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SINTPq realiza devolução da 
contribuição sindical para sócios

 O SINTPq finalizou no início de junho uma série de 

assembleias em 13 empresas com data-base em agosto. As 

reuniões deram início às campanhas salariais e deliberaram suas 

respectivas pautas de reivindicação. Em todas elas, o índice de 

reajuste salarial aprovado correspondeu ao IPCA do período 

acrescido de 3% de aumento real. A única exceção foi o CNPEM 

(Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais), onde 

também foram reivindicadas as perdas sofridas na campanha 

salarial anterior, correspondentes a 1,74%.

 No que se refere aos benefícios, a solicitação mais 

frequente nesta campanha salarial tem sido a inclusão de um 

auxílio alimentação e/ou refeição. A reivindicação foi feita nas 

empresas Eurofins, FCTH, Fundepag, FEALQ e Syntech, que ainda 

não possuem um desses benefícios em seus acordos. A 

ampliação da licença maternidade para 180 dias foi outra 

reivindicação unânime nas campanhas salariais. 

 O Sindicato inicia agora o processo negocial junto às 

empresas para, após isso, convocar novas assembleias.
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   As devoluções da contribuição sindical aos 

trabalhadores sindicalizados tiveram início neste mês. 

Associados de empresas como CPqD, CNPEM, Fundepag e 

Eurofins já receberam seus devidos valores, enquanto que 

no IPT o processo de devolução foi iniciado na última 

semana.

  Nas demais empresas da base que contam com sócios 

do SINTPq, os valores serão devolvidos ainda no mês de 

junho, em datas divulgadas antecipadamente em cada 

empresa.

  O SINTPq devolve a parte que lhe é devida do imposto 

(60%) para estimular a contribuição associativa entre os 

trabalhadores. A devolução é paga diretamente ao 

associado. O valor é referente a um dia de trabalho 

descontado de forma compulsória na folha de pagamento 

do mês de março.

Se você é sócio, fique atento aos próximos 

comunicados. Caso ainda não seja, conheça as vantagens e 

sindicalize-se! Além da devolução da contribuição sindical, 

o SINTPq oferece aos seus associados uma série de 

benefícios.

   

apartamentos na praia

Vista do 
apartamento 

na Praia
Grande

Apartamento 
    com acesso 
          direto à
                orla

       Condomínios  
    espaçosos com
 vagas para carro

	Nada	melhor	do	que	um	bom	descanso	para	recuperar	as	energias	não	

	é	mesmo?	Pensando	nisso,	o	SINTPq	disponibiliza	três	apartamentos	
na	praia	para	utilização	de	seus	associados.	Dois	�icam	localizados	na	
praia	das	Toninhas	e	um	na	Praia	Grande,	todos	em	Ubatuba	-	SP.

O	SINTPq	disponibiliza	orientação	
jurı́dica	 gratuita	 para	 todos	 os	
associados	e	preços	diferenciados	
para	 ações	 trabalhistas	 e	 cıv́eis	
através	do	escritório	Advocacia	Dr.	
Cremasco.	

Assistência jurÍdica

Trabalhadores com data-base em 
agosto iniciam campanha salarial

benefícios da sindicalização

convênios 
	O	SINTPq	possui	uma	série	de	convênios	com	universidades,	escolas	

	de	 idiomas,	 hotéis,	 agências	 de	 viagens,	 academias,	 seguradoras	 e	
muitos	outros.	As	opções	são	muitas	e	 todas	oferecem	descontos	e	
vantagens	aos	sócios	do	Sindicato.	Para	utilizar	os	convênios,	basta	
solicitar	seu	voucher	pelo	e-mail	adm@sintpq.org.br.	Con�ira	alguns	
dos	mais	de	30	convênios	que	o	SINTPq	oferece.	

VACINAS

Conra a lista completa dos convênios em www.sintpq.org.br



Centrais sindicais confirmam nova 
Greve Geral para o dia 30 de junho

 As centrais sindicais aprovaram para o próximo dia 30, 

uma sexta-feira, a realização de uma nova Greve Geral contra 

as reformas do governo Temer e pela realização de eleições 

diretas. Antes, no dia 20, as entidades organizam um 

"esquenta", com paralisações e atos nas principais cidades. 

Todo o calendário depende do andamento das reformas no 

Congresso e também passará por assembleias das categorias.

 Segundo o secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, a 

greve precisa ser ‘‘construída’’, com discussão nas bases e 

monitoramento da agenda parlamentar. "O dia 28 (de abril) foi 

um sucesso porque fizemos um processo de construção 

daquela data", afirmou, em reunião realizada na sede da Nova 

Central em São Paulo, na região central da capital paulista.

 Ficou definido também a produção de jornal unificado 

para a ampla mobilização da sociedade.
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Confira a agenda

06 a 23 de junho: Convocação de plenárias, assembléias e 

reuniões, em todo o Brasil para a construção da Greve Geral

20 de junho: Esquenta com atos e paralisações

30 de junho: GREVE GERAL



 Já imaginou como seria a história da Chapeuzinho Vermelho 

adaptada para a nossa realidade atual? Já pensou o que mudaria 

na velha narrativa dos Irmãos Grimm se Chapeuzinho carregasse 

um smartphone durante o seu passeio pela floresta? O próximo 

encontro promovido pelo Café SINTPq abordará essa nova versão 

da história, debatendo como a crescente mobilidade digital afeta 

nossas vidas.

 Quem nunca levou uma bronca dos pais, companheiros(as) 

ou amigos por não sair do smartphone? Esse assunto literalmente 

está na mão de todos e será tema de debate livre e aberto a toda 

comunidade no dia 6 de julho, na sede do SINTPq, em Campinas. 

O evento começa às 18h30 com um “comes e bebes” oferecido aos 

presentes. 

 A partir das 19h, tem início a atividade conduzida pela 

palestrante Virgínia Duarte, MBA em gestão empresarial, mestre 

em Sociologia e com créditos de doutorado em Políticas 

Científicas e Tecnológicas, além de ex-gerente da Softex 

(Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro). 
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