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Estão abertas as inscrições para a
5ª Copa SINTPq de Futebol Society

SINDICATO DOS TRABALHADORES

EM PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SP

F TRA PI TEL

   Está chegando a hora dos profissionais da base 

do SINTPq demonstrarem toda sua categoria 

futebolística (ou falta dela...). A 5ª Copa SINTPq de 

Futebol Society tem início no dia 11 de setembro, no 

Clube Telecamp, ao lado do CPqD. As inscrições 

podem ser feitas até 30 de agosto.

Os jogos serão realizados às segundas, terças e 

quartas-feiras. Cada rodada contará com duas 

partidas, sendo a primeira às 18h30 e a segunda às 

19h30. Todos os trabalhadores da base podem 

participar, inclusive estagiários, desde que tenham, 

no mínimo, 18 anos.

Associados ao SINTPq terão participação 

gratuita. Não sócios pagam taxa de inscrição de R$ 

90,00. Os times devem ter o número mínimo de 10 

atletas e o máximo de 15.

Todas as equipes deverão ter um representante, 

que fará a inscrição informando todos os sócios e 

não sócios do time. O formulário de inscrição está 

disponível no site do Sindicato (www.sintpq.org.br).

 As quatro edições anteriores do campeonato 

foram vencidas pelas empresas Venturus (2010), 

CNPEM (2011) e CPqD (2014 e 2015). Qual será a 

próxima equipe a levantar o caneco?

O time campeão, o vice e o 3º colocado serão 

premiados com troféus e medalhas. O artilheiro e o 

goleiro menos vazado também receberão 

premiações. O objetivo da competição é promover 

uma maior interação entre os profissionais das 

diferentes empresas da base. 

SINTPq inicia campanhas salariais de novembro 
   O SINTPq deu início às campanhas salariais 

das empresas com data-base em 1º de novembro. 

Nesse grupo, encontram-se Cargill, CPqD, CTC, 

Daitan, Facti, Fitec, Eldorado, Monsanto, NXP, Sidi e 

Venturus. 

 Assembleias de formação de pauta já estão 

sendo agendadas, mas os trabalhadores e 

trabalhadoras ainda podem enviar suas sugestões 

para a campanha salarial por e-mail. As 

contribuições devem ser encaminhadas para o 

endereço campanhasalarial@sintpq.org.br. 

Participe e fortaleça sua campanha salarial! 



 A aprovação da ‘’reforma’’ trabalhista trouxe duas 

grandes mudanças para a representação sindical: o fim da 

contribuição compulsória e a prevalência dos Acordos Coletivos 

sobre a lei. A primeira alteração trará avanços, com o fim de 

sindicatos oportunistas e o financiamento unicamente 

associativo das entidades. Já a segunda, evidencia a 

necessidade de fortalecimento das categorias para defenderem 

suas conquistas.

  A partir de agora, sindicatos fracos não conseguirão 

garantir sequer os direitos já previstos em lei. Além disso, com o 

fim do imposto sindical, até mesmo os sindicatos mais 

representativos serão enfraquecidos caso os trabalhadores e 

trabalhadoras não se tornem sócios e participem ativamente 

das campanhas salariais.

 Nessa nova realidade da representação laboral, as 

entidades sindicais terão a força e o tamanho que suas bases 

desejarem. Manter uma estrutura com sede própria, 
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  Desmonte da CLT inicia novo momento
na representação sindical 

funcionários e departamento jurídico 

demanda recursos. Sem o respaldo da 

sindicalização, as entidades sindicais terão 

cada vez menos poder perante as empresas.

 Não deixe que seus direitos corram 

perigo com sindicatos fracos. Seja sócio e 

ajude a construir sua entidade representativa.
Confira nossa página de sindicalização

e seja sócio do SINTPq



 O Café SINTPq é uma iniciativa que visa  abordar e difundir 

conhecimentos tecnológicos e tendências inovadoras com a 

sociedade. Neste ano, já foram realizadas cinco edições e os 

encontros estão atraindo cada vez mais público. 

 O evento anterior, realizado em 10 de agosto, abordou os 

conceitos de ‘’Tudo como Serviço’’ e ‘’Economia Colaborativa’’, 

tendências que preveem a substituição da tecnologia e do 

consumo via aquisição de bens pela contratação de serviços. Os 

temas Internet das Coisas, Big Data, Redes Sociais e Tecnologia 

Mobile também estiveram em pauta este ano.

 O próximo assunto a ser discutido no Café tem o mote 

‘’Máquinas Inteligentes: O que você fará quando um robô fizer seu 

trabalho?’’ Nas empresas, a estrutura organizacional irá se 

transformar à medida que as máquinas ocuparem posições ao 

longo da cadeia produtiva. Milhões de profissionais perderão os 

seus empregos para as máquinas. Já pensou no que fazer quando 
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Café SINTPq discute tendências tecnológicas
e seus impactos na sociedade

isso acontecer? Essa questão será debatida no dia 21 de 

setembro, às 18h30, no auditório do SINTPq, localizado na 

Av. Esther Moretzshon Camargo, 61, Pq São Quirino - 

Campinas/SP. Participe com a gente!

As últimas edições do Café SINTPq reuniram profissionais de diversas áreas e conhecimentos
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