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Café SINTPq debate biocombustíveis
 com especialistas no CNPEM

Cerca de 50 pessoas participaram na última terça-feira 

(14) do Café SINTPq Biocombustíveis: Erro ou Solução? 

A palestra foi proferida por um dos maiores 

especialistas em catálise do país e professor 

aposentado da Unicamp, Ulf Schuchardt.

Em sua apresentação, Ulf destacou a importância do 

desenvolvimento de alternativas sustentáveis 

socialmente, ambientalmente e economicamente em 

biocombustíveis no Brasil. Segundo o pesquisador, 

muitas pesquisas bem sucedidas em biocombustíveis 

não são utilizadas devido a sua não viabilidade 

econômica.

O palestrante apresentou ainda diferentes opções de 

biocombustíveis e o impacto de cada um no meio 

ambiente. Falou dos biocombustíveis da segunda 

geração, mostrando como é possível obtê-los em maior 

quantidade a partir de biomassas residuais.

O Café SINTPq integrou a Semana Nacional e Municipal 

de Ciência e Tecnologia e foi realizado no Laboratório 

Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol 

do Centro Nacional  de Pesquisa em Energia e 

Materiais (CNPEM). O SINTPq e o CNPEM são 

membros do Conselho Municipal de Ciência e 

Tecnologia de Campinas (SP).

Festa 2014: Confirmação de presença 
começa em 27 de outubro 

No dia 29 de novembro o SINTPq realiza a edição 2014 

da sua confraternização de fim de ano. A festa será 

realizada no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas. Das 

8h30 às 10h será servido o Café de Recepção, das 10h 

às 16h serão servidos hot-dogs e os serviços completos 

de buffet, bebidas e bartender estarão disponíveis a 

partir das 12h. 

Do dia 27 de outubro ao dia 14 de novembro os 

associados poderão confirmar presença no site do 

SINTPq – www.sintpq.org.br. Como haverá controle de 

acesso dos participantes é fundamental a confirmação 

de presença antecipada. 

A festa é gratuita para os sócios e dependentes 

informados no cadastro do SINTPq. Para os convidados, 

o convite é de R$ 89. Crianças até 03 anos têm cortesia 

e, entre 04 e 10 anos, o pagamento é de 50% da 

tarifa por pessoa. 

No local haverá equipe de salva-vidas, vestiários, 

segurança patrimonial e enfermaria. A trilha 

sonora da confraternização ficará por conta da 

Banda Lança Livre e haverá a possibilidade de 

hospedagem no Hotel com custo integral ao 

sócio, seus dependentes e convidados.

O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas possui 

parque aquático, campos de futebol e vôlei, salão 

de jogos, espaço para caminhadas e cancha de 

bocha, além de um passeio histórico pelo casarão 

que será oferecido aos participantes da festa.

Venha confraternizar com sua família. Traga sua 

caneca e aproveite o dia no Hotel!

Ulf Schuchardt, professor titular aposentado da Unicamp e pesquisador 
sênior do CNPq
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Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
tem mais de 35 mil atividades

A 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 

2014) registrou mais de 35 mil atividades cadastradas em 

537 cidades de todo o Brasil, com envolvimento de 560 

instituições. 

O número de atividades superou a marca de 2013, 

quando foram registradas 34 mil, em 740 municípios. 

Segundo a Secretaria de Ciência e Tecnologia para 

Inclusão Social (Secis) do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), que coordena o evento, o 

recorde tende a aumentar, pois há atividades de alguns 

municípios a serem contabilizadas. 

Neste ano, o tema da Semana foi “Ciência e tecnologia 

para o desenvolvimento social”. Para 2015, o tema 

anunciado pelo ministro da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, Clélio Campolina, será “Luz, ciência e vida”, 

alinhado ao Ano Internacional da Luz, estabelecido 

pela ONU.

O SINTPq foi um dos organizadores da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia nas cidades de 

Campinas e São Paulo. 

Participantes da 11ª SNCT no Pavilhão de Exposições Parque da Cidade, 
em Brasília
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SINTPq conclui primeira etapa de reforma
em sua sede 

O SINTPq concluiu a primeira etapa da reforma em sua 

sede em Campinas. Com o espaço, o sindicato adequa 

sua sede para o recebimento de eventos, melhorando o 

atendimento aos associados e o ambiente de trabalho 

para seus funcionários.

Para o diretor de infraestrutura do SINTPq, Márcio 

Martins, a reforma é mais etapa das mudanças que o 

SINTPq tem realizado para melhorar sua representação 

dos trabalhadores.

A segunda etapa da reforma (atualmente em fase de 

estudos) tem início previsto para o primeiro semestre de 

2015. Nesta etapa, será reformado o prédio principal da 

sede. 

Reforma na sede do SINTPq: Primeira etapa concluída privilegia espaço 
para sócios e funcionários do sindicato


	1: A3
	2: A4
	Page 3

