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De acordo com a Economist 
Intelligence Unit, 
empresa de consultoria 

e pesquisa ligada à revista 
The Economist, nosso País está 
prestes a se tornar a 5ª economia 
do planeta. Impressionante 
como as atenções do mundo 
estão voltadas para o Brasil, 
não somente devido à essa 
expectativa, mas especialmente 
pelos investimentos que têm 
sido realizados nos últimos anos. 
E mais: a organização sindical 
brasileira é vista como referência, 
tanto que é comumente citada 

em muitos congressos, o que muito nos orgulha; afinal, nós, do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio 
do Estado de São Paulo, ajudamos a consolidá-la. 

Há mais de três décadas, nós trabalhamos arduamente para 
que a nossa categoria tenha o reconhecimento que merece; e, se 
conquistamos importantes vitórias ao longo dos anos, isso se 
deve ao nosso comprometimento e, sobretudo, à nossa união – 
palavra pequena, mas de um significado tão amplo que não nos 
cabe tentar explicá-la em poucas palavras. Importante, então, é 
vivê-la, saboreá-la, e colher os frutos desse compartilhamento 
de ideias, trabalhos e propósitos. Nosso slogan “Juntos, Somos 
mais Fortes!” tem ultrapassado fronteiras – aliás, oceanos –, 
e vem sendo traduzido e usado por importantes entidades 
internacionais: “Stronger Together”. Isso alimenta nossas forças 
para que continuemos nessa empreitada, fazendo amigos e 
transmitindo valores éticos, morais e profissionais.  

E é com grande satisfação que nós apresentamos a nova 
edição de SINTEC-SP em Revista, produzida com todo o 
cuidado por nossa equipe de comunicação. Em destaque, a 
posse da diretoria do SINTEC-SP para o próximo quinquênio, 
marcada por muita alegria e emoção; o aquecimento do 
mercado de trabalho; a nossa luta pela criação do Conselho dos 
Técnicos Industriais; o 120º aniversário da Avenida Paulista, 
enfim, não faltam assuntos para que você, Técnico Industrial, 
fique bem informado sobre nossas ações e demais questões 
de interesse dessa tão valiosa categoria. Boa leitura, e 
lembre-se sempre de que: “Juntos, Somos mais Fortes!”.

 
W����� W�������� V����� 
P��������� 

[  Editorial ][  Sumário ]

EXPEDIENTE  /  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  
/  sintecsp@sintecsp.org.br  /  DIRETORIA EXECUTIVA  /  Gestão: 2011/2016  /  Presidente - Wilson Wanderlei Vieira  / 1º Vice-

presidente - Pedro Carlos Valcante  /  2º Vice-presidente - Margarete dos Santos  /  Secretário Geral - Benedito Carlos de Souza  /  1º Secretário - Maurício Tadeu Nosé  /  
2º Secretário - Narciso Donizete Fontana  /  Tesoureiro Geral - Gilberto Takao Sakamoto  /  1º Tesoureiro - José Avelino Rosa  /  2º Tesoureiro - Francisco Vieira da Silva  
/  Suplentes - Cláudio Dias, Antonio do Carmo Marques dos Santos, Edson Higa, Pedro Picciarelli, Rubens dos Santos, Leonardo Breviglieri, Marcos Antonio Borges, Gerson 
Ribeiro Lemos, Carlo Fidomanzo, Claiton Bueno Mateus  /  DIRETORIA ADJUNTA  /  Agostinho Ferreira Gomes, Alceu Rosolino, Anízio Aparecido Josepetti, Antonio Sergio 
Correa Domarco Juruno, Claudionor de Paula Barros, Daniel Monteiro de Araujo, Edson Vieira, João Batista dos Reis, José Barbosa, José Tadeu Aguiar Pio, Luis de Deus 
Marcos, Luciana Maria Ferrer, Luiz Eduardo Castro Quitério, Marusan Bezerra Lima, Nilson José Alves, Odil Porto Junior, Sandra Zamboli Fontana, Wilson Wanderlei Vieira 
Junior  /  CONSELHO FISCAL  /  Presidente - Evanildo Cherobim Camaforte  /  Secretário - Shogoro Akamine, Reinaldo Roberto Ribeiro  /  Suplentes - João de Souza Pinto, 
Osvaldo Pereira Lima, Juarez de Assis Roque  /  DELEGADOS REPRESENTANTES NA FENTEC  /  Paulo Eduardo Finhane Trigo, Welington Guilherme Rezende  /  Suplentes 
- Benedito Carlos de Souza, Margarete dos Santos  /  REGIONAL DE CAMPINAS  /  Presidente - Paulo Eduardo Finhane Trigo  /  Vice-presidente - Welington Guilherme 
Rezende  /  Secretário - Venilton Albino Carvalho  /  1º Suplente - Adriana Aires das Dores  /  2º Suplente - Beatriz Gonçalves Rezende  /  REGIONAL DE BAURU  /  Presidente 
- José Carlos Zito Garcia  /  Vice-presidente - Carlos Roberto Alves  /  Secretário - Paulo Antonio Fernandes Mattos  /  1º Suplente - Mario Jorge Pereira Abade  /  2º Suplente 
- Aristófanes Pinto Guimarães  /  REGIONAL DE JUNDIAÍ  /  Presidente - Cláudio Roberto Marques  /  Vice-presidente - José Renato Puttini  /  Secretário - Ismael Alves do 
Nascimento  /  1º Suplente - Wilson da Silva  /  2º Suplente - Édi Carlos Alves Barcelos  /  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  /  Redação 
- Anna Sawka - anna@sintecsp.org.br  /  José Donizetti Morbidelli - donizetti@sintecsp.org.br  /  Coordenadora Editorial - Luciana Miranda - luciana@sintecsp.org.br  /  Projeto 
Gráfico e Diagramação - Emerson de Lima - emersondl@yahoo.com.br  /  Site - Isis Rodrigues  /  Tiragem - 20.000 exemplares 



4  |  SINTEC-SP em Revista SINTEC-SP em Revista  |  5

Aproveitando-se da estadia na 
capital federal para o Encon-
tro dos Técnicos Industriais, 

promovido pela OITEC – Organiza-
ção Internacional de Técnicos, diver-
sos líderes sindicais e de associações 
técnicas participaram de audiência, 
na manhã do dia 15 de março, com 
o presidente da Câmara dos De-
putados, Marco Maia (PT-RS). Em 
discussão, o PL nº 2.861/2008, que 
defende a criação do piso salarial 
dos Técnicos Industriais. Além de 
reivindicar urgência na votação do 
projeto, a comitiva aproveitou tam-
bém a oportunidade para defender 
a universalização do ensino técnico 
e elogiar o PRONATEC – Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico, recém- implantado pela presi-
dente Dilma Rousseff. 

