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Praia: Saiba como utilizar os apartamentos
do SINTPq em Ubatuba

Está em férias? Tem um final de semana livre e 

gostaria de ir à praia? O SINTPq oferece aos seus 

sócios dois apartamentos na praia das Toninhas, 

em Ubatuba (SP). O acesso à praia é extremamente 

fácil e a saída de pedestre do condomínio é direto 

na área da praia.

A utilização dos apartamentos é feita por meio de 

sorteios. Para se inscrever, o associado deve entrar 

em contato pelo  ou pelo sintpqsp@sintpq.org.br

(11) 3719-2993. Em caso de mais de um 

interessado na mesma data, os sorteios são 

realizados com 35 dias de antecedência. A 

confirmação da inscrição e relação dos 

contemplados é disponibilizada no site do SINTPq. 

Os valores das diárias são: 

R$ 40,00 - diária mínima para sócio que pode levar 

até quatro dependentes;

R$ 10,00 - diária para demais dependentes; 

R$ 30,OO - diária para convidados;

R$ 50,00 - Taxa de manutenção. Este valor é 

destinado à limpeza do local e é cobrado por 

locação independente da quantidade de dias.

A diária tem início às 18h e vai até às 18h do dia 

seguinte. Para saídas antecipadas até às 10h é 

cobrada somente meia diária. Cada apartamento 

comporta até seis pessoas. Mais informações 

pelo www.sintpq.org.br/lazer

O SINTPq irá representar os trabalhadores em 

pesquisa, ciência e tecnologia de Campinas no 

Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CMCTI). Criado em dezembro de 2013, o 

Conselho deverá analisar e manifestar-se sobre o 

programa de trabalho voltado à promoção do setor 

no município, além de apreciar e opinar sobre os 

planos gerais e específicos que estejam relacionados 

ao desenvolvimento científico da cidade.

A participação do SINTPq é fruto do trabalho sério 

desenvolvido em prol da CT&I na cidade e da 

representatividade que o sindicato tem junto ao 

setor há 23 anos. No Conselho, o sindicato colocará 

SINTPq irá integrar Conselho de Ciência e
Tecnologia de Campinas

e m  p a u t a  à s  

necessidades da 

classe trabalhadora 

em CT&I e irá 

colaborar com o 

avanço da pesquisa e 

desenvolvimento 

em toda a Região 

Metropolitana de Campinas (RMC).

O Conselho será composto ainda por 

representantes da Unicamp, PUC-Campinas, IAC, 

CNPEM, CTI Renato Archer, ITAL, Softex, entre 

outras entidades. 
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SINTPq participa da 8ª Mostra Cinema e Direitos 
Humanos na América do Sul

O SINTPq é um dos pontos de exibição da 8ª 

Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do 

Sul. Ao todo, são 1.000 pontos espalhados por 

todo o país e em todas as capitais. 

Em Campinas, a Mostra será realizada entre os 

meses de janeiro e fevereiro com a exibição de 

cinco filmes. A entrada é gratuita. Para a cidade de 

São Paulo, a programação pode ser conferida no 

www.cinedireitoshumanos.org.br

A mostra é uma realização da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, 

em parceria com o Ministério da Cultura. 

Confira a programação a partir de 27/01 em nosso 

site www.sintpq.org.br
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Vem aí o Torneio de Futebol SINTPq 2014! 

Em breve mais informações em nosso site www.sintpq.org.br e também 

em nossa página no Facebook #SINTPq
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