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Eleições 2018: Direção do SINTPq
será renovada em 45% 

SINDICATO DOS TRABALHADORES

EM PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SP

F TRA PI TEL

este ano, o SINTPq passa por mais uma 

Neleição para definir sua próxima gestão. 

Esse processo será marcado por uma 

significativa renovação da direção sindical, que terá 

nove integrantes novos.

No dia 28 de março, o prazo para registro de 

candidaturas foi encerrado com apenas uma 

inscrição. A chapa inscrita é composta por 20 

trabalhadores e trabalhadoras de nove empresas 

diferentes. O candidato à presidência será José Paulo 

Porsani, profissional do CPqD e um dos fundadores 

do SINTPq.

Uma assembleia para constituição da comissão 

eleitoral foi realizada no dia 10 de abril. Essa 

comissão será responsável pelo andamento da 

eleição e contagem dos votos. O processo eleitoral 

ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de junho.

Confira ao lado os 20 trabalhadores e 

trabalhadoras de empresas da base que concorrem à 

direção do SINTPq.

Chapa inscrita para as eleições 2018 conta com nove integrantes novos

GESTÃO 2018/2021

Conheça os 
membros da chapa

Ellen
Brito
CPqD

Fábio 
Zambello

CNPEM

Katiucia
Zanela

Facti

Leandro 
Oliveira

FIPT

Luciano 
Sumiyoshi

Venturus

Luiz Otavio 
Duarte

Facti

Maria
Felomena 

CPqD

José Paulo 
Porsani

CPqD

Márcio 
Martins

CPqD

Nilson 
Bueno

CPqD

Priscila 
Leal
IPT

Rafael 
Barreto
Amazul

Régis
Norberto

IPT

Silvio
Spinella

CPqD

Valdeci 
Tonin
Oxitec

Vanessa 
Cirilo
Amazul

Alex 
Sander Zok

Amazul

Celso 
Lacroux

CPqD

Cleber 
Cordovil

Amazul

Edson 
Nakamura

NXP

Sou trabalhador do CPqD e um 

dos fundadores do SINTPq. 

Quero contribuir com minha 

experiência e ajudar nosso 

sindicato a superar os desafios 

desse próximo período. Acredito 

na luta coletiva e buscarei ampliar 

a solidariedade e a união na 

categoria. 

José Paulo Porsani
Candidato à presidência

‘‘



ecentemente, a direção do CPqD impôs aos seus 

Rfuncionários uma coparticipação de 30% sobre os 

custos de exames e atendimentos médicos. Após 

assembleia com seus associados, o SINTPq definiu ações para 

protegê-los desse grande retrocesso.

 Inicialmente, será aberta nova negociação com o CPqD 

para evitar os prejuízos da coparticipação. Caso não haja 

acordo, o sindicato está autorizado a buscar a Justiça do 

Trabalho e representar seus sócios em uma ação coletiva.

 Com a "reforma" trabalhista e a nova realidade sindical, 

o SINTPq, mais do que nunca, priorizará seus associados, pois 

são eles que garantem o funcionamento da instituição e sua 

representatividade perante a categoria. Dessa forma, os 

sindicalizados serão os beneficiários das futuras ações 

judiciais ou de medidas do sindicato relacionadas a 

problemas ocorridos fora das campanhas salariais. 
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  CPqD: Após retrocesso no plano médico, SINTPq
prepara ação em defesa dos sindicalizados

 Amparadas pela nova lei, diversas empresas da base 

estão atacando benefícios e impondo graves retrocessos 

aos empregados. Se você ainda não é sindicalizado, reflita 

sobre essa situação e torne-se mais um aliado do SINTPq 

na luta por melhores condições de trabalho.
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Confira o calendário de votação
Data Empresa Horário

12/06/2018

Oxitec Campinas 08h30/09h00

NXP 09h00/09h30

CNPEM 09h00/14h00

CTC 10h30/11h30

Oxitec Piracicaba 11h30/12h30

JAPH 14h30/15h00

FACTI/CTI 15h30/17h00

FCTH

FUSP

Fundação Ezute

FIPT

SIDIA

Amazul Sede/CTMSP

13/06/2018

CPqD 09h00/14h00

Fundepag Ital 12h00/13h00

Fundepag Lanagro 13h30/14h00

Fundag 15h00/15h30

14/06/2018

Eurofins 09h00/10h00

Amazul Iperó 11h30/13h00

12,13 e 14/06/2018
Sede SINTPq 08h30 às 16h30

IPT

Horário a ser divulgado

Horário a ser divulgado
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