O encontro, realizado no gabinete 
da presidência, contou com a presença 
de Wilson Wanderlei Vieira, presiden-
te da FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais e do SIN-
TEC-SP – Sindicato dos Técnicos In-
dustriais de Nível Médio do Estado 
de São Paulo; Carlos Dinarte Coelho, 
presidente da ATABRASIL – Associa-
ção dos Técnicos Agrícolas do Brasil; 
Ricardo Nerbas, presidente da OITEC-
Brasil; Miguel Morales, presidente da 
OITEC-Internacional; além de vários 
líderes estrangeiros, como o argentino 
Luiz Amêndola, os uruguaios Alvaro 
Penn e José Casco, o paraguaio Julio 
Torales, e demais companheiros.

[  Retrospectiva ]

Técnicos Industriais 
em Brasília

Em audiência com presidente da Câmara dos 
Deputados, representantes dos Técnicos Industriais 

cobram agilidade na votação do PL nº 2.861/2008 
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Conversa animada e cheia de expectativa: mais um passo 
para a aprovação do piso salarial dos técnicos
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Foi realizado em Buenos Aires, entre os dias 24 e 26 de 
novembro, o 5º Congresso Mundial da ICEM – Fede-

ração Internacional de Sindicatos de Trabalhadores da 
Química, Energia, Minas e Indústrias Diversas, evento 
que reuniu mais de 800 participantes, entre convidados 
e delegados de dezenas de países que integram a entida-
de. Como federação sindical de nível mundial, a ICEM 
representa mais de 20 milhões de trabalhadores de todos 
os continentes, e tem como principal proposta lutar pela 
igualdade de direitos e condições dignas de trabalho. 
Além disso, a entidade negocia e supervisiona acordos 
legais com empresas multinacionais; estabelece ligações 
de delegados sindicais nas empresas globais, garante 
apoio a sindicatos e representa os trabalhadores na ONU 
– Organização das Nações Unidas e em outras institui-
ções intergovernamentais.

Durante o congresso ficou definida a nova diretoria 
para o quadriênio 2011/2015. Atual presidente mundial, 
o sul-africano Senzeni Zokwana foi reeleito por 
aclamação; e Manfred Warda permanece como secretário 
geral. Presidente da FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais e do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São 
Paulo, Wilson Wanderlei Vieira foi reeleito membro do 
comitê executivo. 

Outra questão discutida durante a conferência diz res-
peito à união da ICEM com a FITIM – Federação Interna-
cional dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e 
a ITGLWF – Federação Internacional dos Trabalhadores 
no Ramo Têxtil, para a criação de uma nova entidade de 
nível global. O mesmo assunto voltou a ser discutido no 
pré-congresso realizado no mês de fevereiro desse ano na 
sede da ICEM em Genebra, Suíça. A princípio, a nova or-
ganização deverá se chamar IndustriALL Global Union, 
mas a decisão mesmo, incluindo as questões estatutárias, 
será oficializada no congresso a ser realizado no mês de 
junho em Copenhagen, Dinamarca.

“Stronger 
Together”

5º Congresso Mundial da ICEM discute bases da 
união com a FITIM e a ITGLWF; assunto volta 
à tona em pré-congresso realizado em fevereiro, 
na Suíça, e nova entidade deve ser oficializada 

em junho, na capital dinamarquesa

Wilson Wanderlei Vieira em Genebra, Suíça: prévia para o 
congresso que será realizado em junho, na Dinamarca
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Bem-vindo ao CONFEA
Wilson Wanderlei Vieira e demais líderes 

sindicais visitam o novo presidente do 
CONFEA, na capital federal

No dia 4 de janeiro, o presidente do SINTEC-SP – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do 

Estado de São Paulo e da FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais, Wilson Wanderlei Vieira, esteve 
em Brasília, juntamente com diversos líderes sindicais, para 
uma visita ao novo presidente do CONFEA – Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia, José Tadeu da Silva. 
“Além de amigos pessoais, essas lideranças apoiam as pro-
postas de trabalho apresentadas no processo eleitoral em 
2011”, afirmou o presidente, eleito no dia 8 de novembro. 

Durante o encontro foram discutidos alguns assuntos 
de interesse dos profissionais técnicos, bem como as pers-
pectivas de trabalho para 2012, alicerçadas pelo bom rela-

cionamento entre o sindicato e a federação com o Sistema 
CONFEA/CREA, que envolve aproximadamente 1 milhão 
de profissionais em todo o País. 

Gilberto Sakamoto e Luiz Eduardo Castro Quitério, 
membros da diretoria do SINTEC-SP; Ricardo Nerbas e 
Solomar Rockembach, respectivamente presidentes do 
SINTEC-RS e SINTEC-PR, também participaram da reu-
nião. Francisco Antonio Feijó esteve representando a CNPL 
– Confederação Nacional das Profissionais Liberais, além 
do próprio Wilson Wanderlei Vieira, atual vice-presidente. 

A posse do novo presidente do CONFEA aconteceu no 
dia 14 de março, em solenidade realizada no auditório Pe-
trônio Portela do Senado Federal, em Brasília, e contou com 
a presença de diversos parlamentares e líderes políticos, 
como o ministro Marcelo Crivella, da Pesca e Agricultura; 
e Garibaldo Alves, da Previdência. 

