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MAIS FORTES!

União garante mais espaço e representatividade à categoria
Profissionais da área tecnológica unidos pela construção
de um País moderno e autossustentável
CREA-SP
José Tadeu da Silva
promove uma verdadeira
revolução na entidade

MULHERES
Sem rótulo
de “sexo
frágil”

CONGRESSO INTERNACIONAL
Os profissionais técnicos
como agentes no processo
de preservação ambiental

CONTRIBUIÇÃO

SINDICAL
Prevista na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, a contribuição
sindical corresponde a um dia de salário descontado na folha de
pagamento de todo trabalhador no mês de março.
Parte do valor arrecadado é revertido para os sindicatos, que fazem
uso desses recursos em favor das categorias que representam.
Para os profissionais liberais, entre eles os Técnicos Industriais, o
recolhimento pode ser feito também por meio da GRCSU – Guia de
Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, disponível no site.
O vencimento é sempre no último dia útil do mês de fevereiro.

SINTEC-SP “Juntos, Somos mais Fortes!”

[

S um á r io

]

[

5

EDITORIAL

6

NOTÍCIAS GERAIS

EXPEDIENTE

12 MULHERES
Sexo frágil, que nada!
Cada vez mais as mulheres têm exercido funções antes tidas quase como exclusivas da
força-tarefa masculina
14 ESPECIAL
A engenharia administrativa que transformou o CREA-SP
Empreendedorismo e investimento pesado em informatização: em dois mandatos, presidente
José Tadeu da Silva promove uma verdadeira revolução administrativa na entidade
Posse dos conselheiros do CREA-SP
Conselheiros eleitos, entre eles vários Técnicos Industriais, tomam posse durante
cerimônia realizada na sede da entidade, em São Paulo
Eleição define nova diretoria do CREA-SP
Entre os novos diretores estão José Avelino Rosa e Wellington Guilherme Rezende, ambos
do SINTEC-SP
24 COMPORTAMENTO
“Juntos, Somos mais Fortes!”
Profissionais da área tecnológica unidos para o fortalecimento da categoria e a construção
de um País moderno e autossustentável
Entrevista: Wilson Wanderlei Vieira
Presidente do SINTEC-SP defende e enaltece a importância da união dos profissionais da
área tecnológica
26 CONGRESSO INTERNACIONAL
“O Movimento Sindical e as Mudanças Climáticas”
SINTEC-SP, em parceria com a FENTEC e o INCASUR, promove evento para discussão
das mudanças climáticas e do papel dos profissionais técnicos como agentes no processo de
preservação ambiental
29 CAMPANHAS SALARIAIS
Negociações em pauta
SINTEC-SP se mobiliza na elaboração e envio de pautas de reivindicações, conforme
sugestões e necessidades expostas pelos técnicos das empresas
30 CONVÊNIOS E PARCERIAS
33 ART
Anotação de Responsabilidade Técnica
Instituída pela Lei n° 6.496/1977, ART garante que responsáveis técnicos comprovem a legitimidade do exercício
profissional
34 HUMOR

4 | SINTEC-SP em Revista

SINTEC-SP – SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DE NÍVEL MÉDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua 24 de Maio, 104 – 12º andar – Conj. A e B – Centro
CEP 01041-000 – São Paulo SP
Tel/Fax: (11) 2823-9555
www.sintecsp.org.br
faleconosco@sintecsp.org.br
DIREÇÃO EXECUTIVA
Gestão: 2006/2011
Presidente
Wilson Wanderlei Vieira
1º Vice-presidente
Pedro Carlos Valcante
2º Vice-presidente
Welington Guilherme Rezende
Secretária Geral
Margarete dos Santos
1º Secretário
Maurício Tadeu Nosé
2º Secretário
José Avelino Rosa
Tesoureiro
Gilberto Takao Sakamoto
1º Tesoureiro
Benedito Carlos de Souza
2º Tesoureiro
Paulo Eduardo Finhane Trigo
Suplentes
Cláudio Dias
Francisco Vieira da Silva
Leonardo Breviglieri
Claudio Roberto Marques
Valdyr César
José Menezes Alves
José Carlos Zito Garcia
Claiton Bueno Mateus
DIRETORIA ADJUNTA
Agostinho Ferreira Gomes, Alceu Rosolino, Anízio Aparecido Josepetti, Carlos
Roberto Alves, Cláudio Dias, Claudio Roberto Marques, Francisco Vieira da Silva,
João Batista dos Reis, José Carlos Zito Garcia, João de Souza Pinto, José Renato
Puttini, Leonardo Breviglieri, Luis de Deus Marcos, Marcos Antonio Borges,
Marusan Bezerra Lima, Osvaldo Pereira Lima, Rubens dos Santos
Suplentes
Paulo Antonio Fernandes Mattos, Rubens Novaes da Silva
CONSELHO FISCAL
Reinaldo Roberto Ribeiro, Shogoro Akamine, Evanildo Cherobim Camaforte,
Suplentes
Ismael Alves do Nascimento, João de Souza Pinto, Juarez de Assis Roque
DELEGADOS REPRESENTANTES DA FENTEC
Pedro Carlos Valcante, Gilberto Takao Sakamoto
Suplentes
Paulo Eduardo Finhane Trigo, Welington Guilherme Rezende
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Tatiana Lourençon Varela
PRODUÇÃO E EDIÇÃO
Departamento de Comunicação
SINTEC-SP
Editor e Jornalista Responsável
José Donizetti Morbidelli – MTB 51.193
jdmorbidelli@estadao.com.br
Coordenadora Editorial
Luciana Miranda
luciana@sintecsp.org.br
Projeto Gráfico e Diagramação
Emerson de Lima
emersondl@yahoo.com.br
Tiragem
20.000 exemplares

Edi tor i a l

]

M

uito se tem
falado a respeito
da importância
dos profissionais da
área tecnológica para o
desenvolvimento do Brasil,
mas nunca é demais insistir
no assunto; pois, trata-se de
uma verdade incontestável!
Estamos vivendo uma época
de prosperidade, construindo
com trabalho e suor uma nova
e afortunada nação; e, muito
em breve nos tornaremos uma
das maiores potências econômicas do planeta.
Não há dúvidas de que o futuro é promissor, e os
próximos anos confirmarão a expectativa de todos nós,
brasileiros. Com o País prestes a sediar os principais
eventos esportivos mundiais – a Copa do Mundo
de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, não faltarão
investimentos em infraestrutura: modernização de
aeroportos, rodovias e ferrovias, hotéis, estádios,
enfim, cada setor, segmento ou atividade desse
“canteiro de obras” terá a mão dos profissionais
da área tecnológica, sempre tão participativos e
qualificados para exercer suas atribuições com a
responsabilidade e competência tão peculiares à
categoria. Não podemos nos esquecer também da
exploração de nossas riquezas minerais, especialmente
do petróleo, que irá gerar milhares de empregos.
O SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais
de Nível Médio do Estado de São Paulo acompanha de
perto o desenvolvimento, crescendo e se modernizando
na mesma proporção dessa imensa nação. Assim
também foi e tem sido com o CREA-SP – Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado de São Paulo, graças à competência do
presidente José Tadeu da Silva, que abrilhanta essa
edição com uma entrevista especial.
Nós, do SINTEC-SP, sentimos um grande orgulho
de ter os Técnicos Industriais como nossos filiados, de
podermos representá-los e compartilhar com todos a
nossa amizade e companheirismo. Mais do que isso:
formamos uma família que luta, participa e cresce a
cada dia. Profissionais da área tecnológica pertencem à
mesma família; afinal, todos estão comprometidos num
objetivo comum, que é contribuir para o crescimento
dessa nação. Vamos, portanto, dar as mãos e, unidos,
levantar a nossa bandeira: “Juntos, Somos mais Fortes!”.
W����� W�������� V�����
P���������
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Um 2010 inesquecível para
as negociações salariais

Quase 55% dos desempregados
são pobres, diz IPEA

Estudo do DIEESE aponta que 96% dos reajustes
referentes às negociações coletivas realizadas no ano
passado recuperaram o poder de compra dos salários

Apesar da queda nos últimos cinco anos, mais da
metade dos desempregados nas regiões metropolitanas
ainda é formada pela população mais carente

D
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Distribuição dos reajustes salariais em toda a
série histórica, iniciada em 1996

salariais analisadas. Diante disso, o risco de aumento da
inflação ainda assusta e, para o DIEESE, pode influenciar
de maneira negativa as negociações futuras. Para evitar,
espera-se que a economia siga crescendo, mesmo que
num ritmo menos acelerado. “E há de se considerar a
expectativa de que as taxas de desemprego continuem
declinantes”, acrescentam os analistas do instituto.
Entre os setores econômicos, o comércio foi o que
apresentou a maior proporção de negociações com
ganhos reais nos salários no ano passado, batendo exatamente em 96%. A indústria e o setor de serviços ficaram, respectivamente, com 91% e 83%. Já, por regiões,
o desempenho foi semelhante, especialmente no Norte,
Nordeste e Sudeste, onde as negociações com reajustes
superiores à inflação ficaram em torno de 87%. Num
contexto geral, os números provam que, pelo menos por
aqui, a crise financeira mundial não tem afetado tanto o
desenvolvimento econômico.

