
E DIVERSIDADE NA LUTA

os dias 7, 8 e 9 de junho, ocorrem as eleições Ndo SINTPq para a gestão 2021/2024. A nova 

composição traz o símbolo da diversidade 

para esta gestão, contando com maior número de 

integrantes, mais jovens e de um leque maior de 

empresas da nossa base. Com isso, esta chapa renova 

o compromisso de travar a luta contra a crescente 

precarização do trabalho em CT&I e o sucateamento 

do patrimônio público. 

A pandemia do novo coronavírus acelerou o 

processo neoliberal de acumulação de riquezas nas 

mãos de poucos e novos bilionários, às custas da 

diminuição da proteção social do povo e da retirada de 

direitos dos trabalhadores. O setor produtivo está 

saindo do país, aprofundando o processo de 

desindustrialização e as chagas do desemprego. 

Neste período tão sinistro da nossa história, em 

que se trava uma verdadeira batalha pelas vacinas, 

pudemos constatar a grande diferença que um 

sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação robusto e 

soberano pode fazer. A tecnociência precisa servir a 

uma sociedade solidária e para uma economia 

solidária, e não apenas aos interesses das descomunais 

corporações e de multibilionários que representam a 

minoria acumuladora da população.

Estaremos engajados na luta em defesa do 

trabalho digno no sistema de CT&I, contra a 

terceirização e a pejotização e cortes no orçamento do 

sistema público de financiamento da ciência nacional. 

Esta nova chapa vem de cabeça e peito abertos para 

acolher as mais diversas demandas da categoria, ao 

mesmo tempo que sustenta responsabilidade da 

história democrática e progressista deste sindicato, 

que acaba de completar 30 orgulhosos anos.   

Queremos agregar ao nosso coletivo mentes 

progressistas e dispostas a partilhar o caminho da 

defesa do trabalho técnico-científico digno, isonômico 

e soberano, por melhores condições de trabalho para 

que o país volte a crescer. Una-se a nós para mais essa 

fase de realizações.
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nossas bandeiras e propostas
Defender a valorização do trabalho, a unidade da classe 
trabalhadora e lutar por aumentos reais nos salários;

Informar e discutir com a categoria as alterações nos 
contratos de trabalho, buscando fortalecer a luta contra a 
precarização da CLT;

Fortalecer o diálogo e atualizar a categoria sobre assuntos de 
interesse, que envolvam ciência, pesquisa e tecnologia, além 
da defesa e valorização dos Institutos;

Ampliar e atualizar os canais de comunicação do SINTPq, em 
especial os digitais, para que as informações alcancem um 
maior número de trabalhadores e trabalhadoras; 

Estruturar um canal de denúncias para que o trabalhador 
tenha um espaço onde possa apontar abusos e ilegalidades 
sofridas no seu local de trabalho; 

Defender a equidade e combater todo tipo de discriminação 
no ambiente de trabalho e na sociedade;

Diversificar a atuação do SINTPq de forma a abranger os 
interesses da juventude;  

Firmar parcerias com instituições de ensino a fim de 
disponibilizar aos trabalhadores da categoria opções de 
cursos e formação técnica; 

Promover debates e ações que possam garantir a saúde física 
e emocional dos trabalhadores nos diversos ambientes de 
trabalho; 

Atuar na defesa do meio ambiente, desenvolvendo e 
participando de projetos na área e reivindicando medidas de 
proteção ambiental;

Participar ativamente da luta por um país verdadeiramente 
justo e democrático.

Promover o uso da CT&I, da tecnociência e da economia 
solidária para o bem-estar da população, visando alcançar o 
patamar de país justo, solidário, saudável e soberano.

José Paulo Porsani
cpqd

matemático, técnico eletrônico
e presidente do sindicato

ou sócio fundador do sindicato, 

Sinclusive, participei junto com 

muitos outros companheiros e 

companheiras da construção  e de toda 

a organização do SINTPq. A história de 

luta dos trabalhadores e do movimento 

sindical sempre foi difícil no embate 

contra o capital, que dispõe de todo o 

aparato econômico e institucional a 

seu favor. Entretanto, do lado do 

trabalhador e da trabalhadora, temos 

nossa união e nossa capacidade de 

resistência. Este desafio sempre me 

fascinou, pois sempre acreditei na luta 

coletiva e numa sociedade justa e 

igualitária. Sei que através do sindicato 

posso ajudar na construção de uma 

sociedade melhor.

