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Direitos dos trabalhadores: entenda o que 
muda com as Medidas Provisórias

 Ao final de 2014, duas Medidas Provisórias (MP) 

propondo alterações na legislação trabalhista causaram 

grande repercussão entre os trabalhadores e movimentos 

sindicais. Entretanto, passado esse primeiro momento, 

fica claro que as propostas do Governo Federal não serão 

aprovadas em sua origem pelo legislativo. 

 Apesar das iminentes mudanças no projeto de lei, é 

importante destacar que enquanto as alterações na 

legislação trabalhista não são definidas pelo congresso, 

pelo senado e posteriormente sancionadas pela 

presidência, o que vale são as determinações das Medidas 

Provisórias 664 e 665. 

 A MP 665 entrará em vigor no dia 28 de fevereiro e 

estabelece mudanças no seguro-desemprego. Sua 

resolução determina que na primeira solicitação do 

benefício o funcionário deverá ter 18 meses de trabalho 

registrado nos últimos dois anos. A norma anterior exigia 

apenas seis meses de trabalho. Na segunda solicitação do 

seguro o trabalhador deverá ter um ano de trabalho 

registrado nos últimos 16 meses e da terceira em diante 

ele precisará ter seis meses trabalhados antes da data de 

dispensa. 

 A MP 664 define mudanças na pensão por 

morte. Sua resolução define que o falecido deve 

ter 24 meses de contribuição previdenciária e o 

casamento ou união estável deve ter tempo 

mínimo de dois anos. As mudanças estabelecidas 

pela MP 664 mencionadas acima entram em vigor 

no dia 1º de março.

Campanhas Salariais: Média de reajustes 
em 2014 fica acima dos 7% 

 O SINTPq já deu início às campanhas salariais 

2015. Nos próximos meses serão iniciadas as 

assembleias de formação de pauta com os 

trabalhadores das empresas com data-base em junho e 

agosto.

 Durante o ano de 2014, o sindicato conseguiu 

resultados positivos nas campanhas salariais com 

reposição da inflação em todas as empresas da base. A 

média dos reajustes foi de 7,2%, sendo que os 

trabalhadores de varias empresas obtiveram aumentos 

reais, com percentuais chegando até 8,5%.

 As remunerações reajustadas em percentuais 

acima da inflação contemplaram 70% das empresas. 

 Em todas as empresas também foram 

garantidos aumentos nos valores dos auxílios de 

alimentação ou refeição, com reajustes que 

chegaram a até 20%. Em empresas que oferecem 

outros benefícios aos trabalhadores, como auxílio 

creche e plano de saúde, esses direitos foram 

mantidos e também obtiveram reajustes.

 Para 2015, o SINTPq conta com a 

mobilização dos trabalhadores nas campanhas 

salariais para manutenção e avanços nas 

conquistas do ano anterior.

Com um total de 741 emendas apresentadas no congresso e com a pressão 
por parte das centrais sindicais, é certo que novas propostas serão inclusas 

e debatidas antes das alterações definitivas serem sancionadas.
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SINTPq comemora 25 anos em 2015

 Em 2015 o SINTPq completará 25 anos de luta em 

defesa dos profissionais da ciência, pesquisa e 

tecnologia.

 Para celebrar essa marca, serão realizadas nos 

próximos meses diversas atividades em homenagem aos 

25 anos do sindicato. Entre essas atividades dois eventos 

terão destaque, sendo eles duas cerimônias que reunirão 

diretores, associados e convidados especiais.

 Os dois eventos comemorativos serão realizados 

em novembro. O primeiro será uma cerimônia com a 

presença de pessoas que ajudaram a construir a história 

do SINTPq, trabalhadores da nossa base e autoridades. O 

segundo evento será uma festa promovida pelo 

sindicato e voltada para nossos associados e seus 

familiares.

 O SINTPq conta com a participação dos 

trabalhadores de nossa base nas celebrações do 

nosso 25º aniversário. Acompanhe as novidades 

pelo site do SINTPq (www.sintpq.org.br). 

O SINTPq completará 25 anos no dia 13 de novembro deste ano
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Eleições do SINTPq acontecem em 2015  

 O SINTPq realiza neste ano mais um processo 

eleitoral, no qual será definida a nova diretoria que estará 

à frente do sindicato pelo triênio 2015-2018. As eleições 

ocorrerão no mês de junho, entre os dias 17 e 19.

 Para concorrer, as chapas devem ser compostas por 

07 candidatos à direção executiva e 07 suplentes, e 

conselho fiscal composto por 03 titulares e 03 suplentes, 

totalizando 20 trabalhadores.

 Atualmente o SINTPq representa os trabalhadores 

de 27 empresas nas áreas de pesquisa, ciência, tecnologia 

e inovação. Também neste ano o SINTPq comemora 25 

anos.

 O edital com as regras e outras orientações serão 

publicados em breve em jornal de grande circulação no 

Eleições ocorrerão entre os dias 17 e 19 de junho

Estado de São Paulo e no site do SINTPq. Saiba mais 

sobre as eleições pelo www.sintpq.org.br
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