IPEA

DIEESE

e acordo com estudo realizado pelo DIEESE – Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos,
o ano de 2010 foi excelente para as negociações
salariais. Nada menos do que 96% dos acordos
coletivos analisados nos setores da indústria,
comércio e serviços tiveram reajustes que, no
mínimo, recuperaram o poder de compra dos
salários. O resultado somente não superou o
apurado em 2006, quando o percentual chegou
a 97% das categorias pesquisadas. Considerando somente os reajustes salariais acima da
inflação, o estudo apontou ainda o melhor desempenho de toda a série histórica iniciada em
1996 (ver gráfico comparativo). No ano passado,
a porcentagem de reajustes reais alcançou 89%
das categorias, e 15% de todas as negociações
analisadas apresentaram ganhos reais superiores a 3% do INPC – Índice Nacional de Preços
ao Consumidor, calculado pelo IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística em 6,47%.
Segundo o próprio DIEESE, essa retomada se deu por
força do crescimento do mercado interno, o aumento do
salário mínimo, a manutenção do crédito e os estímulos
à produção, fatores responsáveis por sustentar a expansão da economia nacional. “Num cenário de crescimento
econômico e redução do desemprego, somado à manutenção da inflação em baixos patamares, as entidades
sindicais encontraram em 2010 um ambiente propício
para cobrar uma melhoria na repartição nos ganhos de
produtividade das empresas”, destacam os analistas.
Antes, porém, de começarem as comemorações e
projeções para o próximo resultado, cumpre salientar
que ainda é alta a concentração de reajustes salariais
próximos ao índice inflacionário: cerca de 74% dos
percentuais negociados no último triênio superam a
inflação em 0,01% a 3%. E baseando-se apenas nas faixas
de ganhos reais de até 2%, foram 56% das negociações
em 2010, 63% em 2009 e 64% em 2008, sempre na
comparação dos resultados das mesmas negociações

Nota-se também um
aumento real no rendimento do conjunto dos
ocupados, de acordo
com dados primários da
PME – Pesquisa Mensal
de Emprego. Criada em
1980 pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística e submetida
a uma revisão completa
dois anos mais tarde, a
PME produz indicadores
mensais sobre a força de
trabalho, os quais permitem avaliar as flutuações
e a tendência do segmento nas áreas de abrangência a médio e a longo prazos. Constitui, ainda, um
indicativo ágil dos efeitos
da conjuntura econômica
Para o presidente do IPEA, Marcio Pochmann, o Brasil está diante da
sobre o mercado, além de
oportunidade de avançar em suas políticas públicas
atender a outras necessidades importantes para o
planejamento socioeconômico do País.
m balanço sobre desemprego e desigualdade
O estudo do IPEA apurou também que o tempo
realizado pelo IPEA – Instituto de Pesquisa
gasto com a procura de emprego diminuiu nos úlEconômica Aplicada, apresentado no mês de
timos cinco anos. Ou melhor, em dezembro de 2005
fevereiro pelo presidente, o economista Marcio
os desempregados mais pobres passavam um temPochmann, mais da metade dos desempregados
po maior à procura de trabalho do que os demais.
das seis principais regiões metropolitanas do País
Já, no mesmo período em 2010, os que se dedicacorrespondem à população mais pobre. Apesar
ram à busca de uma vaga no mercado de trabalho
de considerados altos, os números apontam uma
foram os desempregados de domicílios com renda
queda em relação a dezembro de 2005, quando a
mais elevada. Para Marcio Pochmann, o Brasil está
participação relativa dos desempregados pobres
diante da oportunidade de avançar em suas polítino total de desemprego era de 66,9%. Ou seja,
cas públicas, podendo assim desenvolver melhor o
passados cinco anos os pobres ainda representam
mercado de trabalho e, com isso, reduzir as desi55% dos desempregados na Grande São Paulo, Rio
gualdades de rendimento e a parcela da população
de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador
em situação de pobreza.
e Recife.

E
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deputado federal Roberto Santiago (PV-SP), ex-dirigente sindical, trabalha no sentido de aperfeiçoar
o PLS nº 7.798/2010, que trata das regras previstas na
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho para o dissídio
coletivo. “No Senado, esse texto não recebeu emenda e
tramitou sem nenhuma polêmica, mas parece que, na
Câmara, nós vamos trabalhar no sentido de melhorar
esse texto de forma que a negociação não seja travada.
Eu vou apresentar uma emenda para que a gente possa
melhorar essa relação”, afirma ele, que é um dos fundadores e vice-presidente da UGT – União Geral dos
Trabalhadores. O parlamentar acredita também que,
além de adequar a CLT à Constituição, a proposta pode
regulamentar outros aspectos da negociação e do dissídio coletivo a fim de minimizar eventuais conflitos.
O projeto não precisa ser votado pelo Plenário, apenas
pelas comissões designadas para analisá-lo, mas perderá

P

FAT com saldo positivo
Da educação básica ao ensino profissionalizante: para
especialista da OIT, o Brasil precisa melhorar a qualidade da
educação se quiser ganhar competitividade

de dezembro em São Paulo, Fernando Vargas, membro do CINTERFOR – Centro Interamericano para o
Desenvolvimento do Conhecimento e da Formação
Profissional da OIT – Organização Internacional do
Trabalho, afirmou que a educação e a formação profissional de qualidade melhoram o desempenho dos trabalhadores nas empresas. Por isso, de acordo com o
especialista, o Brasil precisa melhorar a qualidade de
ensino se quiser ganhar competitividade. “Há mudanças profundas a fazer. É preciso valorizar o professor e
ter uma educação fundamental focada em competências básicas”, disse. No Brasil, a média de dias que um
aluno frequenta a escola é 200 por ano; no Japão, por
exemplo, o ano letivo tem 243 dias.

Com crescimento de 53,4% em relação a
2009, Fundo de Amparo ao Trabalhador
atinge R$ 11,1 bilhões em 2010

O

FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador é um
fundo especial vinculado ao MTE – Ministério do
Trabalho e Emprego, que se destina aos pagamentos
dos programas de seguridade social do governo, como
o seguro-desemprego e o abono salarial. Sua principal
fonte de recursos provém do Sistema PIS/PASEP – Programa de Integração Social / Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público, contribuição de natureza tributária criada na década de 1970 e devida pelas
pessoas jurídicas, beneficiando os trabalhadores nos
termos da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
Em 2010, o saldo positivo do FAT bateu recorde,
atingindo R$ 11,1 bilhões, ou seja, um crescimento
de 53,4% desde o ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. As receitas no

Roberto Santiago: “Na Câmara, nós vamos
trabalhar no sentido de melhorar esse texto”

esse caráter diante de duas situações: se houver parecer
divergente entre as comissões ou se, depois de aprovado
ou rejeitado, houver recurso assinado por pelo menos
51 deputados – 10% do efetivo. Nessas duas situações,
precisará, então, ser votado e analisado pela CTASP – Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público;
e CCJC – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
De acordo com o autor do projeto original, o
senador Magno Malta (PR-ES), o objetivo da proposta
é harmonizar o texto da CLT a partir da Emenda
Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, a qual
prevê que a Justiça do Trabalho somente interferirá nos
conflitos de natureza econômica se ambas as partes
estiverem de acordo quanto ao ajuizamento do dissídio
coletivo. “E, caso se tratar de greve em atividade essencial,
com a possibilidade de lesão do interesse público, o MPT
– Ministério Público do Trabalho está legitimado a ajuizar
o dissídio”, complementa o autor.
período tiveram elevação de
16,8% e chegaram a R$ 40,92
bilhões, ao passo que as
despesas subiram 7,2% e fecharam em R$ 29,74 bilhões
– desses, R$ 20,44 bilhões
foram destinados ao programa de seguro-desemprego,
que aumentou em 4,5% em
relação ao ano passado.
Da receita do fundo,
60% destinam-se ao pagamento do abono salarial e
Mais dinheiro
do programa do seguroem caixa para
desemprego; os outros 40%
pagamento do
seguro-desemprego
são repassados ao BNDES
e abono salarial
– Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social, o agente encarregado da aplicação dos recursos do PIS/PASEP no financiamento de programas
de desenvolvimento econômico. Só no ano passado, o
BNDES recebeu R$ 11,5 bilhões.
DIVULGAÇÃO
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Deputado paulista prevê mudanças,
para melhor, em PL do Senado sobre
dissídio coletivo

O

Presidente da CNI, Robson
Braga de Andrade, defende que
o ensino profissionalizante
seja aplicado em todas as
regiões do País
residente da CNI – Confederação Nacional da
Indústria, o mineiro Robson Braga de Andrade
defende parcerias entre o governo e a iniciativa
privada para melhorar a qualidade de ensino profissionalizante no País. Foi, pelo menos, o que afirmou ao
ministro da Educação Fernando Haddad, por ocasião
de uma reunião da bancada do Nordeste na Câmara
dos Deputados realizada no final do ano passado.
Cerca de 70 participantes estiveram presentes, entre
eles os governadores petistas reeleitos pela Bahia, Jaques Wagner, e por Sergipe, Marcelo Déda, além do
presidente do Banco do Nordeste, Roberto Smith.
O empresário, que também preside a FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais,
sugeriu ao ministro a ampliação do ensino profissionalizante ministrado pelo SENAI – Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial às escolas públicas e
privadas em todas as regiões.
Apesar da melhoria na qualidade de ensino ser
defendida, quase que unanimemente, pelos representantes do povo em todas as esferas políticas, Robson
Andrade citou também, durante a reunião, outras
questões importantes, em especial para o Nordeste,
como um estudo de logística para subsidiar propostas para o desenvolvimento, nos mesmos moldes ao
realizado na Região Norte. “Por meio de parceria, poderíamos fazer um estudo da logística do Nordeste”,
acrescentou.
Antes do ensino profissionalizante, porém, vem
a educação básica, que também necessita de muita
atenção e investimentos. Durante sua participação no
5º Encontro Nacional da Indústria, realizado no mês

Novas regras
para o dissídio
coletivo

DIVULGAÇÃO

Meta da indústria:
melhorar a
qualidade do ensino
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Respeito aos direitos e
condições de trabalho

Acertando as
contas com o “leão”
DIVULGAÇÃO

Sistema criado pelo IPEA mede a percepção dos brasileiros
quanto ao respeito de seus direitos trabalhistas

E

pulação brasileira. Dados sobre segurança e jornada
de trabalho, discriminação, assédio moral e sexual, e
violações aos direitos dos empregados foram considerados para a realização do estudo, que aponta os
direitos trabalhistas como um dos fatores de expansão do emprego observado nos últimos anos.
Foram entrevistadas, presencialmente, 2270 pessoas de todas as regiões brasileiras. Desse número,
37,2% com emprego formal disseram enfrentar situações de risco à saúde ou de morte no trabalho,
enquanto que 43,2% – menos da metade, recebem
adicional por insalubridade ou periculosidade. “A
pesquisa indica que há um problema de reconhecimento dos danos à saúde por parte da classe patronal brasileira, que ainda
exerce uma hegemonia
muito grande sobre os
trabalhadores”, afirmou
um dos pesquisadores do
IPEA à Agência Estado.
Talvez por receio de se
comprometerem, quanto
a questões sobre assédio
moral a pesquisa apontou que somente 4,9%
passaram ou tiveram conhecimento desse tipo de
situação no ambiente de
trabalho; e menos ainda,
2,5% dos entrevistados,
delataram o ocorrido a
entidades sindicais ou às
autoridades policiais. Pelo
menos, nesse quesito, o
resultado parece ter surpreendido o pesquisador.
“Esperávamos um número maior de relatos, já que
o assunto é muito falado
Pesquisa permite que setor público busque alternativas efetivas para problemas
atualmente”, disse.
enfrentados pelos trabalhadores

DIVULGAÇÃO

m janeiro, o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada convocou a imprensa em seu
auditório, no Rio de Janeiro, para o lançamento do SIPS – Sistema de Indicadores de Percepção
Social: Direitos Trabalhistas e Qualificação Profissional, indicador que mede a percepção dos brasileiros
no respeito aos direitos trabalhistas e condições de
trabalho. Desde o início do ano passado, quando
foi criado, O SIPS já realizou pesquisas sobre vários
assuntos – como justiça, cultura, segurança e gênero, e lista uma série de avaliações futuras – como
mobilidade urbana, saúde e educação, permitindo
ao setor público estruturar suas ações para uma atuação mais efetiva em relação às necessidades da po-