Da esquerda para a direita: Ricardo Nerbas, Wilson 
Wanderlei Vieira, José Tadeu da Silva, Luiz Eduardo 

Castro Quitério, Francisco Antonio Feijó, Solomar 
Rockembach e Gilberto Sakamoto
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Foi realizada no dia 26 de janeiro, na sede 
do CREA-SP – Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Estado de São Pau-

lo, a cerimônia de posse dos novos conselheiros. 
Natural de Paulo de Faria, interior de São Pau-
lo, Marco Aurélio da Costa é o representante do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio do Estado de São Paulo para a 
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica 
e Metalurgia. “Pela experiência que tive como 
conselheiro em outra modalidade, eu sei per-
feitamente quais serão as minhas atribuições e 
tenho plena certeza de que realizarei um exce-
lente trabalho”, adianta ele, que tem como su-
plente Francisco Mateus Gandia Junior. “Meu 
maior propósito como conselheiro indicado pelo 
SINTEC-SP é trabalhar no sentido de valorizar a 
categoria técnica, especialmente na minha área, 
cujos profissionais, muitas vezes, chegam a ser 

questionados quanto às atribuições que lhes são 
inerentes”, complementa.

Pela ATEESP – Associação dos Técnicos das 
Empresas Energéticas do Estado de São Paulo, 
o conselheiro titular eleito para a Câmara Espe-
cializada de Engenharia Elétrica é o vice-presi-
dente José Tadeu Aguiar Pio, também integrante 
da diretoria do SINTEC-SP. “Desempenharei o 
meu papel com a maior seriedade, dando conti-
nuidade ao bom trabalho que o meu antecessor, 
Rubens dos Santos, realizou. Quero, também, 
alcançar todos os objetivos que os nossos asso-
ciados esperam da minha atuação”, garante. Na 
suplência, ele conta com o diretor técnico Edson 
Pavanello, também associado do SINTEC-SP. 

No mesmo dia da posse, todos os conselhei-
ros participaram da sessão plenária, ocasião em 
que foram eleitos os membros que integrarão a 
nova diretoria do CREA-SP – o atual presidente 
é o engenheiro Francisco Yutaka Kurimori.

Contrariando, no entanto, o que vinha acon-
tecendo nos últimos 12 anos, dessa vez nenhum 
profissional técnico foi escolhido para compor 
a diretoria da entidade, causando estranheza a 
todos que integram a categoria, a qual ao longo 
das décadas tem trabalhado incisivamente para 
o engrandecimento do próprio CREA-SP e para 
o desenvolvimento de São Paulo e do País. Dife-
rente do que aconteceu, por exemplo, no Estado 
do Rio de Janeiro; lá, mesmo com o SINTEC-RJ 
tendo feito oposição ao engenheiro Agostinho 
Guerreiro, candidato eleito à presidência do 
CREA-RJ, dois profissionais técnicos represen-
tantes do sindicato em referência compõem a 
nova diretoria do Conselho Regional. Esse é o 
verdadeiro sentido da democracia, sem egocen-
trismo!

CREA-SP: novos 
conselheiros e 
diretoria

Após cerimônia de posse 
dos conselheiros, eleição da 
plenária do CREA-SP não 
contempla nenhum técnico 

para a nova diretoria

Sede do CREA-SP em São Paulo, durante cerimônia de 
posse dos novos conselheiros

Representantes do SINTEC-SP e 
da ATEESP tomam posse como 

conselheiros do CREA-SP
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Órgão integrado por centenas de entidades 
sindicais e responsável por fiscalizar o de-

sempenho de deputados e senadores, o DIAP 
– Departamento Intersindical de Assessoria Par-
lamentar se consolidou como um dos principais 
observatórios da política brasileira. Assim, anu-
almente realiza um estudo para apontar os “cabe-
ças” do Congresso Nacional, ou seja, os 100 parla-
mentares mais influentes, levando-se em conta o 
critério institucional, já que na estrutura bicameral 
– Câmara dos Deputados e Senado Federal –, pra-
ticamente todos desempenham funções de líderes 
ou presidentes de uma dessas sessões. No relató-
rio divulgado em dezembro, elaborado pelo dire-
tor de metodologia Antônio Augusto de Queiroz, 
foram citados 62 deputados e 38 senadores – desse 
total, 27 são petistas e 14 peemedebistas. 

Pela ordem, os cinco parlamentares mais in-
fluentes de 2011 foram: Marco Maia (PT-RS), 
presidente da Câmara dos Deputados; Cândido 
Vaccarezza (PT-SP), líder do governo na Câmara; 
José Sarney (PMDB-AP), presidente do Senado; 
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), líder do 
PMDB na Câmara; e Romero Jucá (PMDB-RR), 
líder do governo no Senado.

Os “dez mais”, 
segundo o DIAP

DIAP divulga lista dos 
parlamentares mais influentes do 

Congresso Nacional em 2011

Com “moral” no Congresso Nacional: Marco Maia é o 
parlamentar mais influente, de acordo com o DIAP 
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Técnico Industrial à frente do CEAP
Luiz Eduardo Castro Quitério assume 

coordenadoria do CEAP, uma das 
comissões permanentes do CONFEA

Luiz Eduardo Castro Quitério, entre o presidente e 
vice do CONFEA    

Presidente da ABETI – Associação Brasileira 
de Ensino Técnico Industrial e diretor do 

SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio do Estado de São Paulo, Luiz 
Eduardo Castro Quitério foi eleito, no mês de 
janeiro, coordenador da CEAP – Comissão de 
Educação e Atribuição Profissional do CONFEA 
– Conselho Federal de Engenharia e Agrono-
mia, para o exercício de 2012. O certificado de 
posse foi entregue pelo engenheiro José Tadeu 
da Silva, numa de suas primeiras atividades 
como novo presidente da entidade. Participou, 
também, da solenidade o vice-presidente Dirson 
Artur Freitag.

