
pesar das dificuldades enfrentadas neste ano, 

Acausadas pela atual crise econômica e pelos 

ataques do Governo Federal aos direitos dos 

trabalhadores, o SINTPq conseguiu garantir resultados 

positivos nas campanhas salariais da categoria.

 Por meio de muito diálogo com os trabalhadores e 

argumentação com as empresas, foi possível obter 

aumentos reais nos salários e melhorias nos benefícios 

em boa parte das negociações. Resultados como esse, em 

meio ao atual cenário do país, representam grandes 

vitórias para o sindicato, pois melhorias nas condições de 

trabalho garantem mais qualidade de vida para os 

profissionais da categoria e suas famílias.

 Nos casos em que a via negocial não foi suficiente 

para garantir os direitos dos trabalhadores, como no IPT 

(Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e na Amazul 

(Amazônia Azul Tecnologias de Defesa), o SINTPq atuou 

juntamente com seu departamento jurídico e conquistou 

a tão importante recomposição salarial.

 Para 2020, a expectativa é de que a crise econômica 

e medidas do governo prejudiciais aos trabalhadores, 

como a recente MP da carteira verde e amarela, 

continuem dificultando as negociações. Por isso, é 

importante que os profissionais da categoria estejam 

ainda mais mobilizados, participando ativamente das 

campanhas salariais e tornando-se sindicalizados.

 Independentemente das adversidades econômicas 

e políticas, a equipe do SINTPq seguirá lutando para 

garantir a manutenção dos direitos e novas conquistas 

nas empresas da base.

Negociações de 2019 
conquistam resultados 
positivos na categoria
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IPCA Data-base Novembro: 2,54%

IPCA Data-base Agosto: 3,22%

Daitan
• 4% de reajuste (1,46% de ganho real)

• Redução no prazo p/ pagamento do Banco de 
Horas (9 meses)

• Implementação de Auxílio Babá

NXP
• Reajuste escalonado entre 4% e 5,5% (Até 
2,96% de ganho real)

• Ampliação da Licença Paternidade p/ 7 dias

CPQD
• 3% de reajuste (0,46% de ganho real)

• Retorno da Uniodonto na Assistência 
Odontológica

• Dias ponte sem necessidade de compensação

FEALQ
• 4,22% de reajuste (1% de ganho real)

• Assistência Médica com 2 primeiras consultas 
sem coparticipação

Cargill
• 2,55% de reajuste (INPC)

• Vale Alimentação reajustado p/ R$ 210,00

CNPEM
• 3,22% de reajuste

• Inclusão da Previdência Privada no Acordo 
Coletivo de Trabalho

 

IPT
• 4,77% de reajuste

• Manutenção dos benefícios

Fundepag
• 3,22% de reajuste

• Manutenção dos benefícios

FINALIZADAS NO 2º SEMESTRE
CAMPANHAS SALARIAIS
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Confraternização SINTPq reúne mais de 
500 associados e familiares

 dia 30 de novembro foi marcado por mais uma 

Oedição da tradicional Confraternização SINTPq. 

Entre 9h e 17h, sócios e sócias do sindicato 

puderam compartilhar um dia de lazer e diversão com seus 

familiares no Hotel Estância Atibainha, localizado na cidade 

de Nazaré Paulista/SP.

 Neste ano, a festa contou com mais de 500 

participantes, que puderam aproveitar as tradicionais 

atrações da festa, como piscinas, recreação e Papai Noel 

para as crianças, boa comida e sorteio de brindes.

 Os participantes também puderam conhecer as áreas 

ecológicas do hotel em passeios guiados. Para os mais 

corajosos, a festa disponibilizou uma tirolesa com 15 

metros de altura e 150 metros de extensão. 

 A direção do SINTPq agradece a todos os associados 

e seus familiares e convidados que participaram da 

confraternização e tornaram esse dia ainda mais especial. 
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SINTPq completará 30 anos em 2020

om o fim de 2019, ano marcado por muitos 

Cdesafios superados, o SINTPq se prepara para a 

chegada de uma importante marca. Em 13 de 

novembro de 2020, o sindicato completará 30 anos de 

trabalho em defesa dos profissionais em pesquisa, ciência 

e tecnologia.

 Durante essas quase três décadas, não faltaram 

momentos de dificuldade, mas todos eles foram 

superados pela seriedade e dedicação empenhada por 

todos que fizeram parte do time SINTPq ao longo de todos 

esses anos. 

 Para celebrar esse aniversário especial, diferentes 

atividades já estão sendo planejadas e colocadas em 

prática. Além de comemorações, o SINTPq deseja que 

2020 seja marcado por novas conquistas e pela chegada 

de ainda mais associados e associadas. Em 2019, foram 

aproximadamente 100 novas sindicalizações e 2020 tem 

tudo para ser ainda melhor.

 A direção do SINTPq agradece a todos os 

trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram com a 

entidade nesses quase 30 anos, em especial os 

sindicalizados, e a todos os parceiros que ajudaram o 

sindicato durante essa longa caminhada. 

Entre amigos: Diretores e funcionários do SINTPq reunidos na Confraternização 2019 
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