10 | SINTEC-SP em Revista

Cerca de 24 milhões de
contribuintes entregaram a
declaração do Imposto de
Renda em 2011

A

expectativa da Receita Federal era de que
24 milhões de contribuintes entregassem a
declaração do IRPF – Imposto de Renda Pessoa
Física, superando assim os números do ano anterior. Algumas mudanças agilizaram um pouco
mais o processo, como a eliminação dos formulários de papel. A partir desse ano, a transmissão
de dados só foi possível via internet por meio de
um programa disponibilizado pela RF – o Receitanet; ou ainda, disquete ou pendrive, entregues
diretamente nas agências do Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal. Não há mais, também,
qualquer restrição quanto à declaração conjunta
entre pessoas do mesmo sexo, já que o progra-

Entre as novidades, a eliminação do formulário de
papel e a possibilidade de declaração conjunta
entre pessoas do mesmo sexo, desde que
comprovem a estabilidade da união

ma não apresenta esse tipo de distinção. “Basta
assinalar companheiro”, resume Joaquim Adir,
representante da RF. “Caso tenham que explicar
posteriormente, é só juntar os elementos para
comprovar a união estável, ou seja, mais de cinco
anos”, complementa.
Pessoas físicas com vencimentos tributáveis
superiores a R$ 22.487,25 em 2010 são obrigadas a
apresentar a declaração anual. O prazo se encerrou
em 29 de abril, e aos milhões de brasileiros que deixaram para a última hora o acerto de contas com
o “leão” – uma campanha publicitária iniciada no
final dos anos 1980 escolheu o animal como símbolo do tributo federal, os especialistas avisam que
os contribuintes que remeteram o documento mais
cedo têm maiores chances de receber a restituição
já nos primeiros lotes, que começarão a ser pagos
em meados de junho e julho. Ao todo, serão sete
lotes de restituição.
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Conferência Mundial de
Mulheres Trabalhadoras

O

aumento da participação feminina no mercado de trabalho, a importância da negociação coletiva como forma de diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e outros assuntos
relevantes para a equiparação de direitos entre
os gêneros, foram alguns dos tópicos discutidos
durante a Conferência Mundial de Mulheres Trabalhadoras, realizada entre os dias 23 e 25 de março em Sevilha, Espanha. Promovido pela ICEM
– Federação Internacional de Sindicatos de Trabalhadores da Química, Energia, Minas e Indústrias
Diversas, em parceria com entidades trabalhistas,
o evento teve como tema “Sonhos e Conquistas” e
contou com a participação de mais de 230 pessoas,
incluindo integrantes do SINTEC-SP – Sindicato
dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado
de São Paulo e da FENTEC – Federação Nacional
dos Técnicos Industriais. “Marcada por muitos
preconceitos, debatemos a inserção das mulheres no mercado de trabalho sob o ponto de vista
empresarial”, comenta Tatiana LourençonVarela.
Segundo a advogada, o preconceito advém dos

Cada vez mais as mulheres têm exercido funções antes
tidas quase como exclusivas da força-tarefa masculina

N

DIVULGAÇÃO

ova York, 8 de março de 1857. Cerca de 130
operárias morrem carbonizadas dentro de
uma fábrica de tecidos, isso depois de uma
grande manifestação por melhores condições de trabalho. Entre as reivindicações, elas pleiteavam tratamento mais digno, redução da jornada de 16 para dez
horas diárias e salários justos, já que recebiam o equivalente a apenas um terço da remuneração masculina
para exercer praticamente as mesmas funções. Apesar
do desfecho trágico e da greve não apresentarem melhorias imediatas, a mobilização escreveu um capítulo importante na luta pela equiparação dos direitos
entre homens e mulheres e abriu precedentes para a
realização de congressos e conferências até que, décadas mais tarde, fosse instituído o Dia Internacional
da Mulher. Fato para a maioria dos estudiosos e até
meios de imprensa, mas mito aos mais céticos, entre os
quais as investigadoras francesas Liliane Kandel e Françoise Picq. Por meio de um estudo realizado em 1982,
elas defendem que a famosa greve jamais aconteceu,
sustentando a tese, inclusive, na célebre frase do ministro
da propaganda nazista Joseph Goebbels: “uma mentira
repetida mil vezes torna-se verdade”.
Com ou sem manifestação, o quadro social que se
desenha atualmente é bastante diferente daquele cenário nova-iorquino da segunda metade do século 19. E
mesmo que certos países, até por questões socioculturais,
ainda não reconheçam os direitos igualitários de suas
cidadãs, não dá mais para tapar os olhos e fingir que as
mulheres não são capazes de executar trabalhos que, há
bem pouco tempo, eram quase que exclusivamente realizados pelos homens.

12 | SINTEC-SP em Revista

DIVULGAÇÃO

Números – Presentes em todos os setores administrativos, comerciais, técnicos e industriais que movimentam
o País, a força feminina também têm as estimativas a seu
favor. De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, atualmente as mulheres repre-

País; já, no final de 2010, o número chegou a aproximadamente 92 mil. Ainda assim a diferença continua grande,
uma vez que a construção emprega mais de 1,1 milhão
de trabalhadores.
Se muita coisa mudou, e para melhor, nas últimas
décadas, Iriny Lopes, ministra da Secretaria de Polí-

Não importa o setor: mulheres abandonam o rótulo
de “sexo frágil” e praticamente dividem o mercado
de trabalho formal com os homens

sentam 42,4% da população economicamente ativa, ou
seja, quase metade de todos os trabalhadores brasileiros.
O estudo estima ainda que em menos de uma década
os homens serão ultrapassados no mercado de trabalho
– até já foram, nas atividades consideradas informais.
E mais: números divulgados recentemente pelo Ministério do Trabalho indicam que até dezembro do ano
passado, o mercado formal contabilizava 43,3 milhões
de empregos, dos quais 25,3 milhões eram ocupados por
homens e 17,9 milhões por mulheres. Isso representa que
a participação feminina passou de 40,64% para 41,48%
num período de apenas quatro anos – em 2006, o número
de empregos formais estava assim distribuído: 20,8 milhões para os homens e 14,2 milhões para as mulheres.
Os dados mostram também que as mulheres estão atuando mais em setores, diga-se de passagem, não tão condizentes com quem outrora era chamado de “sexo frágil”,
como por exemplo na construção de edifícios. Em 2006,
o setor empregava cerca de 51 mil mulheres em todo o

DIVULGAÇÃO

Sexo frágil,
que nada!

Iriny Lopes, durante a posse de Dilma Rousseff:
promessa de luta pela igualdade nas
condições de trabalho

Conferência Mundial de Mulheres Trabalhadoras,
realizado em Sevilha, Espanha

próprios empresários, que alegam que as mulheres
apresentam taxas de absenteísmo mais elevadas,
maior rotatividade no emprego, além de serem
impontuais e se ausentarem com mais frequência
do trabalho, seja por licença-maternidade ou para
atender a demandas ligadas ao ambiente doméstico. “Salientamos que tais afirmações não passam de
mitos, pois há estudos que comprovam justamente
o contrário: as mulheres são tanto ou até mais produtivas do que os homens”, rebate a advogada.
Apesar dos debates acalorados, espera-se que as
mulheres obtenham maior representatividade no
cenário mundial, e que encontros dessa natureza
sejam realizados com mais frequência. Afinal, é
mundialmente comprovado que ainda há desigualdade salarial entre os sexos, mesmo quando
ambos desempenham funções idênticas.

ticas para as Mulheres, assegura que mesmo para a
execução de funções idênticas a remuneração feminina ainda é bem inferior à masculina, e as mulheres
só representam 19% dos postos de comando e direção
nas empresas. “Temos uma legislação já pronta para
ser votada, que cria as condições de igualdade no
mundo do trabalho”, afirmou durante participação
no programa Brasil em Pauta, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços, e levado ao ar
pela NBR – a TV do governo federal, cujo objetivo é
noticiar as ações do Poder Executivo.
Embora as palavras da ministra reflitam o que
acontece na sociedade em geral, quando o assunto
é política as mulheres têm sim feito valer as suas
condições de líderes. Dos três principais candidatos
que concorreram à sucessão presidencial nas últimas
eleições, duas são do sexo feminino: Dilma Rousseff,
e a representante do PV – Partido Verde, Marina Silva. Mais do que consolidação democrática, a vitória
da petista quebra paradigmas e preconceitos e ela
entra para a história como a primeira mulher eleita
presidente do Brasil. Sinal de que esse negócio de
“sexo frágil” se tornou mera figura de linguagem.
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A engenharia
administrativa
que
transformou
o CREA-SP
14 | SINTEC-SP em Revista

Aquisição de imóveis em regiões nobres, intensificação nas fiscalizações e valorização do
trabalho técnico colocam o CREA-SP como uma das autarquias mais respeitadas do País

Empreendedorismo e investimento pesado em informatização:
em dois mandatos, presidente José Tadeu da Silva promove
uma verdadeira revolução administrativa na entidade

E

ntre milhares de atividades e ofícios, incluindo os trabalhos informais praticados
no Brasil, poucas profissões são devidamente regulamentadas. Entretanto, nem sempre
a simples criação de um conselho de classe ou um
regimento é suficiente para garantir credibilidade,
notoriedade e respeito aos profissionais envolvidos junto à sociedade e opinião pública. É preciso bem mais do que isso, e as ideias expostas no
papel devem ser vividas na prática, ou seja, fazer
com que os direitos e deveres inerentes à categoria sejam plenamente respeitados. Nesse aspecto,
palavras como motivação, empreendedorismo e
responsabilidade perdem a conotação de meros
vocábulos e se tornam sinônimas de arregaçar as
mangas e dar a cara à tapa.

Em 2006, ao assumir a presidência do CREA-SP
– Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado de São Paulo pela primeira
vez, o engenheiro e advogado José Tadeu da Silva
sabia do tamanho do desafio para colocar a casa
em ordem; pois, o quadro administrativo que se
configurava numa das maiores autarquias públicas do País beirava o caos, a começar pelas contas
a pagar referentes a compromissos assumidos por
administrações anteriores. Além disso, o sistema
arcaico de fiscalização usado pela entidade necessitava urgentemente de modernização, enquanto que
os funcionários careciam de uma injeção de ânimo
para o desempenho de suas funções. Com muito
diálogo, promessas de benefícios e investimentos
pesados na informatização do sistema operacional,
SINTEC-SP em Revista | 15

situação. A projeção mostrava que eu iria
chegar ao final do primeiro ano de mandato
no vermelho e, por isso, procurei ser bastante austero na administração no sentido
de pelo menos zerar as contas. Felizmente,
conseguimos fechar o ano com um superávit
de R$ 11 milhões. No ano seguinte, a casa
estava arrumada.

