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Campinas recebe 81% da verba 
de pesquisa do Estado

 Campinas foi o destino de 81,5% dos investimentos 

anunciados pelo setor de pesquisa e desenvolvimento 

científico no Estado de São Paulo em 2014. Levantamento 

divulgado neste mês pela Fundação Seade aponta que a 

cidade ficou com US$ 517,8 milhões (R$ 2,06 bilhões) dos 

US$ 635,2 milhões destinados ao Estado, um crescimento 

quase quatro vezes maior em relação a 2013, quando 

ficou com US$ 142,7 milhões.

 Mas 2014 não foi um bom ano na atração de 

investimentos gerais para as 82 cidades da Região 

Administrativa de Campinas, que ficou US$ 2,2 bilhões 

(R$ 8,75 bilhões), uma retração na atratividade regional 

de 40,5% em relação a 2013.

 Entre investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

que tiveram Campinas como destino, está a construção 

do Sirius, o novo acelerador de partículas do Laboratório 

Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), que vai exigir 

investimentos de US$ 494,6 milhões.

 Para o reitor da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), José Tadeu Jorge, a 

concentração dos institutos de pesquisa públicos 

e privados na cidade é o principal incentivo à 

at ração de invest imentos na área do 

conhecimento.

 O plenário do Senado aprovou na última semana um 

marco regulatório dos direitos da primeira infância, voltado 

para as crianças até seis anos de idade. O principal avanço 

do texto, que segue para sanção presidencial, é a ampliação 

da licença-paternidade dos atuais cinco dias para 20.

 Por enquanto, o aumento da licença não será 

obrigatório para todos, mas apenas para as empresas que 

aderirem ao programa Empresa Cidadã, que também 

possibilita o aumento da licença-maternidade para seis 

meses. O empregado deve fazer o requerimento em até 

dois dias após o parto, para ter esse direito garantido. A 

licença-paternidade de 20 dias também valerá para adoção.

 Para incentivar que as empresas participem do 

projeto, em contrapartida o governo oferece que a empresa 

possa descontar o valor gastos com o empregado no 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.

 O marco legal também prevê identificação e 

prevenção dos casos de violência contra gestantes 

ou crianças, em mecanismo semelhante aos já 

adotados em outros países, por meio do sistema 

de saúde. 
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Fórum de Combate à Terceirização envia 
carta à presidente Dilma contra retrocessos

 Entidades que integram o Fórum Permanente em 

Defesa dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização 

encaminharam carta à presidente Dilma Rousseff 

relatando as apreensões quanto aos rumos da 

terceirização no Congresso Nacional.

 No documento, o Fórum "deixa claro que não 

aceitará qualquer retrocesso na garantia jurídica dos 

trabalhadores", e pede que "sejam envidados esforços 

para a construção de uma regulamentação que, no 

mínimo, avance em relação à Súmula 331 do TST, 

garantindo a solidariedade das entidades empresariais, o 

direito de sindicalização dos terceirizados e impedindo a 

exploração promíscua do trabalho".

 O Fórum Permanente em Defesa dos Direitos 

dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização é 

composto por entidades ligadas ao Judiciário, 

centrais sindicais, estudiosos e pesquisadores.
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Sindicato organiza excursões 
e campeonatos neste ano

 Muitas novidades e lazer estão na agenda do SINTPq 

em 2016.  A programação do ano inclui torneio de pesca, 

campeonato de futebol society, inauguração da nova sede, 

palestras, excursões e passeios e, é claro, a nossa esperada 

confraternização de fim de ano.

 “A nova diretoria do sindicato está empenhada não 

só na campanhas salariais e relações de trabalho, mas 

também em oferecer bons momentos aos nossos 

associados e familiares”, garantiu Régis Noberto, 

presidente do SINTPq.

 Todas as atividades serão amplamente divulgadas 

pelos canais de comunicação do sindicato. Acesse nosso 

site e fique por dentro: www.sintpq.org.br
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