De acordo com a Resolução 1015/2006, a 

CEAP integra umas das comissões permanentes 
do CONFEA, e tem por finalidade promover a 
interface entre o sistema de fiscalização profis-
sional e o educacional.
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II CETICE
Fortaleza, uma das mais belas 
capitais nordestinas, sedia II 

CETICE – Congresso Estadual dos 
Técnicos Industriais do Ceará

Representantes de diversas entidades e asso-
ciações técnicas, entre eles Wilson Wanderlei 

Vieira, presidente do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado 
de São Paulo, estiveram em Fortaleza, entre os 
dias 16 e 19 de novembro, participando do II CE-
TICE – Congresso Estadual dos Técnicos Indus-
triais do Ceará, principal evento voltado para a 
categoria técnica na região. Realizado no Hotel 
Oásis Atlântico, o congresso também contou 
com a presença de diretores de instituições pú-
blicas e privadas, como Francisco Antonio Feijó, 
presidente da CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais; o professor Almério Me-
lquíades de Araújo, do Centro Paula Souza, de 
São Paulo, que palestrou sobre a atual situação 
do ensino técnico; o secretário de planejamento 
do governo estadual, Philipe Theophilo Nottin-
gham; e, claro, o anfitrião Francisco Teonio da 
Silva, presidente do SINTEC-CE. 

Desde meados do ano passado, paralelamen-
te ao início da divulgação do congresso, foram 
abertas as inscrições de artigos científicos para 
o I Fórum Técnico-Científico, voltado para estu-
dantes de curso técnico nas categorias industrial, 
agrícola ou segurança do trabalho; profissionais 
técnicos empregados nas empresas cearenses; 
e ainda técnicos com graduação ou pós-gradu-
ação – nas duas últimas especificações, desde 
que com registro em conselhos profissionais. 
O tema escolhido foi “O Profissional Técnico 
Industrial e o Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável: Desafios para a Consolidação da 
Copa 2014”. Nada mais propício, levando-se em 
consideração que Fortaleza é uma das 12 sedes 
do Mundial. Nessa linha, o deputado estadual 
Daniel Oliveira (PMDB-CE) aproveitou para 
discursar sobre os investimentos que têm sido 
e serão realizados no Estado, principalmente na 
capital, já que ele é presidente da CapCopa – Co-
mitê de Acompanhamento das Ações Relativas à 
Copa da Assembleia.

II CETICE em Fortaleza: dirigentes, profissionais e 
estudantes reunidos em principal evento técnico da região
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Conselho dos Técnicos 
Industriais

SINTEC-SP emite nota de 
esclarecimento sobre criação do 

Conselho dos Técnicos Industriais, 
enfatizando que continuará 
trabalhando para garantir 

independência e autonomia a 
todos os profissionais técnicos

Nos últimos dezesseis anos, ou seja, durante os 
governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) so-

mente dois conselhos profissionais foram criados: o CON-
FEF – Conselho Federal de Educação Física, em 1998 – Lei 
nº 9696; e o CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
em 2010 – Lei nº 12.378. Diante desse quadro, há de se con-
vir que essa não é uma das prerrogativas mais fáceis de se 
concretizarem; aliás, poucas profissões são devidamente 
regulamentadas, especialmente porque o governo federal 
não vê com bons olhos o surgimento de novas autarquias. 

Apesar das dificuldades, com a participação ativa do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Estado de São Paulo e demais associações es-
taduais, decididamente em 1992, a FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais deliberou sobre a criação 
do Conselho dos Técnicos Industriais, a qual depende de 
mensagem do Poder Executivo. A luta ganhou força com a 
publicação da MP nº 1549/1997 e da Lei nº 9.649/1998 que, 
em seu art. 58º modifica a estrutura dos conselhos, trans-
formando-os em entidades públicas de direito privado. De 
autoria do então senador Ernandes Amorim (PPB-RO), o 
PLS nº 493/1999, que abraçava a causa dos técnicos, foi apro-
vado no Senado Federal em tempo recorde – cerca de 30 
dias. Contudo, nesse ínterim, o art. 58 foi julgado inconsti-
tucional pelo STF – Supremo Tribunal Federal, e o referido 

PL, temporariamente, arquivado, sem passar por votação 
na Câmara dos Deputados. 

Graças à representatividade dos técnicos junto aos par-
lamentares, todos os ministros do Trabalho ao longo das 
décadas, como Walter Barelli, do governo Itamar Franco 
(1992-1994); Ricardo Berzoini, do governo Lula; e Carlos 
Lupi, que participou do governo Dilma Rousseff; estiveram 
cientes da reivindicação da categoria sobre a deliberação da 
criação do conselho próprio. E, até que essa prerrogativa ve-
nha a se viabilizar, o SINTEC-SP e a FENTEC continuarão 
militando e trabalhando arduamente para garantir inde-
pendência e autonomia aos profissionais técnicos. Para isso, 
a participação de todos é preponderante; afinal, como diz o 
slogan da entidade: “Juntos, Somos mais Fortes!”.

Retrospectiva histórica – Por ocasião de sua fundação, em 
agosto de 1979, a ATESP – Associação Profissional dos Téc-
nicos Industriais do Estado de São Paulo tinha como ob-
jetivo a união da categoria, a participação dos técnicos no 
Sistema CONFEA/CREA e a regulamentação profissional. 
Um ano depois, mais precisamente em 17 de abril de 1980, 
associações de técnicos de vários estados brasileiros, sob 
a liderança de São Paulo, participaram de uma audiência 
com o presidente da República João Baptista de Oliveira 
Figueiredo. Em questão, a reivindicação da categoria junto 
ao Poder Executivo pela regulamentação da profissão, bem 
como a sugestão da criação do Conselho dos Técnicos In-
dustriais. Já na primeira reunião, no entanto, o Ministério 
do Trabalho descartou essa hipótese; contudo, a regula-
mentação da Lei nº 5.524/1968, que dispõe sobre o exercício 
profissional dos Técnicos Industriais, aconteceu por meio 
do Decreto nº 90.922/1985, assinado em 6 de fevereiro. Dois 
anos mais tarde, a ATESP deu origem ao SINTEC-SP; e, em 
1989, com a participação de representantes do Rio Gran-
de do Sul, Paraná, Sergipe e Espírito Santo, foi fundada 
a FENTEC. Desde então, uma das principais bandeiras 
levantadas pelas entidades têm sido a criação de um conse-
lho próprio, que atenda a todos os anseios da categoria – o 
Conselho dos Técnicos Industriais.