“Se está bom eu quero que
esteja ótimo, se está ótimo eu
quero que esteja excelente, e
se está excelente eu quero que
esteja extraordinário”
em pouco tempo José Tadeu, que se confessa um
militante classista dos mais fervorosos, conseguiu
reverter toda aquela situação aparentemente irreversível. De aproximadamente R$ 60 milhões,
a receita anual do CREA-SP saltou para quase R$
160 milhões, e ao patrimônio físico da entidade
somaram-se novas sedes regionais e imóveis em
regiões nobres da capital paulista. Desde então, fechar o ano com superávit virou, quase, uma rotina.
Milagre? Não, trabalho e competência administrativa, tanto que o presidente chegou a ser premiado
pelo IBVG – Instituto Brasileiro de Verificação de
Gestão, pela eficácia de sua administração; e recebeu da Câmara Municipal de São Paulo o título
de “Cidadão Paulistano” – ele é mineiro de Ouro
Fino, mas carrega no coração a satisfação de ajudar
a construir a maior metrópole do País.
Casado e pai de quatro filhos, o engenheiro civil
se desdobra para cumprir as responsabilidades à
frente do CREA-SP e administrar sua empresa, a
Nova Engenharia, especializada em consultoria
técnica, avaliações e perícias. E mais: ele preside
também a FEBRAE – Federação Brasileira das Associações de Engenheiros, e o IPEAMA – Instituto
Paulista dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia Maçons. Frequentes ainda são os
convites para palestrar em instituições de ensino e
conferências promovidas por entidades de classes,
ocasião em que compartilha um pouco de sua experiência profissional, alicerçada por uma grande
gama de conhecimento que envolve toda a área.
Nesse último ano como presidente do CREASP – as eleições acontecem em novembro e, por
questões estatutárias, ele não pode concorrer a
um terceiro mandato, José Tadeu garante que irá
se dedicar com o mesmo afinco e empenho de
quando iniciou sua primeira gestão, há seis anos.
Quanto ao futuro, marcado por incógnitas, como a
de ser ou não candidato à presidência do CONFEA
– Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia, apenas uma certeza: “Pretendo
continuar trabalhando na minha empresa e
16 | SINTEC-SP em Revista

Frota renovada: dezenas de veículos, devidamente
equipados, facilitam o trabalho dos agentes orientadores

atuando na política classista, coisa que faço há mais
de 25 anos”, afirma nessa entrevista exclusiva, em
que ele fala também de sua projeção profissional,
das dificuldades enfrentadas para fazer funcionar
adequadamente a máquina administrativa do
CREA-SP, da importância dos Técnicos Industriais,
e da verve ecológica que corre como sangue em
suas veias, tão latente quanto a própria paixão
nutrida pela engenharia.
Como o senhor entrou para o CREA-SP?
Eu sempre sonhei em ser engenheiro civil, e entendo que minhas outras formações, como advogado e
técnico contábil, são complementares para melhorar
o meu desempenho na engenharia. Durante o período em que estudava em Campinas, fiz estágios em
empresas, construtoras, prefeituras, enfim, sempre
procurei buscar conhecimentos e me aperfeiçoar na
área da engenharia e construção civil. No CREA-SP,
eu comecei a trabalhar como assessor do presidente
– na época, João Abukater Neto que, aliás, formou-se
na minha turma. Em 18 anos de trabalho, praticamente conheci tudo aqui e acredito ter realizado um
bom trabalho, e assim me tornei presidente e estou
no último ano do meu segundo mandato.

Qual é a avaliação que o senhor faz do CREA-SP
da época em que assumiu a presidência?
Eu assumi a presidência do CREA-SP num
momento bastante conturbado, principalmente
em relação à questão financeira. Em virtude das
anuidades, que representam 60% da arrecadação,
a receita é sempre maior nos primeiros meses
do ano; daí a necessidade de se administrar bem
esse dinheiro durante o ano todo. Acontece que,
em 2006, houve uma antecipação no vencimento
desses pagamentos para dezembro do ano anterior,
justamente para saldar os compromissos assumidos.
Apesar do corte de gastos para pagar, inclusive,
os custeios da máquina administrativa, como os
salários dos funcionários, eu tive que trabalhar com
uma receita de aproximadamente R$ 53 milhões, ou
seja, R$ 7 milhões a menos que o orçamento anual
na época. A diferença praticamente já havia sido
comprometida anteriormente.
A princípio, essa situação chegou a desanimá-lo?
Efetivamente, qual foi a sua primeira medida como
presidente?
Não digo que desanimou, pois eu sabia que teria uma pedreira pela frente. Eu chamei todos os
envolvidos, como conselheiros, inspetores e funcionários, e coloquei a eles que pretendia fazer o
máximo possível para tirar o CREA-SP daquela

Como o senhor conseguiu fazer isso em tão
pouco tempo?
Cumprindo o papel para o qual o CREA-SP
foi criado, que é a fiscalização do exercício
profissional. Ao cumprir bem essa missão,
automaticamente os resultados aparecem,
porque cada R$ 1 aplicado em fiscalização
gera uma receita de R$ 4. Apesar de ser uma
entidade sem fins lucrativos, o CREA-SP
precisa gerar receita para se autossustentar
e manter sua funcionalidade. Mesmo com
todas as dificuldades do início, eu apostei
na melhoria da fiscalização investindo pesado na informatização de todo o sistema, já
que o processo envolvia muito papel, o que
também gerava custo, e os equipamentos estavam muito obsoletos. A empresa responsável pelo servidor de informática, por exemplo,
recusou-se a renovar o contrato de manutenção
pela dificuldade em conseguir peças de reposição
para os equipamentos. Tive que comprar tudo
novo e, em pleno funcionamento, as coisas começaram a melhorar. Para aprimorar a fiscalização,
realizamos também a compra de 150 veículos,
equipando e informatizando cada um deles com
GPS, rastreador e fornecendo Palm Tops aos fiscais
– agora chamados de “agentes orientadores”. Assim, eles abandonaram o talão com via de carbono
e caneta e passaram a ter acesso, pela internet,
ao nosso banco de dados para saber se tal profissional fiscalizado estava devidamente habilitado
para exercer a profissão. Consequentemente, essa
informatização gerou mais receita. Para se ter uma
ideia, o número de emissão de ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica, que girava em torno de
25 a 30 mil por mês, saltou para quase 100 mil.
No ano passado batemos o recorde, com mais de 1
milhão de ARTs recolhidas. Não se trata somente
de uma questão numérica, mas principalmente do
mérito da fiscalização, dever que antes o CREA-SP
não conseguia cumprir com tamanha eficiência.
Mas ainda há empresas não habilitadas e falsos
profissionais atuando clandestinamente?
Sim, em toda atividade existe alguém exercendo
ilegalmente a profissão: médico que não é médico,
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“Nos países desenvolvidos
há necessidade de se ter sete
técnicos para cada
engenheiro na equipe”
advogado que não é advogado, engenheiro que não
é engenheiro. Todos os conselhos profissionais têm
esse tipo de problema, mas aquele que exerce uma
atividade regulamentada sem estar devidamente
habilitado é um contraventor penal e deve sofrer as
penalidades previstas em lei.
Atualmente, o CREA-SP está do jeito que o senhor
esperava ou gostaria que estivesse?
Não. Eu sou uma pessoa incomodada, do tipo: se
está bom eu quero que esteja ótimo, se está ótimo
eu quero que esteja excelente, e se está excelente
eu quero que esteja extraordinário. Durante esses
dois mandatos, o orçamento saltou de R$ 60 milhões para quase R$ 160 milhões anuais, e mais
de R$ 100 milhões de superávit. Ou seja, em seis
anos praticamente triplicamos a receita. Hoje, os
funcionários do CREA-SP, que somam mais de 700,
recebem 13º, 14º e 15º salários, além de diversos benefícios. Aumentamos também nossas inspetorias,
adquirimos imóveis no interior, como um prédio
de cinco andares em São José dos Campos e outro
em Campinas; e aqui em São Paulo, além dos prédios que já tínhamos como esse da Faria Lima e da
Nestor Pestana, compramos um imóvel na Avenida
Rebouças, inauguraremos em julho outro magnífico na Avenida Angélica para as Sessões Plenárias, e
pretendemos construir a nova sede na Barra Funda.
Eu não invento números e não estou contando papo.
Todos os dados podem ser verificados com precisão
junto ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público
e ao Conselho Federal.
Além dessa necessidade de informatizar o CREASP que o senhor citou anteriormente, quais as
maiores dificuldades enfrentadas durante seus
mandatos?
Há dois aspectos na administração pública que
atrapalham muito o nosso trabalho: o primeiro é a
Lei das Licitações, que é um empecilho para obtermos uma performance melhor ainda. A gente realiza todo o processo licitatório, e no final das contas
acaba comprando o pior produto por um preço
mais caro. Eu não sou contra a lei, mas sua aplica18 | SINTEC-SP em Revista

ção torna muito lenta
uma coisa que poderia ser resolvida de
maneira mais rápida.
Ela também determina
que somos obrigados a
aplicar o dinheiro do
CREA-SP somente em
bancos oficiais – Banco do Brasil ou Caixa
Econômica
Federal,
e não em outras instituições financeiras,
mesmo que os rendimentos sejam maiores.
Outro aspecto é em
relação ao quadro de
funcionários, que são
admitidos por meio
de concursos públicos.
Eu sempre fui contra qualquer tipo de
apadrinhamento, até
mesmo quando exerci
um mandato como
vereador em Mogi
Guaçu entre 2001 e 2004, mas o grande problema é
que, às vezes, pode haver funcionário que não esteja trabalhando bem e que, por ser concursado, não
pode ser demitido. Ao assumir a presidência, além
do problema do concurso público, havia ainda a
questão do TAC – Termo de Ajuste de Conduta,
pelo qual eu teria que demitir praticamente a metade dos funcionários não concursados. Uns sempre traziam atestado médico, outros nem vinham;
enfim, era uma situação caótica. Como não havia
tido um acerto na administração anterior, eu enfrentei alguns embates judiciais para resolver essa
situação. Felizmente não precisei demitir, mas tive
que mudar essa realidade, e de uma forma muito
simples: implantando a política de resultado. Eu
disse a eles: “Se o CREA-SP caminhar bem, terei
condições de oferecer coisas boas a vocês; agora,
se caminhar mal, vocês não terão muitos benefícios
e eu não poderei atender às suas reivindicações”.
Todos acreditaram na minha palavra, e hoje eles
trabalham alegres e satisfeitos. Além dos benefícios
que eu citei anteriormente, o Sindicato pediu 4% de
aumento, mas a categoria obteve 10%, mais do que
o dobro.
O que representa para o CREA-SP a criação do
CAU – Conselho dos Arquitetos e Urbanistas,
cuja lei já foi sancionada e a transição deve acontecer em breve?