FALA,
PRESIDENTE!
FALA,
PRESIDENTE!



CONHEÇA OS MEMBROS DA CHAPA

Agnaldo Justino
Amazul

Celso Lacroux
cpqd

Cleber Cordovil
Amazul

Daniel Hirata
Amazul

Dovair Lopes

Alex Sander Zok
Amazul

ipt

Especialista em Desenv.
de Tecnologia Nuclear

Eletrotécnico

técnico de laboratório

engenheiro Eletricista gestor de estoque 

A motivação para participar 

da chapa veio da luta pela 

valorização do trabalhador 

em ciências e tecnologia e por 

uma representação mais 

justa da sociedade neste 

segmento. É fundamental 

combater ativamente todo 

tipo de discriminação, seja de 

raça, religião, orientação 

sexual, gênero, entre outras. 

Quero contribuir para um 

sindicato mais forte e unido 

na defesa do trabalhador e da 

trabalhadora.

Entrei na diretoria do sindicato 

na última gestão, entre 2018 e 

o presente momento. O que 

me engajou desde o primeiro 

momento foi a luta coletiva e 

a possibilidade de pensar na 

sociedade de uma forma 

diferente. No geral, de forma 

mais coletiva do que estamos 

acostumados a ver. Na minha 

avaliação, o SINTPq e também 

o sindicalismo como um todo 

representam a possibilidade 

de termos uma sociedade 

justa e igualitária.

A atual conjuntura faz do 

Brasil um país dividido, que 

passa por sérios problemas 

políticos, desemprego em 

alta, racismo, homofobia, 

junto com a precarização da 

pesquisa e da ciência. A 

categoria sofre com essa 

desvalorização e com todos os 

demais problemas. É preciso 

que o SINTPq se mantenha 

forte na defesa da nossa 

classe e da sociedade como 

um todo. Por isso, estou 

focado em seguir nessa luta.

Pretendo colaborar para 

ampliar a consciência dos 

trabalhadores da Amazul 

sobre a necessidade de um 

sindicato representativo , 

atuante e sólido. Prevejo 

negociações longas e difíceis 

para manter o poder de 

compra e os direitos. Por isso, 

toda a estrutura e o poder de 

mobilização do SINTPq são 

fundamentais para que os 

movimentos reivindicatórios 

aconteçam sempre de forma 

organizada e sistemática.

Ao longo da minha vida, 

sempre atuei em diversos 

projetos sociais e culturais. 

Por isso, vi com bons olhos a 

possibilidade de participar 

dessa chapa e aceitei esse  

desafio. Planejo estudar e me 

aprofundar na gestão sindical 

e seus conhecimentos. Dessa 

forma, poderei otimizar meu 

aprendizado e contribuir cada 

vez mais com a entidade, que 

realiza um trabalho crucial 

para a categoria e a defesa da 

ciência e tecnologia nacional. 

gestor ambiental 

Acredito que o poder de cada 

trabalhador e trabalhadora 

está na união de forças e 

também de pensamentos. 

Acompanho o trabalho do 

sindicato desde 2014, como 

associado, e desde 2018, 

fazendo parte da direção. 

Tenho a perspectiva é de que 

teremos muito trabalho, mas  

com a ajuda dos integrantes 

que estão chegando, tenho 

certeza que vamos atingir 

nossos objetivos, pois juntos 

somos mais fortes.



Katiucia Zanela
facti

Leonardo da Cruz
Wernher von Braun

Lidiana Moraes
cnpem

Eduardo Seiti
sidi

Fabiana Ramos
fundepag

Lissa Pesci
eldorado

Técnica em mecânica 

consultor de desenv.
de software

pesquisadora

Técnica de Laboratório
em Microeletrônica

desenvolvedora
de software 

técnico em eletrônica 

Sou motivada pela chance de 

atuar, aprender e aprofundar 

importantes discussões entre 

a comunidade científica e os 

mais diversos grupos em 

situações de vulnerabilidade. 

Quero compartilhar vivências 

e diferentes experiências sob a 

perspectiva da mulher negra 

e periférica, realidade quase 

nunca concebida em função 

da evidente ausência de 

representatividade  nos 

espaços de desenvolvimento 

tecnológicos e científicos.