[  Legislação ]

Primeira reunião da ATESP: há mais de três décadas já se 
discutia a criação do Conselho dos Técnicos Industriais

Encontro histórico: audiência com o presidente João 
Batista Figueiredo em 17 de abril de 1980
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[  ação sindical ]

Sem brincar
em serviço

“Pela presente, comunicamos que a 
SABESP, após reunião com esse sindi-
cato [SINTEC-SP] em 26 de junho de 

2010, passa a reconhecer essa entidade como re-
presentante dos técnicos nas próximas negocia-
ções trabalhistas”, diz a carta assinada em 30 de 
agosto daquele ano pelo presidente da SABESP 
– Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo. Em pouco mais de um ano de re-
presentação sindical dos técnicos da “gigante” 
do saneamento, o SINTEC-SP – Sindicato dos 

SINTEC-SP na SABESP: acordo coletivo, ações 
trabalhistas, encontros com lideranças e reuniões setoriais 
duas vezes por semana, tudo isso em pouco mais de um ano

Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado 
de São Paulo tem demonstrado que não brinca 
em serviço. Em 7 de junho de 2011 foi assinado 
o Acordo Coletivo 2011/2012, que estabelece re-
ajuste salarial de 8,0% sobre os salários vigentes 
em 30 de abril do mesmo ano, e garante acrés-
cimo nos valores de diversos benefícios, como 
valerrefeição, cesta básica, auxílio-creche e adi-
cional para dirigir veículos e equipamentos mo-
torizados. Nesse período, foram duas ações tra-
balhistas impetradas na qualidade de substituto 
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Reuniões setoriais: diretores apresentam o 
trabalho do SINTEC-SP nas unidades da SABESP

processual (art. 5º, inciso XXI da Constituição 
Federal): “adicional de periculosidade” para 
quem não recebe o adicional na íntegra, ou 
seja, 30% sobre toda a remuneração, conforme 
determina a legislação; e “divisor 200”, base 
de cálculo das horas extras dos profissionais 
cuja jornada de trabalho seja de 8 (oito) horas 
diárias e 40 (quarenta) semanais. No caso da 
primeira ação, em reunião realizada no dia 27 
de fevereiro entre representantes do sindicato 
e da empresa, ficou definido um prazo de 40 
dias para que seja apresentada uma proposta 
que atenda à reivindicação dos profissionais 
técnicos. 

Diversos, também, têm sido os encontros 
com lideranças para reivindicação dos direi-
tos pertinentes aos Técnicos Industriais da 
empresa; e, ao menos duas vezes por semana 
– geralmente às terças e quintas-feiras –, um 
grupo de diretores do sindicato tem realizado 
reuniões setoriais, ocasião em que são apresen-
tados os trabalhos desenvolvidos pela entida-
de. “Com as reuniões setoriais os técnicos têm 
mais possibilidades de aproximar e participar 
do nosso trabalho. Os e-mails e boletins que 
enviamos são importantes, mas o contato pes-
soal é fundamental para que possamos discutir 
e conhecer melhor as reivindicações da catego-
ria”, explica Gilberto Takao Sakamoto, diretor 
do SINTEC-SP.  

Valorização profissional

Como o próprio nome diz, piso salarial, 
no que tange às relações trabalhistas, 

é o valor mínimo, estipulado por categoria, 
a ser pago a todo trabalhador. E o SINTEC-
SP defende o piso salarial dos técnicos por 
entender, também, que os profi ssionais 
devidamente valorizados estão, cada vez 
mais, buscando qualifi cação para o melhor 
desempenho de suas atribuições. Quem ganha é 
a própria empresa que, assim, terá funcionários 
motivados; e a sociedade, já que, inegavelmente, 
essa motivação refl ete na qualidade dos 
produtos e serviços.

Toda empresa se torna notável pela valorização 
do seu maior patrimônio – os colaboradores, os 
clientes. E é isso, também, o que esperamos da 
SABESP. Para o concurso público realizado no dia 
18 dezembro de 2011, a empresa divulgou que o 
salário inicial a ser pago aos técnicos contratados 
seria de R$ 1.100,00. As provas, no entanto, foram 
anuladas, sob a alegação da “preservação da 
integridade do processo de seleção”, segundo a 
própria SABESP. Estamos aguardando o novo 
edital, e que essa situação seja revista.

Como entidade sindical, o SINTEC-SP está 
atento e continuará elogiando quando deva 
elogiar, e criticando quando deva criticar. Afi nal, 
o Brasil está prestes a se tornar a 5ª economia 
do mundo e o custo de vida em São Paulo é 
elevadíssimo, dados que precisam ser levados 
em consideração.
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[  Meio Ambiente ]

“Bons ventos” 
brasileiros

Do latim aeolicus – relativo a Éolo, o deus 
dos ventos na mitologia grega –, o adjetivo 
eólico traduz uma das mais promissoras 

fontes renováveis de energia do planeta, viável sob 
o ponto de vista econômico e que, principalmente, 
não agride o meio ambiente. E já que em tempos de 
responsabilidade ambiental muitos governos estão 
preocupados em buscar novas alternativas de ener-
gia, uma das principais opções têm sido a eólica, 
produzida a partir daquilo que a natureza produz 
em abundância: o vento. Com sua vasta extensão 
territorial e os “bons ventos” que sopram de Norte a 
Sul, o Brasil tem se tornado um dos principais pólos 
produtores de energia renovável no mundo, rede-
finindo o conceito de desenvolvimento sustentável 

Mais de 90% da eletricidade 
brasileira é gerada por fontes de 

energia limpa, como a eólica

Energia eólica: economicamente viável e 
sem causar danos ao meio ambiente

e da educação ecológica politicamente correta. São, 
atualmente, centenas de parques e fazendas eólicas 
espalhadas pelo País em pleno funcionamento, como 
o Parque de Energia Eólica de Brotas de Macaúbas, 
inaugurado no ano passado na Chapada Diamanti-
na, Bahia, com capacidade para geração de 90 MW. 
“Como empreendedores preferimos a Bahia, por-
que construções desse tipo perto do litoral são mais 
complexas do ponto de vista ambiental e logístico”, 
justifica José Antunes Sobrinho, diretor da empresa 
responsável pela administração do parque. 