Homenagens: José Tadeu da Silva recebe título e
prêmio em reconhecimento pelo seu trabalho

Nós nos posicionamos contrariamente à saída dos
arquitetos. Queríamos que ficassem conosco, pois
com as várias modalidades da engenharia juntas a
nossa força seria maior, ao passo que ao ser pulverizado serão criados conselhos pequenos e sem
condição de fiscalizar o exercício da profissão. Por
outro lado, temos também que entender que eles
conseguiram que a lei fosse sancionada, e nem por
isso vamos ficar brigando, até mesmo porque, fazendo uso daquela passagem bíblica “o que Deus
uniu o homem não separa”, de certa forma os arquitetos e urbanistas estarão sempre unidos a nós.
Haverá sim um conselho diferente, mas no exercício profissional diante da sociedade uns estarão
envolvidos no trabalho dos outros – engenheiros
civis com arquitetos e vice-versa.
Mas isso pode abrir precedentes para que outros
grupos sigam o mesmo caminho?
Pode, porque à medida que saíram os arquitetos
amanhã podem surgir outros conselhos, pulverizando ainda mais e enfraquecendo a área tecnológica. Para São Paulo não é um grande problema,
mas para outros estados essa saída diminui substancialmente a arrecadação e, assim, o poder de
fiscalização.
Prestes a sediar a próxima Copa do Mundo e os
Jogos Olímpicos, o Brasil ainda sofre pela falta

de mão-de-obra especializada na área tecnológica.
Em sua opinião, como o setor deve se comportar
nos próximos anos?
Nós precisamos formar, no mínimo, 300 a 400 mil
profissionais nos próximos quatro ou cinco anos,
e atualmente não conseguimos nem a metade disso – a média anual de formandos no Brasil é de 30
mil. Com a exploração do pré-sal, temos a projeção de nos tornarmos a quinta maior potência do
mundo, mas precisamos também melhorar nossa
infraestrutura e a qualidade do ensino, jogar pesado na formação educacional e na requalificação
do conhecimento. Nós fundamos aqui o CREA-SP
Jovem, com o intuito de estimular os jovens a participarem do sistema profissional, facilitando a
entrada no mercado de trabalho. Com isso, temos
sido contatados pelo mundo todo, e recebemos
uma proposta de um país interessado em levar
esses recém-formados para o exterior para que
eles possam aprender e ser moldados de acordo
com o espírito das empresas estrangeiras; eles
ficariam lá por um ou dois anos e retornariam
para nos ajudar a atender nossa demanda interna.
Com empreendedorismo, geração de trabalho e
inclusão social, as futuras gerações irão mudar
essa situação. O grande segredo é o conhecimento
e o aperfeiçoamento profissional, e é por isso que
esse século está sendo chamado de a “era do conhecimento”.
Quantos profissionais registrados têm atualmente
o CREA-SP?
Em torno de 250 a 300 mil profissionais, que pagam
em dia suas anuidades. Nesse período, nós melhoramos também a situação dos inadimplentes e a
questão da dívida ativa.
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Foco na juventude e no recém-formado: uma das apostas do
CREA-SP para suprir a carência de mão-de-obra qualificada

Desse montante, quantos são, aproximadamente,
Técnicos Industriais?
Cerca de 50 mil profissionais da área técnica, o
equivalente a mais ou menos 20% do total.
E quando o senhor assumiu a presidência, o número era muito inferior?
Na época, os que mantinham os pagamentos em
dia eram aproximadamente 180 mil profissionais,
incluindo os de nível técnico.
Quais foram os grandes benefícios, ou conquistas,
que a sua gestão trouxe para a categoria, especialmente para os Técnicos Industriais?
Eu costumo ser muito legalista em minhas ações, democrático ao ponto de ouvir todo mundo, de aceitar
sugestões e críticas, tanto que, ao longo desses anos,
os profissionais e entidades de classes têm sentido
em mim esse binômio de legalidade e transparência.
Desfruto de uma confiança muito grande em relação
a todos, ou seja, todo mundo sabe o que o presidente
está pensando. E eu sempre expressei o caminho, o
objetivo e a meta, a qual defendia antes mesmo de
me tornar presidente: qualquer categoria tem que
estar sempre organizada, unida, para que, junto
com o CREA-SP, possa buscar o reconhecimento da
sociedade no que tange à valorização do exercício de
suas respectivas profissões. Resumindo: eu sempre
procurei ter o melhor relacionamento possível com
profissionais, instituições de ensino, entidades que
organizam, articulam e integram a categoria, como
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o SINTEC-SP – Sindicato
dos Técnicos Industriais de
Nível Médio do Estado de
São Paulo. Eu também tive
condições de colaborar com
as entidades no aprimoramento e aperfeiçoamento
técnico e cultural – por
lei, parte dos recursos do
CREA-SP pode ser destinada à promoção de cursos e
ações de aperfeiçoamento
técnico e cultural dos profissionais registrados no
sistema. Com isso, obviamente eles estarão melhores
preparados para o exercício
profissional, e nós estaremos devolvendo parte do
que eles próprios pagaram
em forma de oportunidades
e qualificação, principalmente na área tecnológica,
que está constantemente inovando. Portanto, o profissional que não busca o aperfeiçoamento dentro de
sua área pode se tornar obsoleto.
Como o senhor vê a atuação e a liderança do Wilson
Wanderlei Vieira, como presidente do SINTEC-SP
e da FENTEC?
Eu conheço a luta do Wilson há 30 anos, desde quando ele fundou a ATESP – Associação Profissional dos
Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. Na época, os Técnicos Industriais eram muito discriminados, e ele sempre foi um grande líder, um batalhador,
um militante aguerrido, uma pessoa muito correta e
implacável na defesa da categoria. Ele conseguiu fazer com que os profissionais de nível técnico fossem
devidamente respeitados, e hoje tem técnico que é
conselheiro do CONFEA. Não é um líder à toa, ele
tem prestígio porque realmente é um idealista e por
quem eu tenho um grande respeito e admiração. E
tem feito um excelente trabalho não somente em São
Paulo, na presidência do SINTEC-SP, como também
a nível nacional pela FENTEC – Federação Nacional
dos Técnicos Industriais, e representando muito bem
a categoria no exterior por meio de sua atuação na
FLATIC – Federación Latinoamericana de Trabajadores de las Industrias y la Construcción.
Num âmbito geral existe alguma divergência
entre os engenheiros e os profissionais de nível
técnico?
Há alguns anos havia esse receio de que o técnico
fosse tomar o lugar do engenheiro ou do arquiteto. Muitos técnicos foram meus alunos quando

dei aula no curso de edificações, e sempre os tive
comigo quando trabalhava com construções residenciais e industriais. Eu nunca vi o técnico como
um concorrente, mas um profissional para somar
ao meu trabalho. Aliás, nos países desenvolvidos
há necessidade de se ter sete técnicos para cada
engenheiro na equipe. É isso que eu sempre tenho
frisado aqui no CREA-SP, e temos quebrado esse
ranço respeitando sempre as atribuições de cada
profissional, independente de categoria. Hoje, o
convívio é bem diferente do que acontecia há 20
anos, e há técnicos que compõem o nosso conselho
e a própria diretoria. Temos realizado um trabalho
de forma a mostrar que somos profissionais e não
concorrentes. O importante é que as equipes sejam
formadas por pessoas competentes, bem aprimoradas e com conhecimentos.
Quais são seus objetivos após o término do
mandato?
Eu poderia ser conselheiro ou membro da diretoria aqui no CREA-SP, mas acho que no final do ano
estarei mesmo concluindo meu papel assumido
com as entidades e lideranças que me elegeram.
Pretendo continuar trabalhando na minha empresa e atuando na política classista, coisa que faço há
mais de 25 anos. Estive recentemente num evento
da ONU – Organização das Nações Unidas, e devo
participar da reunião anual do Consumo Sustentável e Desenvolvimento (CSD-19), em maio. No
ano que vem teremos o Rio+20, em comemoração
aos 20 anos da Eco-92, e eu quero fazer um grande
trabalho. Ou seja, falar sobre os problemas do pla-

neta, como a questão ambiental, ecologia, coisas
que gosto muito.
E o senhor não pretende se candidatar à presidência do CONFEA?
Pois é, as eleições para o CONFEA acontecem também no final do ano, e logo se inicia o processo eleitoral. Devem surgir muitos com pretensão de serem
candidatos. Eu tenho sido procurado e incentivado
em função da repercussão do meu trabalho realizado no CREA-SP, mas isso é algo que ainda tem que
madurar. Não sou candidato, mas pode haver essa
possibilidade. Há outros nomes bem credenciados, e
eu vou aguardar o momento certo para tomar minha
decisão. Se eu decidir por não disputar, certamente
irei apoiar o nome indicado por São Paulo.
E quanto ao seu eventual sucessor no CREA-SP, o
senhor tem algum nome de preferência?
Tenho muitos amigos, vários líderes, e digo que as
entidades de classes que têm os votos para garantir
uma eleição sempre indicam um candidato. São vários os nomes, e eu vou apoiar o que as associações
indicarem; afinal, meu compromisso é com elas.
Não irei impor nada, mas é importante que todas
as associações se juntem para manter a unidade no
momento em que um nome for indicado. Se souberem escolher alguém em condição de unificar, todos sairão ganhando. Então, o que elas indicarem,
será também o meu candidato.
O senhor quer fazer alguma consideração final?
Nós temos uma profissão regulamentada, e devemos
trabalhar
muito
para fortalecer esse sistema
profissional,
combatendo
a ação daqueles que não
dispõem de conhecimentos
e colocam em risco a sociedade. Assim, podemos
garantir nosso privilégio e
oferecer à população um
bom exercício profissional,
com qualidade, segurança,
técnica e economia. Sempre
militei e trabalhei nessa linha, buscando a valorização
da profissão e do sistema,
que tem que funcionar bem,
não somente no Estado de
São Paulo como também em
todo o território nacional.

