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SINTPq celebra Dia das Crianças 
com atividade em sua sede

 Em comemoração ao Dia das Crianças, o SINTPq 

realizou na última quarta-feira, 12 de outubro, uma 

manhã de lazer e diversão em sua sede para crianças de 

todas as idades. Participaram alunos da Creche Irmã 

Maria Angela, entidade social localizada na Vila 

Georgina, e trabalhadores da base do sindicato com 

seus filhos e convidados. 

 “É a primeira vez que o SINTPq organiza uma 

atividade para o Dia das Crianças. Com a nossa nova 

sede queremos cada vez mais abrir o Sindicato para os 

trabalhadores e sociedade, ampliando nosso trabalho 

social”, garante Regis Norberto, presidente do SINTPq.

 Os convidados participaram de um café da 

manhã, seguido de uma divertida releitura da peça 

infantil “Chapeuzinho Vermelho”.  Não faltaram sorrisos 

e o objetivo de garantir aos nossos convidados um 

momento de interação com o SINTPq foi cumprido!

 O SINTPq agradece a todos os presentes e 

envolvidos na atividade, que levou e trouxe a alegria 

das crianças para o nosso feriado.
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PEC 241 vai levar salário, saúde e educação 
para o buraco

 Cartão de visitas do governo Temer (PMDB), o texto 

estabelece o congelamento por 20 anos de gastos 

governamentais.

 Nas próximas duas décadas, o teto para o investimento 

em políticas públicas teria como base a despesa do ano 

anterior corrigida pela inflação. Caso seja aprovada, ainda 

que a economia cresça, os governos federal, estaduais e 

municipais não poderão ampliar o investimento e 

desrespeitar o teto estabelecido pela emenda. 

 Para ter uma ideia do impacto das alterações, caso já 

estivessem em vigor, o governo federal teria investido 47% 

menos em educação do que investe atualmente (R$ 377 

bilhões) e 26% a menos em saúde (R$ 300 bilhões), 

conforme estudo do Dieese (Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Ciência e Tecnologia
A proposta pode representar o congelamento do pior orçamento para a ciência 

nos últimos sete anos. O orçamento federal para a ciência brasileira neste ano é de 
R$ 4,6 bilhões. De acordo com cientistas, o montante está tão baixo que mal 
consegue suprir o funcionamento das atividades de pesquisa em andamento

Fonte: Portal Não à PEC 241
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Confraternização 2016: Inscrições para 
festa vão até 7 de novembro

 A confraternização anual do SINTPq está 

chegando e as inscrições já estão abertas. Os 

trabalhadores associados poderão se inscrever até o dia 

7 de novembro na página do Sindicato na internet 

(www.sintpq.org.br). Um formulário está disponível no 

canto superior direito do site, basta preencher as 

informações e garantir sua presença.

 Se você é sócio do SINTPq, não deixe de participar. 

Venha passar o dia com a família e amigos do Sindicato. 

Piscinas, quadras e pesca esportiva, muito lazer, música 

e diversão para fechar 2016!

 Neste ano, a festa será realizada em 26 de 

novembro, no Hotel Fazenda Duas Marias, em 

Jaguariúna. Todos os sócios do Sindicato e seus 

dependentes podem participar gratuitamente. 

AGENDE-SE:

Quando? 26 de novembro, das 8h30 às 17h

Onde? Hotel Fazenda Duas Marias

Como participar? Inscreva-se entre 17/10 e 07/11 

no nosso site
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Presidente da SBPC diz que aprovação da
PEC 241 é retrocesso para CT&I 

 A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) nº 241 – que congela as despesas federais para os 

próximos 20 anos – foi a decisão mais grave para educação, 

ciência, tecnologia e inovação tomada no Brasil nos últimos 

anos. A análise é da presidente da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), Helena Nader (foto), que 

lamentou o resultado da aprovação do texto pelo Plenário da 

Câmara dos Deputados, em primeiro turno.

 A matéria, de iniciativa do Poder Executivo, foi aprovada 

por 366 votos a 111. A data da votação em segundo turno 

ainda não foi definida. Depois desse trâmite, o texto seguirá 

para o Senado Federal.

 Para Nader, a aprovação do novo regime fiscal, na 

Câmara, representa um retrocesso para o País. “Esse é o maior 

passo para trás que o País dá em educação, ciência, 

tecnologia e inovação”, lamentou Nader.

 Especialistas da área de ciência e tecnologia 

alertam sobre o desdobramento da PEC nos estados, 

sobretudo no orçamento das Fundações de Amparo à 

Pesquisa, que também têm receitas com vinculação 

constitucional. A avaliação é de que a medida traria 

impactos negativos nas pesquisas regionais.
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