
CPqD é tricampeão da
Copa SINTPq

“Com a reforma trabalhista, 
voltamos ao século XIX”

“O tempo de percurso até o local de trabalho, 
quando este não é servido de transporte público 

regular, era considerado horário extraordinário, pois 
o funcionário estava à disposição do patrão. Agora, 
isso acabou. ‘Não será computado na jornada de 

trabalho por não ser tempo à disposição do 
empregador’”

“Hoje, uma cláusula que está no acordo coletivo 
vale para sempre. Isso se chama ‘ultratividade’. 
Agora, isso chegou ao fim. ‘Não será permitido 

estipular duração de convenção coletiva ou acordo 
coletivo superior a dois anos, sendo vedada a 

ultratividade. ’ Isso, na prática, é uma afronta à 
constituição”

“Funcionários com graduação e salários 
superiores a duas vezes o teto da previdência (R$ 
11.062,62) vão poder negociar diretamente com 
o empregador. Qual a equivalência de força entre 
o patrão e um trabalhador que ganha R$ 15 mil 

se nas ruas temos 14 milhões de 
desempregados?“

Tempo de deslocamento

Ultratividade

Livre negociação

Durante seminário promovido pelo SINTPq no dia 4 de 

outubro, o advogado Dr. José Antonio Cremasco, maior 

referência em direito trabalhista de Campinas e região, 

detalhou os retrocessos da "reforma". Confira abaixo 

algum dos pontos destacados pelo advogado.

ão faltou emoção no encerramento da 5ª Copa 

NSINTPq de Futebol Society. As partidas finais foram 

disputadas no dia 9 de outubro, às 18h e 19h, no 

Clube Telecamp. O time do CPqD conseguiu o tricampeonato 

vencendo a CI&T nos pênaltis. 

 Logo no primeiro tempo, o CPqD abriu 2 a 0 com dois 

golaços de Renan Augusto Viana e Anderson Siqueira. 

Entretanto, o ritmo caiu na etapa complementar e a CI&T 

conseguiu o empate com Anderson Barros e Jefferson 

Ribeiro. Nas penalidades, Guilherme Pereira incorporou o 

espírito de Fernando Prass, pegando duas cobranças e 

convertendo a última do CPqD. Vitória e tricampeonato 

garantido. Com a derrota por pênaltis, o time da CI&T foi o 

único a encerrar a competição de forma invicta.   

 Na disputa pela terceira colocação, o time do Sensedia 

levou a melhor sobre o Venturus, também nos pênaltis, e 

ficou com o troféu.

 Guilherme Pereira, do CPqD, foi o goleiro menos vazado 

da competição e levou outro troféu para casa. A artilharia 

ficou com o vice-campeão Diego Bosso, da CI&T, com 8 gols 

marcados.

 Terminadas as decisões, as equipes participantes 

tiveram direito a uma confraternização promovida pelo 

Sindicato. Durante a celebração, os atletas receberam seus 

troféus e medalhas. 

 O SINTPq agradece à participação das equipes e espera 

poder contar com a presença e apoio de todos nas próximas 

edições do campeonato. 



ob pressão da bancada ruralista, o governo de 

SMichel Temer (PMDB), vai dificultar a fiscalização do 

trabalho análogo à escravidão. O ministro do 

Trabalho Ronaldo Nogueira alterou o conceito de trabalho 

escravo contemporâneo por meio portaria publicada no 

Diário Oficial da União (DOU) no dia 16 de outubro.

 Além disso, a divulgação da chamada Lista Suja, que 

reúne empregadores de mão de obra escrava, só ocorrerá 

com a "determinação expressa do ministro do Trabalho". A 

partir de agora, o flagrante de trabalho escravo também só 

poderá ocorrer se houver a constatação do não 

consentimento do trabalhador, o que hoje é considerado 

irrelevante para as operações de resgates.

 Em nota, Comissão Pastoral da Terra (CPT), repudiou 

as alterações do governo federal. A entidade afirmou que o 

  Governo Temer cede à bancada ruralista e
dificulta fiscalização de trabalho escravo

texto  "acaba" com um conceito legal "construído a duras 

penas" e afirmou que é evidente que "a preocupação do 

Ministro do Trabalho é oferecer ao empresariado 

descompromissado um salvo-conduto para lucrar sem 

limite", afirmou a entidade. 



Café SINTPq debate convergência 
entre mundos físico e digital

Estão abertas as inscrições para a 
Confraternização SINTPq 2017

 próximo Café SINTPq terá como 

Otema a realidade aumentada e o 

fim das fronteiras entre o físico e o 

digital. O evento acontece no dia 26 de 

outubro, às 18h30, na sede do Sindicato, 

em Campinas. A palestra gratuita será 

ministrada pelo engenheiro elétrico e 

mestre em Identificação por Rádio 

Frequência (RFID) pela Unicamp, Manoel 

Vitório Barbin, que possui vasta experiência 

na área e já passou por grandes empresas 

do ramo, como CPqD, Motorola e 

Flextronics/HP. Venha debater e conhecer 

mais sobre essa tendência com a gente!

s inscrições para a Confraternização 

ASINTPq 2017 estão abertas até o dia 

10/11.  O evento é dedicado aos 

sócios do Sindicato e há anos promove um 

dia de lazer para os profissionais da 

categoria. 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 a temática dos anos 70 e 

contará com um tributo a Raul Seixas. Para 

participar, basta acessar o formulário de 

inscrição no canto superior direito do site 

do Sindicato: sintpq.org.br
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