José Tadeu da Silva, em
conferência da ONU no Panamá
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Conselheiros eleitos, entre eles vários
Técnicos Industriais, tomam posse
durante cerimônia realizada na sede
da entidade, em São Paulo
FOTOS: JD MORBIDELLI

José Tadeu da Silva, presidente do CREA-SP, na abertura
da cerimônia acompanhado do presidente do SINTEC-SP,
Wilson Vanderlei Vieira, e de outros diretores

F

oi realizada no dia 26 de janeiro na sede do CREASP – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, a cerimônia de posse dos conselheiros eleitos para as diversas
câmaras especializadas – que têm, entre outras deliberações, julgar as infrações do código de ética; elaborar as
normas para fiscalização das respectivas especializações
profissionais; apreciar e julgar os pedidos dos profissionais e empresas registrados; determinar a capitulação da
infração e aplicar as penalidades e multas previstas. Presidente do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Indus-

José Barbosa, titular para a Câmara
Especializada de Geologia e Minas

Entre os novos diretores estão José
Avelino Rosa e Wellington Guilherme
Rezende, ambos do SINTEC-SP
Claudio Roberto Marques (à esquerda) e
João de Souza Pinto, titular e suplente para
a Câmara Especializada de Agrimensura

triais de Nível Médio do Estado de São Paulo, Wilson
Wanderlei Vieira esteve entre os componentes da mesa,
ao lado do presidente do CREA-SP, José Tadeu da Silva,
e de outros diretores.
Representando a categoria dos Técnicos Industriais,
tomaram posse Nilson José Alves e Daniel Monteiro de
Araújo, respectivamente eleitos titular e suplente para
a Câmara Especializada de Mecânica e Metalurgia;
José Barbosa, eleito titular para a Câmara Especializada de Geologia e Minas; além de Claudio Roberto
Marques e João de Souza Pinto, que representarão a
Câmara Especializada de Agrimensura. Para a Câmara
Especializada de Elétrica, foram eleitos Paulo Eduardo
Finhane Trigo e seu suplente Luis de Deus Marcos.
“Minha intenção é trabalhar no sentido de fortalecer a
categoria, colaborando sempre com tudo que envolva
a melhoria da qualidade de vida dos Técnicos Industriais dentro do desenvolvimento de suas atividades”,
ressaltou Nilson José Alves, motivado para seu primeiro mandato como conselheiro. José Barbosa, que
também debuta na função, diz que prefere se familiarizar melhor com as novas atribuições antes de tecer
qualquer comentário a respeito. “Na verdade eu estou
entrando agora; então, falar qualquer coisa pode ser
meio precipitado”, desculpou-se.
Por sua vez, Claudio Roberto Marques destacou:
“Trata-se de um trabalho muito importante, pois cabe ao
representante de sua respectiva câmara valorizar a profissão de cada um”. E experiência é o que não falta ao profissional técnico, eleito pela segunda vez consecutiva e que
também faz parte da diretoria adjunta do SINTEC-SP.
Todos os conselheiros empossados puderam votar
nas eleições da nova diretoria do CREA-SP, realizada
no dia seguinte.
Nilson José Alves (à esquerda) e Daniel Monteiro de
Araújo, titular e suplente para a Câmara Especializada
de Mecânica e Metalurgia
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Eleição define nova
diretoria do CREA-SP
FOTOS: CLAUDIO LIRA

Posse dos
conselheiros
do CREA-SP

D

iretores do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado
de São Paulo compõem a nova diretoria
do CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo.
São eles: José Avelino Rosa, eleito diretor administrativo adjunto; e Wellington Guilherme Rezende,
diretor financeiro adjunto. A eleição aconteceu no
dia 27 de janeiro no auditório do Shopping Frei
Caneca, região central de São Paulo.
José Avelino Rosa aposta no diálogo e no bom
relacionamento entre as entidades – CREA-SP e
SINTEC-SP – para a realização de um trabalho
administrativo eficiente. “Acho muito bom fazer
parte da diretoria e, assim, poder representar e
defender os interesses dos Técnicos Industriais, ou
seja, da nossa categoria”, ressaltou ele que também
responde, como conselheiro, pela Câmara Especializada de Engenharia Civil.
Para o presidente do CREA-SP, José Tadeu da Sil-

Wellington Guilherme Rezende e José Avelino Rosa, ao
lado do presidente do CREA-SP, José Tadeu da Silva

va, todos os conselheiros que compõem a Diretoria
do Conselho 2011 tiveram uma votação expressiva,
muito além dos 108 votos necessários para o cargo.
No caso dos representantes do SINTEC-SP, foram
207 votos favoráveis de um total de 214 eleitores
que comparecem à plenária.

Nova diretoria
do CREA-SP,
formada
também por
representantes
dos profissionais
de nível técnico
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Profissionais da área tecnológica unidos para o
fortalecimento da categoria e a construção de um
País moderno e autossustentável

AÇÃ
FOTOS: DIVULG

O

A três anos da Copa
do Mundo e a cinco
dos Jogos Olímpicos,
é preciso união e
muito trabalho para
suprir a falta de mãode-obra especializada
na área tecnológica

“É

preciso que haja união de todos os profissionais da área tecnológica para o crescimento do País”, aponta Wilson Wanderlei
Vieira. A afirmação do presidente do SINTEC-SP
– Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio
do Estado de São Paulo é mais do que justificável;
afinal, tal qual uma certeza matemática a união faz a
força. A três anos da realização da Copa do Mundo e a
cinco dos Jogos Olímpicos,
eventos que requerem muitos investimentos em infraestrutura dentro e fora das
praças de esporte, a falta de
mão-de-obra qualificada na
área tecnológica chega a ser
quase um problema crônico.
Assim, empresas de pequeno, médio e grande porte
têm tomado a dianteira e estabelecido parcerias com instituições de ensino públicas e
privadas com o propósito de
oferecer a seus funcionários
cursos de aprendizagem e
capacitação profissional.
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Uma das preocupações dos envolvidos, principalmente de representantes sindicais e entidades de classes, é o
que pode se chamar de “internacionalização da força de
trabalho”. Ou seja: diante da eminente carência de profissionais especializados para suprir a demanda de trabalho
interna, é bem provável que num futuro próximo muitas
corporações sejam obrigadas a recorrer à mão-de-obra
estrangeira. Se há bem pouco tempo esse quadro não
passava de um paradoxo, hoje em dia a possibilidade
é bem mais real do que possa parecer. “Espero que não
cheguemos a esse ponto, mas se acontecer é importante
que os profissionais estrangeiros não sejam tratados de
maneira diferenciada”, adverte o presidente do SINTECSP, enaltecendo que os direitos e deveres devem ser inerentes a todos, sem qualquer privilégio. De acordo com o
CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia, existe uma pressão para flexibilizar as leis
de admissão de profissionais no mercado nacional. “São
reivindicações que vêm principalmente da Espanha e de
Portugal. Muitas empresas desejam aproveitar o bom momento, e gostariam de trazer profissionais locais para cá”,
revela Marcos Túlio de Melo, presidente da entidade.
Uma das alternativas propostas por José Tadeu da
Silva é “plantar” hoje para “colher” amanhã. Como? Segundo ele, o próprio CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São
Paulo tem desenvolvido um programa
de estímulo aos recém-formados – o
CREA-SP Jovem, que objetiva levá-los
ao exterior para que sejam submetidos
a treinamentos e capacitações profissionais de acordo com as necessidades
das empresas. “Eles ficariam lá por um
ou dois anos e retornariam para nos
ajudar a atender nossa demanda interna”, explica o engenheiro.

José Tadeu da Silva, presidente do
CREA-SP: “Eles [recém-formados]
ficariam lá [no exterior] por um ou dois
anos e retornariam para nos ajudar a
atender nossa demanda interna”

Wilson
Wanderlei
Vieira

DIVULGAÇÃO

“Juntos, Somos mais Fortes!”

Presidente do SINTEC-SP
defende e enaltece a importância
da união dos profissionais da
área tecnológica

O

problema da carência de qualificação profissional para a área tecnológica parece longe de
ser sanado; contudo, cabe a cada parte envolvida contribuir da melhor maneira possível – sindicatos, federações, confederações, governos, além dos
próprios profissionais. É essa união de esforços que
apregoa Wilson Wanderlei Vieira. Afinal, a construção
de uma nação moderna e autossustentável depende
da participação de todos os setores que compõem a
sociedade. Para o SINTEC-SP, a integração e força
conjunta também se fazem preponderantes para levar
adiante a bandeira que traduz, em poucas mas significativas palavras, o lema da entidade: “Juntos, Somos
mais Fortes!”.
O que a união dos profissionais da área tecnológica
representa para o desenvolvimento do País?
Em primeiro lugar, eu quero salientar que as divergências entre os profissionais da área tecnológica
quanto à preocupação sobre o mercado de trabalho
tem diminuído a cada dia. É preciso que todos compreendam que não somos concorrentes, mas partes
que se completam. Com muito trabalho e união, cada
profissional poderá melhorar a atuação em sua área
específica e, com isso, os resultados em equipe serão
mais satisfatórios. E naturalmente que isso também
acarretará em benefícios e melhorias salariais a todos.
Resumindo: nossa união no trabalho só tem a contribuir para o desenvolvimento do nosso Brasil.
Em sua opinião, que medidas efetivas devem ser
tomadas para suprir, em curto prazo, a falta de mãode-obra especializada na área tecnológica?
Entendo que seja inevitável a entrada de profissionais estrangeiros para amenizar essa carência, mas
nós temos que defender nossos empregos. Os profis-

Wilson Wanderlei Vieira: “As divergências entre os
profissionais da área tecnológica tem diminuído a cada dia”

sionais que, eventualmente, vierem para cá também
devem passar pelo processo de reconhecimento do
diploma nos órgãos competentes. Devemos, ainda,
intensificar nossas ações junto ao governo para que
haja um substancial aumento nos cursos voltados
para a área tecnológica; ou seja, para técnicos, tecnólogos, engenheiros, arquitetos, enfim... Também não
podemos deixar de mencionar os agrônomos; afinal,
devido à dimensão territorial e clima apropriado, o
Brasil tem condições de produzir alimentos para o
mundo inteiro.
Qual é o papel que os sindicatos, como o SINTEC-SP,
devem desempenhar para melhorar esse quadro?
Nada melhor do que responder a essa pergunta citando o nosso lema: “Juntos, Somos mais Fortes!”.
Os sindicatos e as entidades de classes devem continuar defendendo os interesses de suas respectivas
categorias e profissionais filiados. E, como eu disse
antes, devemos cobrar uma participação mais efetiva dos responsáveis, principalmente no que diz
respeito à educação profissionalizante. Hoje, os
cursos técnicos não conseguem dar conta da quantidade de vagas que vêm sendo criada; entretanto,
com seriedade e um pouco mais de força de vontade dos órgãos competentes, nós podemos reverter
essa situação e atender essa demanda num menor
tempo possível.
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[ c ong r e s s o i n t er n acional ]
Sustentabilidade – “Moro num país tropical, abençoado
por Deus e bonito por natureza”, diz a letra da música
composta e interpretada por Jorge Ben Jor. Mais do que
um mero verso lírico, a canção popular faz justiça a um
dos países com a mais rica biodiversidade e reservas
de água doce do planeta – estima-se que uma em cada
dez espécies de plantas ou animais reproduza em solo
brasileiro. Diante da necessidade de se preservar esse
rico ecossistema, o congresso visa também a despertar
na sociedade a conscientização ecológica, enaltecendo
a importância de se promover o desenvolvimento sustentável em todas as políticas setoriais, atribuindo aos
profissionais técnicos, peça fundamental nesse processo,

