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Sindicalize-se! Aqui você tem apoio.

Há 24 anos os profissionais de pesquisa, 
ciência e tecnologia fundavam o SINTPq 
 Com o desafio de defender os direitos e organizar os 

interesses dos profissionais de pesquisa, ciência e 

tecnologia do Estado de São Paulo nasceu o SINTPq 24 

anos atrás, no dia 13 de novembro.

Os esforços pela sua formação começaram alguns  anos 

antes, através da iniciativa de diversos trabalhadores 

inconformados com a ausência de proteção nas 

condições de trabalho, salário e diálogo com as empresas 

do setor, públicas e privadas.

 A formação do SINTPq permitiu uma equiparação 

nos relacionamentos, seja com empresas ou Governos, 

sem pedir favor ou obséquios.

 O Sindicato enquanto instituição é um instrumento 

pelo qual todos os profissionais possuem uma 

interlocução civilizada, adequada, justa e amparo jurídico 

quando necessário.

 Nestes 24 anos foram incontáveis as oportunidades 

a cada ano nas quais o Sindicato obteve vitórias e saídas 

para momentos difíceis e adversos dos trabalhadores. 

Cada Campanha Salarial ou campanha de 

condições sociais mostra sua importância e 

capacidade.

 São 24 anos onde o fortalecimento tem sido 

irreversível e contínuo. O SINTPq agradece a 

todos porque é de todos da categoria. 

Especialistas discutem alternativas
para fim do fator previdenciário  

 Alternativas para acabar com o fator 

previdenciário sem aumentar o deficit da Previdência 

foram discutidas em seminário promovido pela 

Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados.

 Consultor legislativo da Câmara na área de 

previdência, Walter Oda destacou que uma das 

propostas em análise no Congresso propõe o uso da 

fórmula 95/85, segundo a qual a aposentadoria sem 

perdas na remuneração ocorreria quando a soma da 

idade e dos anos de contribuição do segurado atingisse 

95. No caso das mulheres, 85. A fórmula 95/85 está 

prevista em substitutivo apresentado ao PL 3299/08, do 

Senado.

 Para o também consultor da Câmara, Mauro 

Orrego, o fator foi pensado como um mecanismo para 

assegurar a equivalência entre contribuições e 

benefícios previdenciários. Entretanto, segundo 

ele, um dos problemas decorre da incerteza 

causada pela variável expectativa de vida, que é 

calculada anualmente pelo IBGE. 

 Outra alternativa levantada pelos 

e spe c i a l i s t a s  c on s i s t e  n a  c h amada  

“desaposentação”. Na Câmara, a tese da aparece 

no substitutivo apresentado na Comissão de 

Seguridade Social e Família para o Projeto de Lei 

2567/11, do Senado, que traz consigo mais de 

dez apensados. O texto, no entanto, só permite o 

recalculo da aposentadoria a cada cinco anos, 

para evitar que o segurado “desaposente” todos 

os meses.

O Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia 
completou 24 anos no último dia 13 de novembro
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SINTPq prestigia inauguração do 
Coletivo de Cultura Digital Revoada 

 O SINTPq acompanhou a inauguração do Coletivo de 

Cultura Digital Revoada, realizada no último dia 7 de 

novembro. O evento foi realizado no CISGuanabara e 

contou com a presença de parceiros do Coletivo. A 

atividade apresentou os objetivos dos organizadores e 

discutiu possíveis projetos e parcerias futuras.

 A equipe do Coletivo Revoada é formada por 

ativistas, acadêmicos e educadores que visam cultivar 

novos projetos em torno da cultura digital. “Nosso 

principal objetivo é fazer com que as novas tecnologias 

sejam acessíveis para os mais carentes por meio de cursos, 

seminários, palestras e outras atividades”; afirma Odair 

Marques da Silva, membro do coletivo e coordenador do 

CISGuanabara.

 O Revoada também surge com o objetivo de ser uma 

referência nas discussões sobre tecnologia. É o que 

garante a pedagoga e cofundadora do coletivo, 

Helena White. “Queremos ser um grupo de 

encontro para discussões e que nos procurem 

quando o assunto tecnologia entrar em pauta”; 

ressalta.

Integrantes e colaboradores do Coletivo de Cultura Digital Revoada 
debateram ideias para futuros projetos
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Confraternização 2014 acontece no Solar
 das Andorinhas  

 No dia 29 de novembro o SINTPq realiza a edição 

2014 da sua confraternização de fim de ano. A festa será 

realizada no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas. Das 8h30 

às 10h será servido o Café de Recepção e um serviço 

completo de buffet estará disponível a partir das 12h.

 No local haverá equipe de salva-vidas, vestiários, 

segurança patrimonial e enfermaria. A trilha sonora da 

confraternização ficará por conta da Banda Lança Livre e 

haverá a possibilidade de hospedagem no Hotel com custo 

integral ao sócio, seus dependentes e convidados.

 O Hotel Fazenda possui parque aquático, campos de 

futebol e vôlei, salão de jogos, espaço para caminhadas e 

cancha de bocha, além de um passeio histórico pelo 

casarão que será oferecido aos participantes da festa.

O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas possui uma estrutura que conta com 
um parque aquático, campos de futebol e locais para caminhadas
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