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Campinas, 17 de outubro de 2021. 

 

 

À 

FIPT - Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo  
ATT. Sr. Fúlvio Vittorino 
C.C. Sr. Neusvaldo Lira de Almeida; e  
C.C. Sra. Natalia Neto Pereira Cerize 

 

Assunto: Resposta a manifestação FIPT de 11 de novembro de 2021. 

 

 

Prezados Srs.  

Cabe esclarecer que a citada “live” na manifestação de 11 de novembro de 2021, da diretoria da 

FIPT, foi na realidade uma audiência pública virtual da Assembleia Legislativa de São Paulo, chamada 

pelo Dep. Estadual Carlos Giannazi. Este sindicato foi chamado pelo mandato do Deputado para 

participar, e publicou em suas redes sociais o ato público. 

Em relação aos apontamentos da manifestação da FIPT de 11 de novembro de 2021, que trata as 

informações divulgadas pela Diretora Priscila Leal deste sindicato como alegações “denegatórias”, 

“enganosas” e “errôneas”, cabe esclarecer os seguintes: 

Foi apontada a necessidade de retratação a respeito da informação sobre a falta de “transparência 

dos contratos que são celebrados pela FIPT, induzindo a ideia de que o IPT utiliza a Fundação como um 

subterfúgio para não divulgar as informações dos projetos empreendidos em parceria com a FIPT”. Este 

sindicato entende que mediante os questionamentos apresentados em audiência pública por todos 

aqueles que fizeram o uso da palavra, a FIPT tem por força de governança, ética e transparência 

esclarecer, uma vez que o assunto levantado teve o caráter de inquérito, e não de sentença, como 

descreve a citada manifestação da FIPT. Desta forma entendemos não haver necessidade de retratação.  

Foi apontada a necessidade de retratação a respeito da informação “que os empregados da FIPT 

possuem uma condição de trabalho precarizada”. Este sindicato tem a clara noção das condições de 

trabalho dos funcionários da FIPT, pois foi através das negociações deste sindicato com a diretoria da 

FIPT e mobilizações dos trabalhadores da FIPT que as condições de contrato se encontram melhores que 
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em 2015, quanto o SINTPq passou a representar os trabalhadores da FIPT. Porém, temos a compreensão 

de que os salários dos contratados pela FIPT não são equânimes aos dos empregados do IPT, seus 

colegas de trabalho. Ademais, pelo fato da maior facilidade de dispensa e a diferença da gestão contratual 

dos trabalhadores da fundação, em comparação aos trabalhadores do IPT, cabe o entendimento da 

precarização dos contratos de trabalho no sistema IPT-FIPT. O que foi dito sobre precarização em 

audiência pública tem o significado comparativo, ou seja, para a execução dos mesmos objetivos, a 

abstenção de concursos com substituição por formas de contratação mais precarizada (terceirização, 

PJotização e CLT via fundação de apoio) fragiliza o sistema de C,T&I. 

Em relação à solicitação de retirada do vídeo da audiência pública colocada na manifestação da 

FIPT de 11 de novembro de 2021, esclarecemos que por se tratar de audiência pública chamada pelo 

mandato do Deputado Carlos Giannazi, esta solicitação deve ser feita diretamente ao mandato, não 

cabendo a este sindicato arbitrar sobre esta solicitação. 

Por fim esclarecemos que todas as informações expostas em audiência pública são de caráter 

público, disponíveis na internet e intranet, em conformidade com o descrito no subitem II do item 1 da 

Política de Divulgação de Informações e de Porta-Vozes: “dar publicidade aos atos dos empregados e 

Administradores do IPT”. Cabe ainda elucidar de que o objetivo deste sindicato é e sempre foi de defender 

o caráter público da instituição e o bem-estar dos seus trabalhadores, e denunciar qualquer ação que 

possa macular a integridade do IPT, diminuir suas fontes de recursos ou precarizar a situação institucional. 

Temos o entendimento de que a defesa do interesse público na produção do conhecimento deve ser 

parâmetro fundamental para o estabelecimento de qualquer parceria. 

Desta forma temos a certeza de que agimos em conformidade com o código de conduta e 

integridade institucional, em defesa dos trabalhadores do IPT e FIPT. 

 

Certos de sua compreensão. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

José Paulo Porsani 

Presidente SINTPq 
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