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Em reunião com MCTI, SINTPq apresenta
reivindicações para centros tecnológicos
 

 O SINTPq foi recebido pelo atual Secretário 

Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, Alvaro Toubes Prata (foto), em uma reunião 

realizada na última terça-feira (13), em Brasília. O 

encontro teve como objetivo apresentar solicitações 

referentes à situação de diferentes centros tecnológicos 

atendidos pelo SINTPq e ao processo de escolha do 

novo diretor do CTI (Centro de Tecnologia da 

Informação).

 No que se refere às eleições do CTI, o documento 

apresentado pelo SINTPq solicita a convocação do 

comitê de busca para a escolha do novo diretor do 

centro e que esse colegiado possua um representante 

da comunidade. 

 O encontro com Alvaro Prata foi positivamente 

avaliado pelo sindicato, uma vez que o secretário 

executivo atendeu a diretoria sindical de forma solidária 

e prestativa. Considerando os positivos resultados da 

reunião, o SINTPq espera ver atendida suas 

reivindicações e que o processo de escolha do 

novo diretor do CTI possa consolidar os 

complexos tecnológicos e garanta o constante 

debate com a sociedade.

 

Governo vai se reunir com sindicalistas 
para debater mudanças nos benefícios  

 Após anunciar medidas que alteram o acesso a 

benefícios trabalhistas e previdenciários como o 

seguro-desemprego, abono salarial e auxílio-doença, o 

governo pretende se reunir com lideranças do 

movimento sindical para debater as mudanças. O 

encontro, que terá a presença do ministro da 

Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rossetto, 

deverá ocorrer na segunda quinzena deste mês.

 De acordo com nota divulgada à imprensa pela 

Secretaria-Geral, a reunião servirá para o governo 

“esclarecer e discutir com os dirigentes” as medidas. 

Ainda segundo a assessoria da pasta, Rossetto afirmou 

que não haverá redução dos direitos dos trabalhadores 

e as medidas visam a corrigir distorções e a garantir a 

manutenção de políticas de proteção social.

 No dia 30 de dezembro, duas medidas 

provisórias foram enviadas ao Congresso 

Nacional definindo algumas mudanças nos 

benefícios. Para solicitar o seguro-desemprego 

pela primeira vez, por exemplo, o trabalhador 

precisa ter vínculo com a empresa por pelo 

menos 18 meses. Antes o prazo era seis meses. O 

objetivo é incentivar as pessoas para que 

busquem se inserir no mercado, diz o governo.

 Na ocasião, o ministro-chefe da Casa Civil, 

Aloizio Mercadante, disse que as alterações 

estavam sendo aplicadas após discussão com as 

centrais sindicais e que uma mesa de negociação 

será mantida permanentemente. 

Secretário Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Alvaro 
Toubes Prata, atendeu o SINTPq em reunião realizada em Brasília
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MP destina R$ 404 milhões à Telebras 
para aquisição de satélite 

 O Congresso Nacional analisa a Medida Provisória 

662/14, que destina recursos à empresa estatal 

Telecomunicações Brasileiras (Telebras) para aquisição de 

satélite. Conforme o texto, a abertura do crédito 

extraordinário, no total de R$ 404,7 milhões, vai permitir 

à Telebras cumprir as metas do Projeto Satélite 

Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 

(SGDC) junto à empresa europeia Arianespace e a 

fornecedores.

 O SGDC nasceu de parceira entre a Telebras e os 

ministérios das Comunicações, da Defesa e da Ciência e 

Tecnologia para a construção de satélite brasileiro por 

empresas no exterior. Considerado estratégico pelo 

governo, o novo satélite atenderá às necessidades do 

Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) e das 

comunicações nos âmbitos civil e militar. Estima-se 

que o satélite servirá para atender a mais de 2 mil 

municípios, em complemento à rede terrestre da 

Telebras, em especial na região Norte do País, 

carente de infraestrutura.

O prazo final para a conclusão do projeto está previsto para 31 de dezembro 
de 2016, segundo o Decreto 7.769/14.
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Cientistas brasileiros iniciam 
travessia pioneira na Antártida 

 A equipe de quatro cientistas, liderada pelo 

glaciologista Jefferson Simões, deu início neste mês à 

primeira travessia científica brasileira no interior da 

Antártida, partindo de um acampamento privado na base 

da geleira Union até o topo de uma montanha, chamada 

Monte Johns, a 1,2 mil km de distância, onde está prevista 

a instalação de uma nova estação remota de pesquisa, 

controlada via satélite.

 A expedição deve durar até o fim do mês e o trajeto 

será todo percorrido com caminhonetes adaptadas. 

Trata-se de um trajeto pioneiro, nunca antes percorrido 

por outros pesquisadores ou exploradores.

O objetivo científico da expedição é coletar amostras de gelo para pesquisas 
climáticas, baseadas na composição química dos gases atmosféricos que 

ficam aprisionados nele.
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