Estatísticas indicam que 90% da eletricidade pro-
duzida no Brasil provêm de hidrelétricas e fontes de 
energia limpa, números que enchem de orgulho os 
brasileiros e servem de exemplo a países estrangeiros. 
Uma das grandes responsáveis por essa produção é a 
Usina Binacional de Itaipu, a maior geradora de ener-
gia limpa e renovável do planeta. Localizada na fron-
teira com o Paraguai e construída por meio de uma 
parceria inédita entre os dois países a partir de 1973, 
o projeto original foi concluído em 2007 e hoje conta 
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com 20 unidades geradoras e 14.000 MW de potência 
instalada. A Itaipu é responsável por 16,99% da ener-
gia consumida no Brasil e abastece 72,91% do contin-
gente paraguaio. E mais: um acordo assinado entre os 
dois países garante ao Brasil a compra de excedentes 
eventualmente não consumidos pelos vizinhos. 

Investimentos – Instituído pela Lei nº 10.438/2002 
e revisado pela Lei nº 10.762/2003, o PROINFA 
– Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica tem como base diversificar a 
matriz energética brasileira e a busca por soluções 
de cunho regional com a utilização de fontes reno-
váveis de energia, mediante o aproveitamento eco-
nômico de insumos disponíveis e das tecnologias 
aplicáveis. Coordenado pelo MME – Ministério de 
Minas e Energia e executado pela ELETROBRÁS, o 
programa prevê, até sua implantação total, geração 
de mais de 150 mil empregos diretos e indiretos. 
Porém, assim como em diversas áreas o que ainda 
preocupa é a falta de mão-de-obra qualificada, já 
que, com a expansão do setor, é imprescindível que 
haja profissionais experimentados para trabalhar na 
implantação e operação dos projetos: responsáveis 
por avaliações de meteorologia, topografia, análise 
de ventos, e outras especializações. 

Integrante do PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento, o desenvolvimento eólico brasileiro 
deve receber investimentos em três setores básicos: 

planejamento; pesquisa e infraestrutura; e capaci-
tação de recursos humanos. Ou seja, medidas de 
curto, médio e longo prazo, que tendem a favorecer 
o setor eólico e resultar na instalação de novas in-
dústrias. Consequentemente, aumentará também o 
efetivo de trabalho. Ainda não há registro de cursos 
de graduação voltados para a área no País; contudo, 
algumas universidades oferecem aprendizado téc-
nico e de especialização, incluindo engenharia de 
energia eólica. 

O programa está lançado e os ventos não param 
de soprar. Agora, o desafio maior do governo, além 
de se preocupar com o desenvolvimento tecnoló-
gico dos parques eólicos, é capacitar profissionais 
para que, definitivamente, tanta energia seja colo-
cada em prática.

Os moinhos de vento
Os moinhos de vento foram inventados na 

Pérsia – atual Irã – no século 5º, para a 
moagem de cereais e bombeamento de água 
na irrigação das plantações. Desde então, seus 
mecanismos básicos não tiveram grandes 
alterações: o vento movimenta uma hélice que, por 
sua vez, faz girar um eixo que impulsiona uma 
bomba, moenda ou, nos tempos mais modernos, 
um gerador de eletricidade. Os primeiros moinhos 
se assemelhavam a grandes rodas de remos. 
Séculos mais tardes, foram redesenhados pelos 
holandeses, cujo modelo é conhecido até hoje, com 
pás em forma de hélice vertical. 

A escassez de petróleo da década de 1970 fez 
acelerar o interesse por descoberta de fontes 
alternativas de energia, abrindo caminho para a 
volta dos moinhos de vento. Na década seguinte, 

eles foram novamente aperfeiçoados e, em vez 
de moer cereais e irrigar plantações, passaram, 
em escala cada vez mais crescente, a produzir 
energia elétrica.

Parque de Energia Eólica de Brotas de Macaúbas, o 
primeiro construído na Bahia

Movido pela força 
do vento: embora 
inventado na 
Pérsia, moinho foi 
redesenhado pelos 
holandeses
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[  Emprego ]

2014: uma seleção e 
8 milhões de técnicos

Em 1950 as consequências da Segunda Guerra 
Mundial ainda refletiam na Europa, e pela pri-
meira vez na história a Copa do Mundo atra-

vessou o oceano e aportou no Brasil. Contudo, para a 
decepção dos torcedores, no dia 16 de julho daquele 
ano, a Seleção Brasileira amargou a derrota na final 
para os uruguaios em pleno Maracanã, construído es-
pecialmente para a competição. Ainda sem televisão, 
os que não conseguiram espaço nas arquibancadas 
procuraram se reunir na casa de amigos e conhecidos 
mais afortunados, onde o rádio ocupava lugar de 
destaque na sala de estar. Para a grande maioria da 
população, no entanto, o resultado não seria conheci-
do instantaneamente, como acontece nos dias de hoje. 
Depois disso, lá se foram mais de seis décadas para 
que o País recebesse novamente a incumbência de se-
diar o principal evento do futebol mundial. 

Se São Paulo, em 1950, desempenhou papel de 
coadjuvante em comparação ao Rio de Janeiro – o 
velho “Pacaembu”, com sua concha acústica, foi palco 
de apenas um jogo do Brasil enquanto que a capital 
federal, na época, recebeu todos os outros –, dessa vez 
a principal cidade da América Latina terá uma parti-
cipação compatível à sua grandeza socioeconômica, 
tanto que lhe caberá a honra de realizar a abertura do 
torneio. Com previsão de término para dezembro de 
2013 pela Odebrecht, as obras da Arena Corinthians 
seguem a todo vapor no bairro de Itaquera, zona leste 
da capital paulista. “A construção do estádio e a aber-
tura da Copa do Mundo são da maior importância 
para a cidade e, em especial, para sua região mais po-
pulosa. A Prefeitura deverá arrecadar R$ 1 bilhão em 
impostos nesse período”, prevê Marcos Cintra Caval-
canti de Albuquerque, secretário de Desenvolvimento 
Econômico e do Trabalho. 

