
Campanhas salariais iniciam fase decisiva 

as últimas semanas, o SINTPq iniciou uma nova 

Nfase de negociações nas campanhas salariais 

com data-base em agosto e novembro. Desde 

outubro, já foram realizadas 13 reuniões com 10 

empresas diferentes.

 Na maioria dos encontros, as empresas ainda não 

apresentaram suas contrapropostas, sendo necessário o 

agendamento de novas rodadas negociais. Nas empresas 

CNPEM, Syntech, Ezute, Eurofins, Fundag, Fundepag, Japh 

e FEALQ, propostas foram expostas e os trabalhadores 

encerraram as campanhas salariais após aprovação em 

assembleia.

 As oito campanhas salariais, com data-base em 

agosto ou novembro, concluídas até o momento 

obtiveram reajustes equivalentes à inflação dos períodos, 

evitando assim perdas salariais. Na FEALQ e Fundag, 

foram alcançadas vitórias ainda maiores com a conquista 

de aumentos reais (acima da inflação) de 3% e 0,70%, 

respectivamente. Na Syntech, Japh e Eurofins, ganhos 

reais de 1% e 0,70% também foram obtidos.

 Em relação as campanhas salariais em andamento, a 

expectativa é que sejam finalizadas ainda neste ano. 

Apesar das vitórias obtidas até o momento, as 

negociações não estão sendo fáceis. Muitas empresas 

estão oferendo reajustes menores que a inflação e até 

mesmo buscando retirar direitos. Neste cenário adverso, 

a união entre os trabalhadores é fundamental.

 Converse com seus colegas de trabalho sobre sua 

campanha salarial, acompanhe o andamento das 

negociações e fortaleça o SINTPq tornando-se sócio. A 

participação de todos é fundamental na luta por 

melhores condições de trabalho.

Reuniões com as empresas e assembleias em novembro e dezembro definirão o desfecho das negociações 

campanhas salariais - agosto/novembro 2017 

Em andamento Finalizadas/Reajuste

CPABR

CPqD

Cargill

CTC

Daitan

Ergostech

FACTI

FITec

Eldorado

Monsanto

NXP

SIDI

Venturus

Von Braun

Ezute (INPC)

FEALQ (IPCA + 3%)

Japh (IPCA + 1%)

Syntech (IPCA + 1%)

Fundag (IPCA + 0,70%)

Eurofins (IPCA + 0,70%)

Fundepag (IPCA)

CNPEM (IPCA)



 Dia nacional de Luta contra as Reformas 

OTrabalhista e da Previdência, realizado na sexta-

feira (10), terminou com mobilizações em mais 

dez estados brasileiros e no Distrito Federal.

 Em diversas cidades, trabalhadoras e trabalhadores 

cruzaram os braços em resposta às novas regras da reforma 

trabalhista, que entra em vigor no sábado (11) e altera mais 

de cem pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

lei que regulamenta as relações trabalhistas no Brasil.

 Na região de Campinas, o dia começou com 

paralisação na refinaria Replan, em Paulínia. Uma 

manifestação no centro de Campinas, às 17h, encerrou as 

mobilizações. O SINTPq participou do ato e mais uma vez 

fortaleceu a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores.

 Em São Paulo, ato na Praça da Sé, realizado pela 

  SINTPq e trabalhadores de todo país
se mobilizam contra "reforma" trabalhista

manhã, reuniu mais de 20 mil pessoas entre 

trabalhadores sindicalizados e movimentos populares. 

Durante a tarde, foi a vez dos professores e professoras, 

que marcharam até o Palácio dos Bandeirantes, sede do 

governo do estado.



Novas relações de consumo são
tema do próximo Café SINTPq

Confraternização SINTPq 2017
acontece no dia 25/11

confraternização 2017 do SINTPq 

Aestá chegando! Neste ano, a festa 

acontece no dia 25 de novembro, 

no Hotel Fazenda Duas Marias, em 

Jaguariúna, das 9h às 17h. Todos os 

associados e seus dependentes podem 

participar gratuitamente. 

 A edição deste ano terá uma temática 

toda especial, e irá celebrar o melhor dos 

anos 70 com um tributo ao eterno maluco 

beleza, Raul Seixas. O show será conduzido 

por Dylan Seixas e os Putos Brothers, que 

prometem muita diversão e nostalgia, 

executando os grandes clássicos do grande 

e eterno Raul. 

s novas tecnologias que estão 

Arevolucionando as formas de se 

vender e comprar mercadorias 

serão o tema do próximo Café SINTPq. O 

evento acontece no dia 30 de novembro, às 

18h30, na sede do Sindicato, em Campinas.  

O debate será conduzido pela palestrante 

Virgínia Duarte, graduada em Ciências 

Sociais, MBA em gestão empresarial, 

mestre em Sociologia, além de ex-gerente 

da Softex, onde atuou realizando pesquisas 

e ministrando palestras sobre tendências 

tecnológicas e novos modelos de negócios.  

Venha debater e conhecer mais sobre essa 

tendência com a gente!

30/11
18h30

Palestrante 

MBA em gestão empresarial, 

mestre em Sociologia e com créditos

de doutorado em Políticas Tecnológicas

VIRGÍNIA DUARTE

NOVOS
CONSUMIDORES
FAZENDO NEGÓCIOS EM TEMPOS DIFÍCEIS

CAFÉ

oferta!
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