Aceitei o convite para integrar 

a chapa visando atuar de 

forma mais próxima às ações 

do sindicato em todas as suas 

representações. Sejam elas 

trabalhistas ou sociais. Além 

disso, pretendo integrar a 

direção do SINTPq sendo 

sempre uma representante 

ativa dos trabalhadores e das 

trabalhadoras da empresa em 

que atuo há mais de 15 anos, a 

Fundepag, e também dos 

profissionais da categoria 

como um todo.

Escolhi participar do sindicato 

anos atrás para buscar novos 

conhecimentos. Quando me 

tornei sócia, ainda em 2007, 

não tinha ideia de como tudo 

funcionava. Mas, hoje, vejo 

que foi uma das melhores 

decisões que já tomei. Para 

mim, a luta coletiva representa 

um crescimento pessoal e 

profissional. Vejo como uma 

maneira de entender melhor 

as lutas das pessoas ao meu 

redor e contribuir ativamente 

para melhorias.

Estou motivado em poder 

ajudar no fortalecimento do 

sindicato, especialmente 

neste governo atual, que 

tomou/toma medidas visando 

enfraquecer a representação 

sindical e acabar com os 

direitos dos trabalhadores e 

das trabalhadoras brasileiras. 

Meu principal objetivo ao 

participar da chapa é ser capaz 

de contribuir com ações e 

projetos que resultem na 

aproximação com a nossa 

base representativa.

CONHEÇA OS MEMBROS DA CHAPA

Com o atual cenário político 

do país, vi a necessidade de 

me engajar e atuar em mais 

movimentos sociais. Pretendo 

ajudar o SINTPq a superar os 

desafios atuais e engajar mais 

os colegas de trabalho com o 

sindicato. O SINTPq sempre 

lutou e seguirá lutando por 

melhorias nas condições de 

trabalho dos institutos e das 

empresas que movem nossa 

ciência e tecnologia. Quero 

fazer parte dessa trajetória de 

lutas e conquistas. 

Percebo o SINTPq como uma 

via de ação e conscientização 

coletiva das trabalhadoras e 

trabalhadores em pesquisa, 

ciência e tecnologia que se 

encontram distribuídos em 

diversas instituições, muitas 

das quais de interesse privado. 

Como essa perspectiva muitas 

vezes só permite um olhar 

fragmentado, a atuação do 

sindicato é essencial para que 

a categoria tenha uma visão 

ampla do desenvolvimento 

da ciência brasileira.



Márcio Martins
cpqd

filó santos
cpqd

Miriam Peixoto

Nilson Bueno
cpqd

Luiz Otávio Duarte
facti

daitan

Pedro Martins
cnpem

Analista de
desenv. tecnológico 

Especialista de Projetos Sênior Analista de Suporte

analista de teste desenvolvedora
de sistemas 

Analista de
desenv. tecnológico 

Sempre vi a importância de ser 

bem representado. Por isso, 

sou sindicalizado há mais de 

25 anos. Creio que por ter essa 

consciência, desenvolvi o 

desejo de contribuir com as 

reivindicações coletivas e 

entrei para a diretoria do 

nosso sindicato. A força desse 

trabalho está diretamente 

relacionada à adesão da 

categoria, isso  possibilita a 

conquista de mais benefícios 

para os trabalhadores e suas 

famílias.

A diversidade na composição 

da chapa e o aumento da 

participação das mulheres me 

deixaram muito engajada. É 

animador pensar no ganho 

que teremos em nossas ações, 

discussões e debates na troca 

entre os dirigentes jovens e os 

mais experientes, homens e 

mulheres, diferentes culturas, 

diferentes ideias, diferentes 

pensamentos e visões, mas 

todos defendendo o mesmo 

lado, o do trabalhador, o de 

uma sociedade justa. 

Na minha visão, participar da 

diretoria é uma experiência 

ímpar porque aprendi muito 

sobre a relação empregado e 

empregador e sobre a ação 

humanitária, cooperativa e 

justa que exercemos. Meu 

interesse continua sendo 

fortalecer a relação entre os 

trabalhadores da categoria e o 

nosso sindicato. Também me 

orgulho de já ter contribuído 

com todas as modernizações 

implementadas no SINTPq 

nos últimos anos.

Eu decidi participar da chapa 

com a finalidade de contribuir 

com as lutas e demandas da 

classe trabalhadora. Me vi 

inconformado em me manter 

numa posição crítica sem 

ação. Quero contribuir com a 

construção de uma categoria 

forte, motivada e consciente. 

