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3º Campeonato de Futebol Society: Confira o horário
 e o placar das primeiras partidas

A bola vai rolar até o dia 13 de junho no 3º Campeonato de Futebol Society do SINTPq. O jogo da grande final acontece às 

18h30, no Clube Telecamp, local também de todas as outras partidas do Campeonato. 

Veja os resultados dos primeiros jogos e próximas partidas do Campeonato:

Data 29/04

18h30 – Daitan Labs 1 x 2 CNPEM/Bioetanol

19h30 – Venturus 4 x 3 Samsung (Sidi)

Data 30/04

18h30 – CPqD 1 x 0 Eldorado

19h30 – Freescale 0 x 1 CNPEM/LNLS

Data 06/05

18h30 – Samsung (Sidi) 3 x 4 CNPEM Bioetanol

19h30 – Eldorado 2 x 2 Daitan Labs

Data 07/05

18h30 – CNPEM/LNLS 1 x 1 CPqD

19h30 – Freescale 1 x 3 Venturus

Data 13/05     

18h30 Daitan 5 x 6 Samsung Sidi

19h30 Eldorado 0 x 3 CNPEM/LNLS

Data 14/05     

18h30 – CPqD 2 x 3 Venturus

19h30 – CNPEM Bioetanol 1 x 1 Freescale

Data 19/05     

18h30 Daitan x CPqD

19h30 Venturus x CNPEM Bioetanol

Data 20/05     

18h30 CPqD x CNPEM Bioetanol

19h30 Freescale x Samsung Sidi  

Data 21/05     

18h30 Venturus x Eldorado

19h30 CNPEM/LNLS x Daitan

Data 27/05  

18h30 CNPEM/LNLS x Venturus

19h30 Samsung Sidi x CPqD   

Data 28/05     

18h30 Eldorado x CNPEM Bioetanol

19h30 Daitan x Freescale  

Data 02/06     

18h30 CNPEM/LNLS x Samsung Sidi

19h30 Freescale x Eldorado 

Data 03/06   

18h30 Venturus x Daitan

19h30 CPqD x Freescale

Data 04/06 

18h30 CNPEM Bioetanol x CNPEM/LNLS 

19h30 Eldorado x Samsung Sidi

Data 10/06 Semifinal    

18h30 - 1º Colocado x 4º Colocado

19h30 - 2º Colocado x 3º Colocado

Data 13/06 

18h45 Final (sexta-feira)

Confraternização

  

Acompanhe os resultados dos próximos jogos em nosso site www.sintpq.org.br. Em nossa página no facebook #SINTPq veja 

fotos das equipes e melhores momentos do Campeonato. 

Os movimentos populares estão convocando a população 

para participar de um plebiscito – abaixo-assinado, no bom 

português – para aprovar a convocação de uma assembleia 

constituinte exclusiva para mudar o sistema político.

Essa assembleia vai realizar a reforma política. Um dos 

principais pontos dessa reforma será a proibição de que 

banqueiros e empresários deem dinheiro para a eleição de 

presidentes, senadores, deputados, prefeitos, vereadores.

Só essa mudança já faria uma grande diferença. Mas não 

basta. 

Para discutir o que precisa ser 

transformado, os movimentos 

populares estão chamando um 

plebiscito que vai acontecer 

entre os dias 1º e 7 de 

setembro, a Semana da Pátria. 

Saiba mais, acesse

www.plebiscitoconstituinte.org.br

Plebiscito pela reforma política acontece na Semana da Pátria
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Começam campanhas salariais das empresas 
com data-base em 1º de agosto

O SINTPq dá início às campanhas salariais das empresas com 

data-base em 1º de agosto: CNPEM, Ergostech, Fundag, Japh, 

Softex Campinas e Softex Nacional. As sugestões para a pauta 

de reivindicações precisam ser encaminhadas para o e-mail 

campanhasalarial@sintpq.org.br até um dia antes das 

assembleias, que devem acontecer na segunda quinzena 

deste mês.

O objetivo do sindicato é entregar as pautas aprovadas em 

assembleias às empresas até o dia 30 de maio.

Já na Amazul, a Campanha Salarial já ultrapassa 130 dias da 

data-base, que é 1º de janeiro. Os trabalhadores rejeitaram, 

por unanimidade, a contraproposta da empresa para a pauta 

de reivindicações. Agora, o SINTPq e a Comissão de 

Empregados aguardam nova data para voltar à mesa de 

negociação com os representantes da empresa. 

Contribuições para a pauta devem ser enviadas para campanhasalarial@sintpq.org.br

Participe da Campanha Salarial. Discuta os 

problemas, envie suas contribuições e promova 

melhorias nas relações de trabalho em sua 

empresa.
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SINTPq tem mudanças no horário de 
funcionamento e homologações 

A partir do dia 02 de junho, a sede do SINTPq em 

Campinas terá novo horário de funcionamento, das 

8h às 17h, de segunda à sexta-feira.

Já as homologações passam a ser realizadas apenas 

às sextas-feiras. A homologação consiste em orientar 

e esclarecer o trabalhador sobre o cumprimento da 

lei, assim como zelar pelo efetivo pagamento das 

parcelas devidas.

A homologação é um serviço gratuito oferecido pelo 

SINTPq a todos os trabalhadores das empresas da 

sua base de atuação, associados ou não ao 

sindicato.

Mais informações em  ou em www.sintpq.org.br

nossa página no facebook #SINTPq
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