Arena Corinthians: estádio em Itaquera deve gerar 
cerca de 2 mil empregos diretos no auge da construção

Copa 2014 aquece o mercado 
de trabalho em São Paulo, 
mas falta de mão-de-obra 

qualificada ainda é um 
problema a ser solucionado
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Para o presidente do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de 
São Paulo, Wilson Wanderlei Vieira, todo o País 
tem se mobilizado para a realização de uma grande 
festa. “Os investimentos estão sendo feitos de Norte 
a Sul: construção de novos estádios, modernização 
dos aeroportos, trem-bala, aumento da capacidade 
hoteleira. Em São Paulo, as obras do estádio de 
abertura já empregam mais de mil funcionários e 
devem chegar a 2 mil no auge da construção – des-
ses, dezenas, centenas de profissionais técnicos”, 
salienta. 

O otimismo de ambos é justificável, não somente 
pelo andamento das obras como pelos números pré-
vios apontados nos primeiros relatórios realizados 
depois que o Brasil foi oficia-
lizado pela FIFA como país-
sede. Na ocasião, um estudo 
da FGV Projetos a pedido da 
CBF – Confederação Brasilei-
ra de Futebol, revelou que o 
evento tende a gerar, desde 
o período de preparação até 
a competição propriamente 
dita, cerca de 3,6 milhões de 
empregos diretos e indiretos, 
tendo a construção civil como 
setor mais beneficiado. 

Mobilidade dentro e fora 
de campo – Diferente do que 
acontecia no passado, com-
petições da magnitude de 
uma Copa do Mundo já não 
mobilizam somente a ques-
tão esportiva, mas principal-
mente os aspectos humanos 

e a infraestrutura urbana das cidades-sedes. Uma 
das exigências dos organizadores é que o legado 
deixado pelos eventos possa resultar em benefícios 
sociais, contribuindo, assim, para a melhoria da 
qualidade de vida da população. 

As obras viárias no entorno do estádio, em Ita-
quera, serão custeadas pelo Estado e pela Prefeitura 
de São Paulo, entre as quais está incluída a abertura 
de novas avenidas e alças de acesso que tendem a 
amenizar o caótico trânsito da Radial Leste, princi-
pal avenida de acesso a partir do centro. Também 
estão previstas melhorias na malha ferroviária, e 
nas linhas de metrô, cuja extensão deve chegar a 
102 km em 2014. Pode parecer pouco se compara-
do, por exemplo, à cidade chinesa de Xangai, que 

tem mais de 420 km de trilhos; 
mas, mesmo que os números ainda 
não sejam suficientes para suprir 
toda a demanda populacional, as 
obras que estão sendo realizadas 
tendem a diminuir o problema do 
transporte público. É o que afirma 
Telmo Giolito Porto, professor de 
ferrovias da Escola Politécnica 
da USP – Universidade de São 
Paulo: “Certamente que não tere-
mos a situação ideal até a Copa, 
mas haverá trechos para atender 
alguma coisa a mais”.  Quanto ao 
quadro funcional, o número de em-
pregados também deve aumentar 
consideravelmente em relação ao 
apontado pelo último Relatório da 
Administração, divulgado em 2010. 
Na ocasião, o METRÔ-SP – Compa-
nhia do Metropolitano de São Paulo 
empregava 8740 funcionários, quase 

Legado da Copa: maior mobilidade urbana para a região mais populosa de São Paulo
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Para o presidente do SINTEC-SP, 
Wilson Wanderlei Vieira, todo o País 
tem se mobilizado para a realização 

de uma grande festa
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80% em setores de operação e manutenção, onde se 
enquadram os profi ssionais técnicos. 

Problema mesmo, e que tem tirado o sono de 
muita gente, ainda é a falta de mão-de-obra qua-
lificada que afeta o País. De acordo com pesquisa 
divulgada em outubro pela CNI – Confederação 
Nacional da Indústria, 71% das empresas do se-
tor colocam essa carência como um dos principais 
problemas a serem solucionados. “O agravante 
maior é que estamos trazendo mais tecnologia e os 
trabalhadores que não evoluíram não conseguem 

trabalhar, o que pode atrasar algumas obras”, afir-
mou, na ocasião, o gerente-executivo de pesquisas 
Renato Fonseca. 

Na contramão da crise, o governo federal tem 
procurado fazer a parte que lhe cabe, e recentemente 
implantou o PRONATEC – Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico, com previsão de formar 
8 milhões de técnicos até 2014. Se esses números se 
confi rmarem, não faltarão técnicos para trabalhar 
nas obras da Copa e, assim, o Brasil poderá fazer bo-
nito tanto dentro como fora das praças esportivas. 

Parabéns, São Paulo, pelos 458 anos

No dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo completou 
mais um aniversário. Maior metrópole brasileira e 

principal centro fi nanceiro da América Latina, aqui muito 
se trabalha; porém, não só se trabalha... Multicultural, 
cosmopolita, vibrante e ao mesmo tempo caótica. 
Intermináveis são os adjetivos que, em conjunto, buscam 
atribuir uma referência que melhor a represente. Cidade 
dos sonhos e das oportunidades, talvez; cidade do trânsito 
“infernal”; cidade que não sabe adormecer, como cantada 
por Pery Ribeiro em Grande São Paulo. Ou então, no 
jingle matinal da rádio Jovem Pan: “Vambora, vambora, 
olha a hora, vambora”, composição do paranaense Billy 
Blanco e, provavelmente, o refrão que melhor explique o 
cotidiano do paulistano. Enfi m, cada um a defi ne de um 
jeito muito peculiar. Inegável mesmo é que São Paulo, de 
uma forma ou de outra, consegue acolher e cativar a todos 
– brasileiros ou estrangeiros. Para cada problema, comum 
a toda metrópole, somam-se “coisas” boas. O resultado, 
portanto, é positivo. Na verdade, quem passa pela capital 
paulista, jamais a esquece.  

