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Sindicalize-se! Aqui você tem apoio.

SINTPq é contra o PL 4330
 Utilizada sob o falso argumento de modernizar as 

relações de trabalho e garantir a especialização no 

serviço, a terceirização representa na realidade uma 

forma de reduzir o custo das empresas por meio da 

redução de direitos e da precarização das condições de 

trabalho. O PL 4330 visa a legalização e ampliação para 

todas as atividades, sem limites e obstáculos.

 A CUT não é contra a regulamentação da 

terceirização, ela é contra o PL 4330. A central defende 

que haja uma regulamentação para se evitar os abusos 

e que ela se dê através de uma legislação que proteja os 

trabalhadores.

 A proposta da CUT para a regulamentação da 

terceirização no Brasil está estruturada sobre quatro 

pontos principais. São eles: a proibição da terceirização 

na atividade fim; os terceirizados devem ter salário e 

direitos iguais aos dos trabalhadores contratados; tanto 

a contratante quanto a contratada (terceirizada) devem 

ter igual responsabilidade pelo pagamento de salários; 

os trabalhadores terceirizados devem ter a 

mesma representação sindical que os 

trabalhadores da atividade principal da empresa.

 É fundamental esclarecer que a tramitação 

do Projeto no Congresso ainda não terminou. A 

versão final será encaminhada ao Senado. 

Café SINTPq: Palestra com especialista 
em tecnologias 3D acontece no dia 28  

 Protótipos em 3D com aplicações na saúde, 

produção industrial e seus impactos para o futuro serão 

apresentados no próximo dia 28 às 19h, no Café 

SINTPq, realizado na sede do sindicato. No evento, o 

pesquisador do CTI e coordenador da Divisão de 

Tecnologias Tridimensionais do MCTI, Jorge Vicente 

Lopes da Silva, apresentará a evolução da manufatura 

aditiva de realidade na indústria aeroespacial ao 

potencial da bioimpressão de órgãos.

 A palestra apresentará ainda o trabalho 

desenvolvido e coordenado pelo pesquisador no CTI, 

que inclui protótipos para diagnóstico e planejamento 

de cirurgias de casos complexos, bioimpressão e 

aplicação de ferramentas de engenharia à saúde.

 As inscrições devem ser realizadas pelo 

comunicacao@sintpq.org.br

 

Desde 2004, a CUT vem estudando e debatendo o assunto, avaliando os 
impactos e os prejuízos da terceirização nas diferentes categorias e ramos 

Jorge Vicente Lopes da Silva é especialista em tecnologias 3D e atua como 
pesquisador no CTI e como coordenador da Divisão de Tecnologias 

Tridimensionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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25 anos de SINTPq
 Em 2015 o SINTPq comemora 25 anos. Isso significa 

¼ de século de mobilização, acertos, erros, lutas e 

debates em torno da representação dos trabalhadores 

do setor tecnológico.

 Nossa caminhada teve início na década de 1980, no 

CPqD Telebras. Após muito trabalho, em novembro de 

1990 foi fundado então o Sindicato dos Trabalhadores 

em Pesquisa, Ciência e Tecnologia (SINTPq).

 Ao longo desses 25 anos lutamos contra as 

privatizações da década de 1990, por formulação de 

políticas públicas, por recursos e pela valorização dos 

trabalhadores em pesquisa, ciência e tecnologia.

 Atualmente representamos cerca de 5 mil 

trabalhadores em mais de 20 empresas localizadas em 

Campinas e região, atuando também fortemente na 

cidade de São Paulo.

 Ao longo deste ano vamos reviver momentos 

importantes da história do sindicato e trabalhar 

para construirmos mais um longo caminho em 

defesa dos trabalhadores e da ciência brasileira.

SINTPq e trabalhadores realizam greve no CPqD em 1995
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Participe do 1º Torneio de Truco SINTPq 

 Na último dia 13/04, foram abertas as inscrições 

para o 1º Torneio de Truco SINTPq. O evento é exclusivo 

para associados ao sindicato e será realizado na sede do 

SINTPq. As inscrições serão encerradas no dia 05 de 

maio.

 A competição faz parte das atividades promovidas 

neste ano pelo SINTPq em comemoração ao seu 

aniversário de 25 anos.

 O torneio terá inicio no dia 08 de maio, às 18h30. 

As partidas serão disputadas apenas por duplas, 

devidamente inscritas. As inscrições devem ser feitas 

pelo e-mail comunicacao@sintpq.org.br. 

 Serão oferecidas premiações para as três primeiras 

colocações.

 O regulamento completo do torneio será 

disponibilizado no site do sindicato nos próximos 

dias. Não deixe de participar desse evento de 

confraternização, o SINTPq conta com a sua 

presença!

SINDICATO DOS TRABALHADORES

EM PESQUISA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SP


