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Campanha salarial: trabalhadores já 
podem enviar reivindicações para pauta

 Os trabalhadores das empresas com data-base em 

1º de agosto: CNPEM, Ergostech, Fundag, Japh, Softex 

Campinas, Softex Nacional e Wernher von Braun, já 

podem encaminhar sugestões para a pauta de 

reivindicações da campanha salarial 2015/2016.

 As contribuições devem ser enviadas para o e-mail 

campanhasalarial@sintpq.org.br. As assembleias 

devem acontecer na segunda quinzena do mês.

 As pautas e sugestões serão discutidas e 

aprovadas em assembleias com os trabalhadores. 

Depois, apresentadas para as empresas em mesa de 

negociação.

 Com a abertura das campanhas salariais o SINTPq 

espera que os trabalhadores enviem contribuições para 

o acordo coletivo de trabalho, contribuindo assim para 

melhorias nas relações trabalhistas.

 Pa r t i c i pe  e  fo r t a l e ça  a  voz  dos 

trabalhadores em pesquisa, ciência e tecnologia!

PL da Terceirização torna os
trabalhadores descartáveis  

 Nas últimas semanas, a terceirização de atividades-

fim foi aprovada pela câmara e o PL 4330 seguiu para 

avaliação do Senado, onde tramita atualmente. Entenda 

os principais impactos da terceirização nas relações de 

trabalho.

 Atualmente, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

determina que a terceirização no Brasil só deve ser 

dirigida a atividades-meio. Como exemplo, uma empresa 

de engenharia não pode contratar um engenheiro 

terceirizado, mas o serviço de limpeza pode ser feito por 

um prestador de serviço. Caso o PL da Terceirização seja 

sancionado, permitirá que qualquer atividade de uma 

empresa possa ser terceirizada.

 As empresas escolherão aquela prestadora de 

serviço que oferecerá os menores custos. Para alcançar 

valores competitivos, essas empresas diminuirão o 

investimento na mão de obra e submeterão o piso salarial 

dos trabalhadores às convenções coletivas particulares 

da empresa prestadora e não da contratante.

 Enquanto grandes empresas se preocupam com 

obrigações trabalhistas e com a imagem da 

empresa perante seus clientes e fornecedores, 

empresas terceirizadas de menor porte não 

possuem essa preocupação e negligenciam a 

segurança dos seus trabalhadores.

 O Procurador do Trabalho e professor de 

Direito e Processo do Trabalho Flávio Gondim, 

afirma que “sob a ótica do trabalhador, a aprovação 

do PL é um retrocesso. Já para o empregador, o 

benefício é de uma considerável redução nos 

custos trabalhistas. Hoje não há lei disciplinando a 

terceirização e o relator encontrou uma brecha 

legislativa para submeter o texto à aprovação da 

Câmara”.

 O SINTPq é contra o PL 4330 e contra a 

terceirização. Acreditamos e defendemos avanços 

nas relações trabalhistas, com mais justiça social, 

distribuição de renda e melhores condições de 

trabalho. Vamos nos mobilizar contra a aprovação 

do PL 4330 e contra a terceirização.

As campanhas salariais do ano anterior obtiveram uma média de 7,2% de 
reajuste, garantindo aumentos reais para os trabalhadores 
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SINTPq realiza plantão jurídico para associados
 No dia 29 de maio (última sexta-feira do mês), a 

assessoria jurídica do SINTPq estará na sede do sindicato 

para um plantão de dúvidas e orientações. O plantão 

acontece das 14h às 16h e é devido apenas aos sócios do 

SINTPq.

 Os advogados poderão ser consultados sobre 

dúvidas trabalhistas e cíveis. Para participar, o associado 

deve realizar agendamento prévio pelo e-mail 

processos@sintpq.org.br

 A consultoria jurídica é mais um benefício do 

SINTPq oferecido aos seus sócios. Nele os trabalhadores 

têm acesso a serviços advocatícios com preços abaixo da 

tabela da OAB e em condições diferenciadas.

 O sindicato está ainda à disposição de todos os 

trabalhadores de sua base para dúvidas e orientações 

trabalhistas.

 Aproveite a oportunidade e reserve seu 

horário! Dúvidas ou outras informações pelo 

processos@sintpq.org.br
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SINTPq organiza excursão para a Serra do Japi 
 Em comemoração aos seus 25 anos, o SINTPq organiza 

no próximo dia 20 de junho uma excursão para a Reserva 

Biológica da Serra do Japi. As vagas são limitadas e as inscrições 

vão até 1º de junho.

 Localizada em Jundiaí (SP) a reserva fica em uma região 

de encontro entre a Mata Atlântica com a floresta do planalto.   

A Serra possui ainda uma trilha com 8 km (ida e volta), que 

termina na Cachoeira do Paraíso. Haverá acompanhamento de 

guias especializados e biólogos.

 O valor para associados e dependentes adultos é de R$ 

110. Para convidados é R$ 165. Crianças dependentes de 6 a 10 

anos pagam R$ 65. Já para crianças convidadas entre 6 e 10 

anos o valor é de R$ 95.

Neste valor está incluso transporte ida e volta, lanche na c

achoeira, guia local, serviço de biólogos e seguro.

 A saída será às 7h15 e o retorno às 17h30 na sede do 

SINTPq, em Campinas. Reserve sua vaga pelo e-mail 

eventos@sintpq.org.br
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Em função dos 25 anos, a diretoria do SINTPq está 

organizando uma série de eventos e atividades 

comemorativas. A viagem é uma dessas iniciativas e 

novos passeios irão acontecer durante este ano. 

 Participe com sua família. Comemore com o 

SINTPq!
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