade entre as 

equipes prevaleceu do começo ao fim da partida. Durante 

as penalidades, o CPqD venceu a decisão por 2 a 0 e 

conseguiu seu segundo título consecutivo. 

 Após a decisão, o SINTPq ofereceu uma 

confraternização para todos os presentes. O troféu 

de artilheiro ficou com o jogador da Daitan, Filipe 

Silva, autor de cinco gols. Guilherme Mello, do 

CPqD, foi premiado como goleiro menos vazado.
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