
Jornal Mural - Setembro de 2014

www.sintpq.org.br

Sindicalize-se! Aqui você tem apoio.

Festa 2014 do SINTPq será no Hotel 
Fazenda Solar das Andorinhas

O SINTPq realiza no dia 29 de novembro a edição 2014 

da sua tradicional confraternização de final de ano. A 

festa será realizada no Hotel Fazenda Solar das 

Andorinhas, local com profundo contato com a 

natureza e com a história da cidade de Campinas. 

O Solar das Andorinhas disponibiliza uma ampla área 

de lazer com 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.

O som 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. 

Nas próximas semanas serão divulgadas informações 

para confirmação dos presentes. Como em todos os 

Victor Mammana diretor do CTI no Café SINTPq

anos, a Festa SINTPq 2014 é gratuita para os 

sócios e seus dependentes, já os convidados dos 

sócios pagam pelo convite individual.

Semana Municipal de Ciência e Tecnologia 
acontece entre 13 e 19 de outubro 

Entre os dias 13 e 19 de outubro, a Prefeitura de 

Campinas e o Conselho Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (CMCTI), do qual o SINTPq faz 

parte, organizam a 2ª Semana Municipal de Ciência e 

Tecnologia. 

O SINTPq participará da Semana com o Café SINTPq: 

Biocombustível, com local e horário ainda a ser 

confirmado. 

Em Campinas, as instituições e empresas envolvidas 

participarão de atividades centralizadas em uma 

mostra, a ser realizada no Museu Exploratório de 

Ciências da Unicamp, além de palestras e visitas de 

escolas que serão realizadas em alguns institutos (IMA, 

CTI, CPqD e CNPEM).

A Semana Municipal faz parte das ações da 11ª Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2014) que 

ocorre também no mês de outubro com o tema 

“Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social”. A 

proposta é estimular as instituições a abordarem 

a ciência e a tecnologia na dimensão social, como 

instrumento de inclusão, transformação social e 

desenvolvimento humano.
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SINTPq inaugura novo site 
O SINTPq inaugurou seu novo portal de notícias – 

www.sintpq.org.br - com informações sobre as 

campanhas salariais, novidades em pesquisa, ciência e 

tecnologia, programas de fomento, dúvidas trabalhistas, 

eventos e benefícios do SINTPq. 

Em breve, os associados contarão com novos serviços 

online, como reserva dos apartamentos na praia e acesso 

à área financeira, além das informações já disponíveis 

sobre os convênios e assessoria jurídica.

A nova home page conta ainda a história do sindicato e 

disponibiliza dados financeiros do SINTPq em busca de 

mais transparência às nossas ações.

“Com o novo site queremos informar mais e melhor os 

profissionais em pesquisa, ciência e tecnologia e ampliar 

nosso contato com as demandas dos trabalhadores da 

nossa base”, afirma Austregésilo Gonçalves, diretor de 

Comunicação do SINTPq. 

Ainda não é sócio? Sindicalize-se também online e 

cadastre-se para receber nosso boletim eletrônico. 

Acompanhe o SINTPq também em nossas páginas 

no facebook:

 #SINTPq e  #TecnologiaEInclusãoSocial
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Plebiscito pela reforma política tem
 1,7 milhão de votos apenas na internet

O Plebiscito Popular pela Constituinte terminou a 

contagem da votação on-line realizada entre os dia 1 e 8 

de setembro. Segundo o comunicado oficial da Secretaria 

Operativa Nacional do Plebiscito, 1.744.872 pessoas em 

todo o País participaram da votação, das quais 96,9% 

(1.691.006) votaram "sim", pela realização de uma 

constituinte exclusiva para mudar o sistema político, e 

3,1% (53.866) votaram "não".

O número total de participantes do plebiscito ainda deve 

crescer quando forem somados esses votos da internet 

com os votos das mais de 40 mil urnas que estiveram 

espalhadas por todo o País na última semana.

O resultado final da votação será divulgado nos últimos 

dias de setembro. Após a divulgação do resultado 

final, o Comitê Nacional de Organização do 

Plebiscito irá entregá-lo aos três poderes da 

República como forma de pressionar, em especial, 

o Congresso Nacional.
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