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Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos e 
Fundações Públicas de Pesquisa apresenta balanço

A Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos e Fundações 

Públicas de Pesquisa do Estado de São Paulo divulgou seu 

primeiro balanço das 14 visitas realizadas. De acordo com o 

documento, os principais problemas apontados foram:

- Ausência de plano de carreira para os funcionários;

- Ausência de concursos públicos para preenchimento de 

vagas e para futuras vagas de aposentados (50% dos quadros 

atuais);

- Falta de tempo hábil para treinamento dos novos 

trabalhadores;

- Dificuldades em financiamento;

- Necessidade de reestruturação administrativa e modelo 

jurídico dos órgãos.

Entre os problemas, estão em pauta também a falta de 

infraestrutura para os trabalhadores e os desafios em P&D 

para desenvolvimento do Estado e País.

Frente Parlamentar visita o IPT

Coordenada pelo deputado estadual Carlos Neder 

(PT), a Frente visitou no dia 24 de junho as instalações 

do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Na visita, 

além das dificuldades e problemas do Instituto, foram 

discutidos mecanismos que aproximem o IPT do 

Governo do Estado, aumentando assim o 

investimento público em inovação. 

Novo, interativo, com mais informações e novidades. Nas 

próximas semanas, estará disponível o novo site do SINTPq 

(www.sintpq.org.br). Moderna, a 

nova página irá facilitar a vida 

dos associados e trará mais 

informações sobre a atuação do 

sindicato, além de notícias em 

ciência, tecnologia e inovação 

para toda a base.

“O novo site faz parte de uma 

reestruturação da comunicação 

do SINTPq. Percebemos a 

necessidade de dialogar melhor 

com a sociedade e com os trabalhadores, ampliando a 

atuação do sindicato na área social. A iniciativa já tem rendido 

bons frutos, conforme mostram as estatísticas e o novo site 

irá potencializar esse trabalho”, afirma Austregésilo 

Gonçalves, diretor de comunicação do sindicato e 

trabalhador da Softex Nacional. 

Com o site, será lançado 

também o projeto “Memória do 

SINTPq” que irá contar a 

história, desafios e conquistas 

do sindicato nestes 24 anos de 

luta e representação trabalhista. 

Acompanhe também nossas 

redes sociais. No facebook você 

encontra o SINTPq nas páginas 

#Tecnologia e Inclusão Social e 

também em nossa página oficial #SINTPq. 

Novo site do SINTPq irá ampliar comunicação e
facilitar interação com os trabalhadores
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SINTPq adquire novo apartamento em 
Ubatuba (SP)

O SINTPq adquiriu recentemente mais um apartamento 

em Ubatuba (SP) para utilização dos sócios. O novo 

imóvel fica localizado na Praia Grande, a 50 metros da 

praia, e será mais uma opção de lazer do sindicato.

Atualmente em reforma, a expectativa do sindicato é de 

que o apartamento fique pronto para uso em no máximo 

90 dias. O imóvel possui 56 m², 02 vagas na garagem e 

não há necessidade de atravessar a rodovia para ter 

acesso à praia.

O sindicato possui ainda mais dois apartamentos 

localizados na Praia das Toninhas. Com “pé na areia” os 

imóveis oferecem tranquilidade, segurança e diversão 

em uma das praias 

mais bonitas do 

Litoral Norte.

Com a aquisição, o 

S I N T P q  s e g u e  

i n v e s t i n d o  e m  

benefícios aos seus 

sócios, para que além da representação sindical, 

possam contar com o sindicato também para 

momentos de lazer com família e amigos.

Saiba mais sobre os benefícios do SINTPq. Acesse 

www.sintpq.org.br
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Festa do SINTPq: Com local e data definidos, 
organização promete grande evento

Já começaram os preparativos para a confraternização do 

SINTPq 2014. Para este ano, um local especial, com muito 

contato com a natureza e repleto de referências 

históricas receberá nossos sócios e suas famílias. "O local 

vai ser um atrativo a parte. Não vamos só fazer uma festa, 

vamos fazer uma das melhores festas que o nosso 

sindicato já organizou", garante o diretor do SINTPq, 

Márcio Martins.

A confraternização 

será realizada em 

Campinas, no dia 

29 de novembro e, 

como sempre ,  

c o n t a r á  c o m  

música, animação 

e atividades para 

a d u l t o s  e  

crianças. Reserve 

a data!

Acompanhe as notícias no site 

(www.sintpq.org.br) e redes sociais do 

#SINTPq
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