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Sindicalize-se! Aqui você tem apoio.

SINTPq encerra 2015 ainda mais 
 fortalecido junto à categoria

 O SINTPq chega ao final de 2015 com sua 

representatividade ainda mais fortalecida na categoria. No 

ano em que completou 25 anos de história e luta em defesa 

dos profissionais de CT&I, o sindicato viu o número de 

trabalhadores presentes em suas assembleias aumentar 

significativamente em todas as empresas da base. Uma 

prova de que cada vez mais profissionais reconhecem no 

SINTPq uma instituição que representa os interesses da 

categoria.

 A atuação do SINTPq também se tornou mais ampla 

em 2015 com a chegada de cinco novas empresas em sua 

base sindical, sendo elas: Eurofins, FCTH, CTC, FIPT e Ezute. 

Ao todo essas quatro empresas representam a entrada de 

aproximadamente 800 novos trabalhadores na base do 

SINTPq, que já contava com mais de seis mil profissionais.

 Nas Campanhas Salariais encerradas neste ano, o 

sindicato obteve reajustes correspondentes à inflação em 

todas as empresas de sua base, conseguindo inclusive 

ganhos reais em algumas delas. Tudo isso em meio a 

um ano de dificuldade econômica e alta taxa de 

inflação. 

 Após 12 meses de muitas lutas e conquistas, 

agradecemos a todas e a todos os nossos 

associados e demais trabalhadores pelo apoio ao 

longo deste ano. 

 Com o encerramento de mais um ano, a direção do 

SINTPq gostaria de manifestar seus sinceros votos de paz 

e prosperidade para todos os trabalhadores por nós 

representados. 

 O sindicato deseja que este natal seja um momento 

de alegria e celebração para os profissionais da nossa 

categoria e suas respectivas famílias.

 Nossa expectativa é que 2016 seja um ano com 

ainda mais realizações e conquistas para o sindicato e 

também para cada profissional pertencente a nossa base. 

 Ao longo de 2015, conseguimos superar com 

sucesso diversos desafios, sempre atuando junto aos 

trabalhadores. Sendo assim, esperamos que 2016 seja 

para todos um ano com tanta união e solidariedade 

quanto este que aqui termina.

SINTPq deseja a todos um natal de paz
e um ano novo repleto de conquistas   
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Marco legal de CT&I é aprovado 
pelo Senado e vai a sanção

 Novo marco legal da área de ciência, tecnologia e 

inovação (CT&I), o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 

77/2015, foi aprovado pelo Plenário do Senado Federal 

no último dia 9 e segue para sanção da presidenta da 

República, Dilma Rousseff. O texto, que promove uma 

série de ações para o incentivo à pesquisa e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, obteve 

unanimidade na votação do Plenário.

 A proposta, que regulamenta as parcerias de 

longo prazo entre os setores público e privado, dá 

maior flexibilidade de atuação às instituições 

científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs) e 

respectivas entidades de apoio. Uma das novidades é a 

possibilidade de dispensa de licitação, pela 

administração pública, nas contratações de 

serviços ou produtos inovadores de empresas de 

micro, pequeno e médio porte.

SINDICATO DOS TRABALHADORES

EM PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SP



Jornal Mural - Dezembro de 2015

www.sintpq.org.br

Sindicalize-se! Aqui você tem apoio.

Marco legal das teles é discutido no SINTPq
 Qual o marco legal que desejamos para as 

telecomunicações? Para responder essa pergunta, o SINTPq 

promoveu no último dia 10 um encontro com trabalhadores 

da base para elaboração de propostas a serem enviadas à 

consulta pública do Ministério das Comunicações. O prazo 

para participação vai até o próximo dia 23.

 Para o sindicato, os principais pontos dessa discussão 

são o papel das novas tecnologias, da indústria nacional e 

da Telebrás no futuro das telecomunicações no Brasil. 

“Acreditamos que sem definir o papel do CPqD, da Telebrás 

e sem ter uma politica industrial para o setor estamos 

fadados ao atraso. Universalizar o serviço, baratear as 

tarifas, conectar com qualidade os órgãos públicos em todo 

solo nacional e garantir, principalmente, a segurança das 

informações transmitidas, são as questões estratégicas”, 

afirma o diretor do SINTPq, José Paulo Porsani.

 O encontro contou ainda com a participação da 

representante do Intervozes, Veridiana Alimonti, que 

apresentou os principais problemas atualmente 

enfrentados no âmbito das telecomunicações no 

Brasil.

SINDICATO DOS TRABALHADORES

EM PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SP