Dentro do SINTPq e da sua 

diretoria de comunicação, 

buscarei facilitar o acesso à 

informação e, junto a isso, 

ampliar o sentimento de 

pertencimento da categoria 

para com o sindicato.

CONHEÇA OS MEMBROS DA CHAPA

Minha principal motivação 

para participar da chapa foi a 

possibilidade de disponibilizar 

meu conhecimento e minhas 

diferentes experiências em 

favor da comunidade. Tenho 

como objetivos prioritários 

auxiliar o sindicato no esforço 

contínuo de aproximação à 

base e também à comunidade 

de modo geral. Vejo o SINTPq 

como um grande instrumento 

para que os trabalhadores se 

organizem e reivindiquem 

direitos e melhorias.

Entendo o sindicato como um 

mecanismo viabilizador de 

transformação social. Por 

meio da organização de 

trabalhadores, da defesa e da 

constante curadoria de ideais 

e interesses desta categoria.  

Identifico que o SINTPq possui 

papel fundamental no debate 

da ciência e da tecnologia, 

fomentando o debate de 

temas e políticas públicas que 

promovam uma sociedade 

mais consciente e justa para 

todos e todas.  



Rafael Barreto
amazul

Régis Carvalho
ipt

Salomão Andrade

Silene da Cunha
amazul

Silvio Spinella
cpqd

Priscila Leal
ipt

cpqd

encarregada de seção  

pesquisadora Eletrotécnico

TÉCNICO ESPECIALIZADO II

pesquisador 

analista de sistemas 

Entendo ser o sindicato a 

maior via de organização dos 

trabalhadores. Há muito a ser 

feito, pois os ataques aos 

direitos, que foram duramente 

conquistados por gerações 

anteriores, se intensificaram 

nos últimos anos. Planejo 

ajudar a promover uma maior 

aproximação com a base, 

entender a melhor linguagem 

para esta aproximação e 

denunciar o desmonte do 

sistema público de ciência e 

tecnologia do país

O sindicato representa uma 

ferramenta de defesa dos 

trabalhadores.  Entrei  no 

SINTPq em 2017 como sócio e 

em 2018 me tornei diretor. Fui 

motivado pela indignação 

com o tratamento que a 

empresa em que trabalho dá 

aos trabalhadores. Quero 

seguir nesta entidade onde 

posso debater e pensar em 

formas para melhorar essa 

relação. Tenho conseguido 

isso através do SINTPq e 

desejo seguir na luta.

A defesa da pesquisa científica 

nacional – em especial dos 

profissionais que, direta ou 

indiretamente, se dedicam às 

suas áreas de atuação – é a 

razão pela qual assumi um 

compromisso  com esta 

chapa. Buscarei contribuir 

com a formação de novas 

diretoras e diretores sindicais 

para que, dessa forma, o 

SINTPq continue sempre firme 

na sua trajetória de luta em 

prol dos seus associados e 

representados em geral.

Integro esta chapa motivada a 

colaborar, principalmente 

nos assuntos que envolvem a 

empresa em que trabalho. 

Quero ser um canal ativo de 

comunicação entre a empresa, 

o sindicato e os empregados. 

A perspectiva é de ajudar a 

fortalecer cada vez mais o 

SINTPq, pois vejo o sindicato 

como a verdadeira voz que se 

levanta em defesa da ciência, 

da pesquisa e tecnologia, e 

também, principalmente, do 

ser humano.

Sindicato significa não estar 

sozinho. Sinto que fazermos 

parte dele permite estarmos 

sempre acompanhados, não 

importa onde trabalhamos ou 

mesmo onde estamos. Sou 

sócio do SINTPq desde 1990 e 

entrei na primeira diretoria 

como presidente. A minha 

motivação em participar vem 

do compromisso e da atitude 

firme da nossa equipe na luta 

contínua em defesa dos 

direitos das trabalhadoras e 

dos trabalhadores e, assim, do 

bem-estar de suas famílias.

A possibilidade de auxiliar no 

fortalecimento da categoria, 

proteger e garantir os direitos 

já conquistados e sempre lutar 

por condições melhores me 

motivou a participar desta 

chapa. Assumi essa missão 

com o desejo de fortalecer a 

nossa base, auxiliar na luta 

pelos direitos da categoria e 

da classe trabalhadora no 

geral. Vejo essa luta como 

essencial para combatermos 

os recentes ataques à vida e 

aos investimentos científicos.

CONHEÇA OS MEMBROS DA CHAPA
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