
SINTPq inicia Campanhas Salariais de 2018 

as primeiras semanas de 2018, o SINTPq deu 

Nprosseguimento às negociações nas empresas 

Amazul e Oxitec, que possuem data-base em 

janeiro, e também no CTC e Cargill. Rodadas negociais e 

assembleias estão sendo realizadas em todas elas.  

 Durante os próximos dois meses, serão abertas as 

Campanhas Salariais com data-base em maio e junho. 

Nas empresas FUSP, IPT e FIPT, esse processo terá início 

com a redação das pautas de reivindicações. Esses 

documentos são formulados pelos trabalhadores e 

trabalhadoras, que nele manifestam seus anseios e 

sugestões para o próximo Acordo Coletivo de Trabalho. 

 Além de iniciar as negociações de 2018, em janeiro 

o SINTPq também retomou as campanhas salariais que 

não foram finalizadas em 2017. Em duas delas, na 

Monsanto e Eldorado, as negociações foram encerradas 

após os trabalhadores aprovarem as propostas em 

assembleia. Os reajustes obtidos tiveram como base a 

inflação e foram de 2,5% e 2,7%, respectivamente.

 Na Amazul, em assembleias nos dias 30 e 31 de 

janeiro, nas unidades de São Paulo e Iperó, os 

profissionais rejeitaram a contraproposta aviltante de 0% 

de reajuste, imposta pelo do Ministério do Planejamento, 

para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e decretaram 

estado de greve. 

 A direção da empresa terá até 1º de março para 

apresentar novas condições para o ACT 2018. Caso 

nenhuma proposta seja apresentada, os trabalhadores e 

trabalhadoras da Amazul poderão paralisar suas 

atividades por tempo indeterminado.

Negociações têm início com reuniões, assembleias e deliberação de estado de greve na Amazul 

Sindicato firma parceria com colônia
de férias em Praia Grande-SP 

ensando no bem-estar de seus associados, o 

PSINTPq fechou parceria com a colônia de férias 

Firmo de Souza Godinho, mantida pela Federação 

Paulista de Saúde e localizada na cidade de Praia Grande-

SP. Com uma ampla estrutura física e alimentação inclusa 

no pacote, a colônia poderá ser utilizada pelos sócios do 

Sindicato com os mesmos preços e condições oferecidas 

aos trabalhadores da saúde. 

 A colônia está localizada a 4 minutos a pé da orla da 

praia e possui fácil acesso para mercados e comércios da 

região. Para acomodação dos visitantes, o espaço conta 

com 34 apartamentos de 18m², com capacidade para 

hospedar até 6 pessoas cada. O local também oferece aos 

hospedes café da manhã, almoço e jantar todos os dias, 

sem nenhum custo adicional.

 Quanto maior o número de pessoas por quarto, 

melhor são os valores praticados. Confira todos os 

detalhes no site do SINTPq: sintpq.org.br.
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 orçamento nacional de ciência e tecnologia, que ojá começou o ano 25% menor do que em 2017, 

deverá encolher mais 10%, por causa do bloqueio 

de R$ 16 bilhões do Orçamento federal, anunciado no fim 

de janeiro. As consequências serão “catastróficas para toda 

a estrutura de pesquisa no País”, segundo entidades 

científicas.

 O orçamento do Ministério da Ciência (MCTIC) 

disponível para investimento em bolsas e pesquisas será 

reduzido de R$ 4,5 bilhões para R$ 4 bilhões, 

aproximadamente, segundo cálculos da própria pasta. O 

valor exato do contingenciamento é de R$ 477 milhões.

 O orçamento inicial, sem contingenciamento, já era 

considerado uma “tragédia anunciada” pela comunidade 

científica. Considerando a inflação, ele representa menos 

  Orçamento da Ciência e Tecnologia tem
R$ 477 milhões bloqueados

da metade do que o MCTIC dispunha para investimento 

cinco anos atrás. 

 “É alto o risco de laboratórios de pesquisa serem 

fechados, pesquisadores deixarem o País e jovens 

estudantes abandonarem a carreira científica”, destaca 

manifesto assinado por dezenas de organizações.
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 partir de agora, os sócios do SINTPq que iniciarem 

Aseus estudos na Universidade São Francisco terão 

até 10% de desconto nas mensalidades. A USF 

possui mais de 40 anos de atuação e 80 mil alunos 

formados. Presente nas cidades de Bragança Paulista, 

Campinas (Unidades Swift e Cambuí) e Itatiba, oferta mais 

de 30 cursos de graduação e 10 de pós-graduação.

 O benefício também é válido para os dependentes 

dos associados e funciona nas seguintes condições:

• 5% de desconto para até nove sócios ingressantes na 

graduação no mesmo período;

• 10% a partir de dez sócios ingressantes na graduação no 

mesmo período;

• 10% nos cursos de pós-graduação lato sensu.

 

  SINTPq inicia convênio com a
 Universidade São Francisco

 O desconto é concedido apenas para novos 

ingressantes. Para utilizar o benefício, basta solicitar um 

voucher pelo e-mail adm@sintpq.org.br. Confira todos 

os detalhes no site do SINTPq: sintpq.org.br
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