“O Movimento
Sindical e as
Mudanças
Climáticas”

E

cologicamente falando, a Terra está longe de se
comparar ao Jardim do Éden descrito na Bíblia,
onde tudo é idealizado, belo e divino. Ao raiar do
século 21, a população do planeta superou os 6 bilhões
de habitantes, mais de 1 bilhão só na China. Aliás, na
opinião de muitos especialistas, em breve o gigante asiático se tornará a maior potência econômica mundial,
tanto que já superou os Estados Unidos e é atualmente
o grande parceiro comercial do Brasil. Com o advento da
Revolução Industrial no século 18, fato que marcou o início da Idade Contemporânea, o mundo passou por uma
profunda mudança de ordem econômica e social. E, nas
últimas décadas, a tecnologia tem avançado num ritmo
alucinante, acompanhada na mesma medida pelos processos de comunicação; hoje, graças também ao mundo
globalizado, as informações chegam a qualquer canto do
planeta simultaneamente ao tempo em que acontecem
os fatos. Além do operacional, no entanto, o progresso
apresenta outro custo, talvez caro demais para ser pago,
e a impressão que fica é que o meio ambiente está cobrando por tudo o que dele foi extraído ao longo de séculos
e mais séculos. Enchentes, tsunamis, terremotos têm se
tornado cada vez mais frequentes e ceifado milhares de
vidas humanas; e, constantemente em pauta, as mudanças climáticas globais têm gerado uma infinidade de es26 | SINTEC-SP em Revista

dos inúmeros participantes do evento, o sindicalismo brasileiro demonstra estar amadurecendo quando se propõe
a discutir temas globais de tamanha relevância. “Numa
ação propositiva, os técnicos reforçam a importância
da implementação das ações de adaptação aos efeitos
negativos das mudanças do clima. Com essa iniciativa,
não são só eles que ganham, mas a sociedade como um
todo”, ressalta o parlamentar, que tem formação técnica
em seu currículo e preside a CMADS – Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos
Deputados. “Quando trabalhei em cooperativas agríco-

Despertar na sociedade a
conscientização ecológica e promover
o desenvolvimento sustentável, um
dos propósitos do congresso

tudos e pesquisas científicas. Causado, basicamente, pela
poluição do ar e a consequente diminuição da camada de
ozônio que envolve a atmosfera terrestre, o aquecimento
global tem gerado sérias consequências: altos índices
pluviométricos, nebulosidades, derretimento das calotas
polares e aumento das águas dos oceanos, sem falar na
maior incidência de câncer de pele causado pelos raios
ultravioletas do sol. Enfim, o homem está sofrendo toda
sorte de infortúnios, atribuídos pelos mais religiosos à ira
dos céus, mas que na verdade não passam de catástrofes
naturais ocasionadas por sua ação irregular e inconsequente sobre o meio em que vive.
Com o propósito de discutir essas mudanças climáticas, por meio da difusão de conhecimentos tecnológicos e debates com especialistas no assunto e demais
segmentos da sociedade, o SINTEC-SP – Sindicato dos
Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São
Paulo, em parceria com a FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais e o INCASUR – Instituto
Internacional de Estudios y Capacitación Social del
Sur, estará realizando, entre os dias 19 e 21 de maio, o
Congresso Internacional “O Movimento Sindical e as
Mudanças Climáticas”, evento que culminará com a
elaboração de uma carta com propostas para atender às
novas necessidades do cenário no mundo do trabalho.

Congresso Internacional
“O MOVIMENTO SINDICAL
E AS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS”

Objetivos do Congresso
Internacional “O
Movimento Sindical e
as Mudanças Climáticas”
1 – Estimular a discussão a respeito do tema
junto à sociedade, bem como com profissionais
técnicos e o governo brasileiro;

DIVULGAÇÃO

SINTEC-SP, em parceria com a FENTEC e o
INCASUR, promove evento para discussão
das mudanças climáticas e do papel dos
profissionais técnicos como agentes no
processo de preservação ambiental

“Quero parabenizar
a todos por uma
realização dessa
magnitude, a qual
demonstra que os técnicos
têm sabedoria e grande
senso de oportunidade.”
G������ C������

2 – Orientar e fiscalizar os profissionais por
meio de ação conjunta com as instituições
participantes;
Cartaz do Congresso Internacional “O Movimento
Sindical e as Mudanças Climáticas”

visibilidade como importantes agentes dessa mudança.
Para isso, primeiramente faz se necessária a devida valorização desses profissionais, além da criação de parcerias
e canais de comunicação com o governo, instituições de
ensino, empresas, órgãos fiscalizadores e associações filantrópicas. Num consenso geral, alternativas devem ser
criadas para que, na prática, possam colaborar para uma
vida de equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e
a preservação ambiental.
Para o deputado federal Giovani Cherini (PDT-RS), um

3 – Discutir com o poder público e privado
ações necessárias para a preservação do meio
ambiente;
4 – Discutir com a iniciativa privada propostas
para melhorar os procedimentos para a
preservação ambiental;
5 – Fomentar a discussão entre instituições
públicas e privadas, juntamente com a sociedade
e entidades que representam os técnicos.
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Negociações N
em pauta

DIVULGAÇÃO

las, nós já discutíamos com os agricultores os efeitos da
mudança climática. Temos que encarar esse problema,
pois é uma realidade atual e será ainda mais impactante
no futuro”, prevê. Quanto à questão da sustentabilidade,
ele é incisivo: “Para ser alcançado, o desenvolvimento
sustentável deve ser visto como objetivo planetário, de
toda a humanidade. Povos devem se unir para combater os problemas ambientais, com ações imaginativas e
eficientes. Cabe à sociedade conjugar esforços, sem exclusão de qualquer segmento, para a discussão de temas
importantes como a explosão demográfica, o controle da
natalidade, o desenvolvimento industrial e a depredação,
e a política educacional”, enumera.
Por ocasião da abertura do congresso, será também
realizada a solenidade de posse da nova diretoria da

Giovani Cherini: “O desenvolvimento sustentável deve ser
visto como objetivo de toda a humanidade”

FENTEC, cuja eleição de 18 de fevereiro para o quadriênio 2011/2015 elegeu por unanimidade a chapa
“Juntos, Somos mais Fortes”, encabeçada pelo atual
presidente Wilson Wanderlei Vieira.

Programação do Congresso Internacional
“O Movimento Sindical e as Mudanças Climáticas”
19/05/2011
08h00 – Credenciamento
09h00 – Início dos trabalhos
10h00 – Técnico Industrial Wilson Wanderlei Vieira
Presidente do SINTEC-SP, FENTEC, e vice-presidente da
CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais
10h45 – Professor Enrique Hector Sosa
Diretor do INCASUR – Instituto Internacional de Estudios y
Capacitación Social del Sur
11h30 – Engenheiro Civil José Tadeu da Silva
Presidente do CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo
12h30 – Almoço
14h00 – Arquiteta Patrícia de Freitas Nerbas
“Sustentabilidade em Empreendimentos Urbanos”
Arquiteta e mestre em Engenharia Civil pelo programa de
pós-graduação em Engenharia Civil – Área Meio Ambiente
PPGEC/NORIE – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
15h00 – Debates
15h30 – Professor Gilberto Javier Cabrera Trimino
“Desenvolvimento Sustentável”
Professor catedrático de la Universidad La Habana, Centro
de Estudios Demográficos (CEDEM) – Cuba
16h30 – Debates
17h00 – Coffee break
19h00 – Abertura oficial do congresso e sessão solene de
posse da nova diretoria da FENTEC – Gestão 2011/2015
21h00 – Jantar de confraternização

20/05/2011
09h00 – Deputado federal Giovani Cherini
“A Importância do Parlamento na Construção do Meio
Ambiente Sustentável”
Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos
Deputados e Deputado Federal – Rio Grande do Sul
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10h00 – Debates
10h30 – Engenheiro Florestal Daniel Enrique Argento
“Necessidade de Envolver os Trabalhadores e as Entidades
Sindicais como um Ator Social no Saneamento Ambiental”
Engenheiro Florestal, docente em Saneamento Ambiental
e licenciatura em Higiene e Segurança da Universidad
Nacional de Tres de Febrero – Buenos Aires
11h30 – Debates
12h00 – Almoço
14h00 – Gesner Oliveira
“Soluções Ambientais”
Doutor em Economia pela Universidade da Califórnia em
Berkeley; mestre em Economia pelo Instituto de Economia
da UNICAMP, e bacharel em Economia pela Faculdade de
Economia e Administração da USP – São Paulo
15h30 – Professor Enrique Hector Sosa
“Sindicalismo Frente às Mudanças Climáticas”
– Doutor e professor em Ciências Políticas e diretor do
INCASUR – Instituto Internacional de Estudios y Capacitación
Social del Sur – Buenos Aires
16h30 – Debates
17h00 – Encerramento dos trabalhos do dia
20h00 – Jantar de confraternização

21/05/2011
09h00 – Técnico Industrial Carlos Gaitan
“Movimento Sindical Internacional”
Presidente de honra da FLATIC – Federación Latinoamericana de
Trabajadores de las Industrias y la Construcción – Buenos Aires
10h00 – Debates
10h30 – Técnico Industrial Wilson Wanderlei Vieira
“Encerramento dos Trabalhos e Leitura do Documento Final
do Congresso”
Presidente do SINTEC-SP, FENTEC, e vice-presidente da
CNPL
12h – Encerramento dos trabalhos

SINTEC-SP se mobiliza na elaboração
e envio de pautas de reivindicações,
conforme sugestões e necessidades expostas
pelos técnicos das empresas

o exercício de suas atribuições como entidade sindical, a cada ano o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo
tem enviado às empresas pautas de reivindicações,
elaboradas a partir das sugestões e necessidades de seus
funcionários e que irão compor a campanha salarial.
A participação dos associados é essencial para a elaboração de pautas amplas e objetivas, de forma a atender
as especificidades da categoria em todos os aspectos.
Acompanhe, abaixo, algumas negociações em andamento para o período 2011/2012:

