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Aposentadoria especial: Descubra 
se você tem direito ao benefício 

SINDICATO DOS TRABALHADORES

EM PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SP

F TRA PI TEL

A aposentadoria especial é concedida pelo INSS 

aos trabalhadores que tenham sido expostos a 

condições de insalubridade durante a vida profissional. 

Essa modalidade, que pode antecipar a aposentadoria 

em até 10 anos sem desconto no valor do benefício, é 

direito dos trabalhadores que já foram expostos a 

agentes químicos, biológicos ou físicos, como é o caso 

de alguns profissionais da área de Ciência, Tecnologia e 

Inovação.

De acordo com o engenheiro de segurança do 

trabalho que presta serviços de assessoria laboral ao 

SINTPq, Norton Martarello, “profissionais de CT&I 

trabalham na fronteira do desenvolvimento e da 

inovação, o que os expõem a diversos fatores 

potencialmente prejudiciais à saúde e integridade física”. 

Segundo ele, possui grandes chances de se aposentar 

com menor tempo de contribuição profissionais que 

trabalham em laboratório com produtos de risco 

biológico, como fungos e bactérias, e de risco químico, 

como formol, chumbo e ácidos em geral. Se enquadram 

também nessa lista pesquisadores expostos diariamente 

a radiações magnéticas e nucleares, a altos níveis de 

ruídos, entre outros.

Caso o tempo de trabalho em atividade insalubre 

seja menor que 25 anos, a advogada trabalhista Thássia 

Cremasco explica que ainda existe a possibilidade de se 

converter esse tempo especial em tempo normal para 

antecipar o recebimento do benefício. Funciona da 

seguinte forma: Cada ano de atividade insalubre é 

acrescido em 40% para homens, e 20% para mulheres. 

Dessa forma, 10 anos de atividade insalubre equivalem a 

14 anos de contribuição para homens, e 12 para as 

mulheres.

Atualmente, o documento utilizado é o PPP (Perfil 

Profissiográfico Previdenciário), segundo Martarello, a 

forma como o PPP é escrito faz toda a diferença na hora 

de garantir o benefício. “O PPP é escrito pela empresa, 

mas cabe ao trabalhador atestar a veracidade das 

informações. Por isso é importante a ajuda de um 

profissional que possa orientar sobre as possibilidades”, 

completa o engenheiro.

Gostaria de saber mais sobre a aposentadoria 

especial? O SINTPq disponibiliza serviços gratuitos de 

consultoria jurídica e especializada para seus associados. 

Entre em contato conosco e agende um horário. Para 

mais informações acesse o site: sintpq.org.br

Documentação necessária



 A bola já rolou na 5ª Copa SINTPq de Futebol Society. 

A competição foi aberta no dia 11 de setembro, no clube 

Telecamp, em Campinas. Os jogos acontecem às segundas 

e quartas-feiras. São realizadas duas partidas ao dia, a 

primeira a partir das 18h e a segunda às 19h.

 Oito equipes se inscreveram para a competição, 

representando diferentes empresas da base. Os times 

foram divididos em Grupo 1 (CPqD, CI&T, CTBE-CNPEM e 

SIDI) e Grupo 2 (LNLS-CNPEM, Daitan, Venturus e 

Sensedia).

 Os dois primeiros colocados de cada grupo disputam 

as semifinais do torneio. A grande final acontece no dia 4 de 

outubro. Ao todo, serão quatro semanas de competição.

 Os resultados, estatísticas e a tabela completa do 

torneio estão disponíveis no site do SINTPq (sintpq.org.br). 

Acesse e confira todos os detalhes.
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  SINTPq inicia campeonato de futebol society

 O objetivo da competição é promover uma maior 

interação entre os profissionais das diferentes empresas 

da base de atuação do SINTPq. Não fique de fora desse 

momento de integração, organize sua torcida e venha 

participar com a gente!



 O SINTPq já iniciou os preparativos para sua 

Confraternização 2017. O evento é dedicado aos sócios do 

Sindicato e há anos promove um dia de lazer e integração 

para os trabalhadores e trabalhadoras da categoria.

 Neste ano, a festa acontece no dia 25 de novembro, 

no Hotel Fazenda Duas Marias, em Jaguariúna. O local 

conta com amplo espaço de lazer: piscinas, quadras 

esportivas (tênis, vôlei e futebol), lago para pesca esportiva 

e muito contato com a natureza.

 Atrações musicais também farão parte da festa, que 

terá ainda um sorteio de brindes para os associados do 

SINTPq ao término do evento.

 A confraternização ocorre durante todo o dia, das 9h 

às 17h. Todos os associados e seus dependentes podem 

participar gratuitamente. 
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SINTPq realiza confraternização
para sócios no dia 25/11

 Em breve, serão abertas as inscrições para a festa, 

fique atento! O evento é uma ótima oportunidade para 

curtir com a família e interagir com outros profissionais 

da categoria.


	1: A3
	Página 2
	3: A4

