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Eleições SINTPq: Nova diretoria é eleita

 Com uma participação expressiva da categoria, foi 

eleita a nova diretoria executiva e novo conselho fiscal do 

SINTPq para o triênio 2015-2018. A votação percorreu as 

diversas empresas da base do sindicato entre os dias 8, 9 

e 10 de junho.

 Ao todo foram 493 associados votantes em 21 

empresas diferentes. A nova diretoria executiva foi eleita 

com 487 votos válidos e apenas 6 em branco, enquanto 

que o conselho fiscal eleito recebeu 474 votos válidos e 

19 brancos. 

 O presidente da chapa eleita, Régis Norberto 

Carvalho, projeta uma administração que atue em 

sintonia com os diferentes profissionais da base. ‘’Temos 

profissionais de diversas formações em nossa base e 

queremos um sindicato que represente e defenda a todos 

cada vez mais’’, afirma o presidente.

 O Secretário Geral, Márcio Martins, avaliou 

positivamente a mobilização durante as eleições: 

‘’Agradeço a participação e confiança dos 

associados que nos elegeram. O sindicato estará 

sempre à disposição de todos os trabalhadores’’.

 A nova gestão e seus 19 diretores tomam 

posse no dia 21 de julho. 

Fórmula 85/95, proposta por centrais 
sindicais, enterra Fator Previdenciário  

 Em meio à pauta negativa de ataques aos direitos 

trabalhistas na Câmara dos Deputados, ao menos um 

ponto pode ser comemorado pelos trabalhadores. Uma 

emenda apresentada pelo deputado federal Arnaldo Faria 

de Sá (PTB-SP) e aprovada no mês de maio por um placar 

acirrado (232 votos a favor e 210 contra) resgata a fórmula 

85/95 para as aposentadorias.

 A fórmula, na prática, permite ao trabalhador ‘fugir’ 

do fator previdenciário, que não deixará de existir. A 85/95 

garante aposentadoria igual à média dos 70% maiores 

salários para quem atingir a seguinte equação: tempo de 

contribuição + idade = 85 (para mulheres) ou 95 (para os 

homens). Exemplo: um trabalhador que tiver 60 anos de 

idade e 35 de contribuição e, portanto, atingiu a soma 95, 

já pode se aposentar sem desconto. Para as mulheres, a 

mesma lógica, mas com uma carga menor: com 55 anos 

de idade e 30 de contribuição, aposentadoria 

cheia. O teto do INSS, atualmente, é de R$ 4.662.

 “Essa proposta da CUT e das demais centrais 

é fundamental para o momento de crise que 

vivemos, em um cenário em que a economia 

precisa ser revigorada, e atende a uma 

reivindicação histórica de acabar com o 

famigerado fator previdenciário criado pelo 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

para diminuir os vencimentos dos trabalhadores 

aposentados”, avaliou o presidente nacional da 

CUT, Vagner Freitas.

 A proposta da 85/95, como tantos outros 

projetos, havia sido deixada na gaveta pelos 

deputados e senadores que se elegeram no ano 

seguinte, até ter sido resgatada esse ano.

 

 

A nova diretoria executiva foi eleita com 487 votos válidos 
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SINTPq comemora 25 anos com
duas celebrações em novembro

 Em 2015 o SINTPq completa 25 anos e para 

comemorar essa data duas celebrações serão 

realizadas no mês de novembro. 

 A primeira delas será uma cerimônia na Câmara 

Municipal de Campinas, realizada no dia 13/11 e que 

contará com uma homenagem a 25 profissionais que 

se destacaram ao longo do último quarto de século na 

defesa dos trabalhadores e da ciência e tecnologia 

nacional.

 A atividade seguinte será uma festa voltada aos 

associados, realizada no Hotel Duas Marias, em 

Jaguariúna, no dia 21/11 . O local conta com uma 

ampla área de lazer e contato com a natureza.

 O SINTPq conta com a participação de todos 

os associados e seus familiares na celebração 

dessa data tão importante. Programe-se e não 

deixe de participar.

O SINTPq completará 25 anos no dia 13 de novembro deste ano
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Consultoria jurídica do SINTPq
garante direitos dos associados 

 A consultoria oferecida nos plantões jurídicos é mais 

um benefício do SINTPq aos seus sócios. Nele os 

trabalhadores têm acesso a serviços advocatícios com 

preços abaixo da tabela da OAB e em condições 

diferenciadas.

 Entre as conquistas da consultoria obtidas 

recentemente está a readmissão de um trabalhador da 

base, demitido quando passava por problemas de saúde. 

Outra vitória foi alcançada na ação de pagamento de 

diferença de prêmio corporativo de 2009 a 1.150 

trabalhadores do CPqD. A devolução dos valores está 

prevista para a segunda quinzena de julho.

 As conquistas alcançadas graças a mais esse serviço 

prestado aos associados demonstram como a 

filiação contribui na defesa dos direitos do 

trabalhador e fortalece o sindicado. Torne-se um 

associado e ajude o SINTPq na defesa dos 

profissionais da ciência, pesquisa e tecnologia.
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