No dia 13 de janeiro de 2011, o presidente do SINTEC-SP, Wilson Wanderlei Vieira, acompanhado
do tesoureiro Gilberto Takao Sakamoto, esteve reunido com Walter Sigollo, superintendente de
Recursos Humanos da SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
Inclusive, foi solicitada a presença de um diretor do Sindicato nas unidades da empresa para
explanação das propostas e objetivos da entidade, bem como para apresentação de tudo que
tem sido realizado para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais técnicos. Por
sua vez, a SABESP orientou que toda solicitação deve ser realizada por ocasião do Acordo
Coletivo de Trabalho, que acontece em 1º de maio – dia da database. Diante disso, o SINTEC-SP
se mobilizou na formação de um grupo de trabalho encarregado pela elaboração da pauta de
reivindicações, a qual foi encaminhada à empresa no mês de março.
O SINTEC-SP agradece a participação dos funcionários técnicos da CPFL – Companhia Paulista
de Força e Luz, que enviaram seus e-mails com sugestões para a elaboração da pauta de
reivindicações, que será submetida à aprovação das assembleias para a negociação do Acordo
Coletivo de Trabalho 2011/2012. O contrato a ser assinado com a empresa entrará em vigor a
partir de 1º de junho de 2011.
No dia 17 de fevereiro de 2011, foi protocolado no TRT – Tribunal Regional do Trabalho, seção
de dissídios coletivos, a manifestação do SINTEC-SP à contestação apresentada pela empresa.
Em abril, os profissionais técnicos foram convocados pela entidade para discussão e aprovação
da pauta de reivindicações. A database é 1º de julho de 2011.
Na Assembleia Geral Extraordinária realizada no mês de março na sede do SINTEC-SP, e que
contou com a participação de funcionários do DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A.,
teve início a elaboração da pauta de reivindicações para as negociações coletivas do biênio
2011/2012. Pelo documento elaborado, em 1º de maio de 2011 a empresa reajustará os salários
de seus empregados de acordo com o IPC – Índice de Preços ao Consumidor apurado pela
FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Consta também, entre outras cláusulas, a
adoção de uma política de treinamento e aperfeiçoamento técnico assegurado aos profissionais
abrangidos pelo acordo; e aplicação de um processo seletivo interno para eventuais vagas do
quadro técnico, administrativo e operacional, que ocorrerem durante a vigência do acordo.
A Convenção Coletiva de Trabalho 2010/2011, assinada em 20 de agosto de 2010 e válida até 30 de
junho de 2011, estabelece um reajuste salarial de 4,76%. Fica mantida a database da categoria em
1º de julho.
Pela Convenção Coletiva de Trabalho 2010/2011, assinada em 7 de julho de 2010, ficou definida
a aplicação de um reajuste salarial de 6,5% sobre os salários dos empregados da empresa. A
database da categoria é em 1º de maio.
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D

ando continuidade ao trabalho de propiciar melhor qualidade de vida a todos os seus filiados,
o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo
apresenta as mais recentes parcerias firmadas com empresas e entidades de classes, que se
juntam aos inúmeros convênios estabelecidos anteriormente.
Para conhecê-los, bem como saber os descontos a que os filiados têm direito, basta acessar o site
www.sintecsp.org.br.

► Diversão e Entretenimento
Bilheteria.com Produções e Promoções Ltda
Site: www.bilheteria.com
A Bilheteria.com é uma empresa especializada em soluções para
bilheterias, sistemas de gerenciamento de venda de ingressos
e serviços de conveniência para grandes e pequenos eventos e
estabelecimentos, tais como: teatros, casas de shows, cinemas,
estádios, feiras, festas e parques, entre outros.

► Educação
Colégio Edukandarium Mondini
Site: www.edukandariummondini.com.br
Berçário, educação infantil, ensino fundamental I e II.

Colégio Objetivo
Site: www.objetivo.br
Formar o indivíduo para um mundo globalizado e para os seus novos
parâmetros envolve a capacidade de utilização dos recursos infindáveis da informática, da computação, da telemática e das infoways, que
compõem uma revolução cultural tão transformadora quanto foi, no
seu tempo, a invenção da imprensa.
A absorção do novo, contudo, não pode prescindir de uma sólida
formação, da compreensão lúcida das novas realidades e do domínio
de equipamentos básicos para a vida: a competência linguística, o
raciocínio lógico e matemático, a iniciação científica, a consciência do
meio ambiente, a visão histórica, a experiência artística, a formação
ética e a construção da consciência de cidadania, além do domínio de
recursos tecnológicos, passaporte privilegiado para o mundo futuro.
Esses são os caminhos, os ideais que alimentam a proposta educacional do Colégio Objetivo.
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Conto de Fadas
Site: www.contodefadasescola.com.br
Berçário, alfabetização, capoeira, inglês, ballet moderno, teatro
e arte.
Formar crianças amorosas, felizes, desinibidas, pensantes, criticas
questionadoras, capazes de realizar boas escolhas no decorrer de
suas vidas.
Faculdade Campos Elíseos
Site: www.fce.edu.br
A Faculdade Campos Elíseos é fruto do trabalho de quem acredita
na ação para a realização de um sonho. Crer na possibilidade de
realizar sonhos desperta a energia e a criatividade para se ir à luta
e mudar o mundo. Quem acredita nessa possibilidade faz as coisas
acontecerem.
Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
E-mail: falecomreitor@unimep.br
Tradicionalmente caracterizado por uma atitude diferenciada de
pensamento e ação, com orientação segura e cristã, baseada na orientação
educacional da Igreja Metodista.
Universidade Guarulhos
Site: www.ung.br
A UNG promove o desenvolvimento sustentável por meio do
ensino, da pesquisa e da extensão, fundamentados nos valores
acadêmicos e humanistas, focados na formação de lideranças, no
empreendedorismo e na empregabilidade. Comprometida com o
desenvolvimento regional, promove a confiança mútua em ambientes
de livre troca de ideias e de parcerias produtivas.
Para atender e formar seus 20 mil alunos, a UNG conta com mais de
mil docentes e funcionários, cinco campi, 108 laboratórios, seis clínicas
de atendimento à comunidade, hospital veterinário, laboratório de
análises clínicas, escritório de assistência jurídica e escritório modelo
de arquitetura. São mais de 50 cursos entre graduação convencional
e tecnológica, dezenas de opções de cursos de especialização e MBA,
além programas de mestrado e doutorado.
Uptime Consultants
Site: www.uptime.com.br
Reconhecida pela satisfação de milhares de alunos, e sinônimo de
inovação e eficácia. Conheça a metodologia que revolucionou a forma de
ensinar inglês no Brasil.
- Inglês por mnemônica e neurolinguística;
- Fluência rápida e definitiva;
- Salas com, no máximo, oito alunos;
- 100% de conversação;
- Ensino individualizado;
- Política de subsídios.
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Centro Auditivo Teuto Brasileiro
Site: www.centroauditivo.com.br
Atua há quase 30 anos como representante exclusivo dos aparelhos
auditivos de uma conceituada empresa alemã, que se dedica ao
desenvolvimento e fabricação de produtos de alta tecnologia. Com
profissionais treinados, oferece serviços completos na área de
audiologia, bem como todo o suporte e esclarecimentos a pacientes
e familiares.

Instituída pela Lei n° 6.496/1977,
ART garante que responsáveis
técnicos comprovem a legitimidade
do exercício profissional

T

Clínica Adventista Vida Natural
Site: www.vidanatural.org.br
A Clínica Adventista Vida Natural desenvolve programas para o
equilíbrio do corpo e da mente, permitindo que você descubra um
novo estilo de vida e aprenda a desenvolver hábitos mais saudáveis.

Clínica de Laser Antitabagismo
Site: www.cigarronao.com.br
Clinica especializada no combate ao vício do cigarro, atuando há mais
de 11 anos em São Paulo e no atendimento a empresas que oferecem
esse benefício aos funcionários interessados em parar de fumar.
%&

odo contrato, escrito ou verbal,
para a execução de obras ou
prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, arquitetura e agronomia fica
sujeito à ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. É o que diz a Lei
nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977.
Assim, há mais de três décadas que
o documento se tornou o principal instrumento para
fiscalização dos responsáveis técnicos no exercício
de suas atribuições profissionais. A ART garante aos
“verdadeiros” profissionais o privilégio estabelecido
pela Constituição Federal, que define o livre exercício
de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que
atendidas as qualificações estabelecidas por lei.
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a cada ano, devido à intensificação
da fiscalização
e à conscientização profissional, mais ARTs têm sido
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e o exercício
mais
valorizado;
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mento adequado do documento assegura, também, a

autoria, os limites da responsabilidade
e a participação técnica em cada obra ou serviço, conferindo as
garantias jurídicas de umcontrato e a prova de atividades especiais para efeitos de aposentadoria.
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BM Sua Casa
Site: www.bmsuacasa.com.br
Empresa especializada que trabalha exclusivamente com crédito
imobiliário. Com ampla estrutura operacional e funcionários
qualificados, oferece aos clientes soluções criativas, inovadoras e
descomplicadas. Agilidade na aprovação do crédito, atendimento
personalizado e prazos de pagamento adequados às necessidades de
cada um são alguns dos benefícios.
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Importante
De acordo com o art. 25 da Resolução 1025/2009
do CONFEA, a nulidade da ART ocorrerá
/(!& 
quando:
I – for verificada lacuna no preenchimento, erro
ou inexatidão insanáveis de qualquer dado da
ART;
II – for verificada incompatibilidade entre
as atividades desenvolvidas e as atribuições
profissionais do responsável técnico à época do
registro da ART;

 !*". &8
!".)##&
!,"9.))%34$
!")/)##&':%)%'



























!"#&'% )34$#$''& /)3$'&;&%.#$''$5'. &'($'5))##&$.#$% 6$.34$



 





&&'%$($#$%$ $<%$#)3=&'<( 8$<%.'$'<&%


!0"/$ #$
!"##$
*"#)-%)$#
%$ $
%$ $
&;&%.34$




* " >&)##&#& *!"/$ # 
%''&
(6





No preenchimento da ART, deverá ser observado o

código 099
no campo 31 do formulário







       

  
    
      
   

III – for verificado que o profissional emprestou
seu nome a pessoas físicas ou jurídicas sem sua
real participação nas atividades técnicas descritas
na ART, após decisão transitada em julgado;
IV – for caracterizada outra forma de exercício
ilegal da profissão;
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Em 1º de janeiro de 2010 entrou em vigor a Resolução 1025/2009 do CONFEA – Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, trazendo algumas modificações quanto ao preenchimento da ART
e no requerimento para emissão da CAT – Certidão
de Acervo Técnico, modificações essas que devem ser
verificadas com cuidado (ver box).
Para obter mais informações sobre valores, prazos e instruções para preenchimento do formulário,
basta acessar o site www.creasp.org.br. No campo 31
deverá ser informado o código 099, para que 10% do
valor arrecadado seja destinado ao SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do
Estado de São Paulo.





► Serviços Diversos

]

Anotação de
Responsabilidade Técnica

► Saúde

Dra Adriane Carqueĳo dos Santos – Psicóloga
E-mail: adrine.carqueĳo@gmail.com
Atendimento psicológico para adolescentes, casais e a crianças com
emprego de técnicas ludoterápicas de abordagem; realização de
psicodiagnósticos, avaliação psicológica, orientações vocacionais e
profissionais.

A RT

V – for caracterizada a apropriação de atividade
técnica desenvolvida por outro profissional
habilitado;
VI – for indeferido o requerimento de regularização da obra ou serviço a ela relacionado.
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