Lá se vão 458 anos desde que os padres jesuítas, 
comandados por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta  
aportaram nas proximidades dos rios Tietê, Anhangabaú 
e Tamanduateí, com o propósito de catequizar os índios 

da região. Em 25 de janeiro daquele ano foi celebrada 
a primeira missa, e em comemoração à conversão do 
apóstolo Paulo a cidade recebeu o nome de São Paulo. 
Certamente que os jesuítas não imaginariam a dimensão 
que ela tomaria nos séculos que se seguiram, tornando-
se mundialmente conhecida e exercendo enorme 
infl uência em todos os setores socioeconômicos, políticos 
e culturais do País. 

Parabéns, São Paulo, pelo 458º aniversário. E parabéns, 
também, a todos que diariamente ajudam a fazer dessa 
uma cidade ainda mais grandiosa e acolhedora.

SINTEC-SP 

Sindicato dos Técnicos Industriais de 

Nível Médio do Estado de São Paulo
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Anotação de 
Responsabilidade Técnica

Para que 10% do valor arrecadado com 
a emissão da ART – Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica seja destinado 

ao SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo, o pro-
fissional emissor deve informar o código 099 no campo 31 
do formulário. Cabe às entidades de classes, no entanto, a 
devida prestação de contas sobre a utilização desses recur-
sos, conforme estabelece a Resolução 1032/2011 do CON-
FEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia: 

Art. 4º – A entidade de classe de nível superior e de técni-
cos de nível médio, que pleitearem benefícios em relação 
ao convênio firmado, deverá comprovar sua contribuição 
na área de fiscalização por meio, no mínimo, dos seguin-
tes documentos, os quais são condições básicas para libe-
ração de novo recurso:
I – Relatórios mensais das contribuições fornecidas ao 
CREA na área de fiscalização;
II – Súmulas de reuniões com a gerência de fiscalização do 
CREA ou com as câmaras especializadas;
III – Recibo de documentos entregues ao CREA;
IV – Informação técnica prestada pela gerência de fiscali-
zação do CREA ratificando a contribuição da entidade na 
área de fiscalização;

V – Outros documentos exigidos 
pelo CREA.

Instituída pela Lei nº 6.496/1977, 
sancionada pelo presidente Ernesto 
Geisel, a ART comprova a legitimi-
dade do exercício profissional e pro-
vê garantias aos contratantes; conse-
quentemente, à sociedade. Trata-se, 
também, do principal instrumento 

de fiscalização da atividade profissional, comprovando 
a qualificação técnica dos profissionais que atuam nas 
áreas de engenharia, arquitetura e agronomia. Possibilita, 
ainda, o direito ao livre exercício da profissão garantida 
pela Constituição Federal, desde que todas as exigências 
estabelecidas por lei sejam plenamente respeitadas. 

Ao deixar de preencher a ART, o infrator estará sujeito 
a processos administrativos e sanções previstas em lei, 
como multas e cassação de registro profissional. 

Para obter mais informações sobre valores, prazos 
e instruções de preenchimento, basta acessar o site 
www.creasp.org.br.

Documento garante segurança 
e indica à sociedade os 

responsáveis técnicos pela 
execução das obras
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No campo 31 do formulário deverá ser indicado o código 099, 
para que 10% do valor arrecadado seja destinado ao SINTEC-SP

[  ART ]
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Atenção____________________________________________

De acordo com o art. 25 da Resolução 1025/2009 do 
CONFEA, a ART poderá ser anulada 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;

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;

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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[  Eleições ]

SINTEC-SP: 
posse da nova 
diretoria

As eleições que definiram a nova diretoria do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio do Estado de São Paulo para o 

quinquênio 2011/2016 aconteceram no mês de julho, e 
com uma participação maciça da categoria – 9117 votos. 
Cinco meses depois, mais precisamente em 9 de dezem-
bro e já em clima de fim de ano, os diretores foram de-
vidamente empossados, em cerimônia realizada no San 
Raphael Hotel, região central de São Paulo. “Dessa vez 
nós queremos fazer um discurso diferente, com a parti-
cipação de todos vocês, a quem chamamos de amigos”, 
anunciou o presidente reeleito, prestando homenagem 
póstuma aos companheiros que ajudaram a construir 
a história do sindicato. “Mesmo que desejamos tê-las 
conosco para sempre, certas pessoas partem de nossas 
vidas sem se despedir ou avisar. Vamos, então, relem-
brar dos amigos que já se foram”, compartilhou o an-
fitrião, ao som da música Canção da América, de Milton 
Nascimento, interpretada por um grupo especialmente 
contratado para o evento. 

Em seguida, o presidente reeleito apresentou uma 
retrospectiva do movimento sindical, desde a fundação, 
em 1979, da ATESP – Associação Profissional dos Téc-
nicos Industriais do Estado de São Paulo, entidade que, 
posteriormente, daria origem ao SINTEC-SP e à FEN-
TEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, 

Diretores do SINTEC-SP tomam 
posse para o quinquênio 2011/2016 
em cerimônia marcada por muita 

música, homenagens e participação 
emocionada dos convidados

Nova diretoria do SINTEC-SP: muito 
trabalho para os próximos cinco anos

também por ele presidida. 
“Se fôssemos relatar as nos-
sas atividades sindicais ao 
longo de todos esses anos, 
passaríamos a noite aqui 
e ainda não conseguiríamos dizer tudo. Porém, seria 
injusto se não registrássemos nossos sinceros agradeci-
mentos aos amigos que, de diferentes formas, foram e 
ainda são cruciais para o crescimento do movimento”, 
complementou, fazendo menção especial àqueles que, 
segundo ele próprio, constituem o grupo dos “amigos 
de primeira hora”, ou seja, que estão presentes desde 
a fundação da ATESP: Marcos Antonio Borges, Pedro 
Carlos Valcante, Shogoro Akamine e José Avelino Rosa. 
“Com o apoio desses estimados companheiros, e de 
outros que se juntaram a nós com o passar do tempo, 
continuamos liderando o movimento dos Técnicos In-
dustriais. Conquistamos vitórias importantes, como a 
nossa regulamentação profissional, a representativida-
de no Sistema CONFEA/CREA e a união da categoria”, 
enumerou, sem se esquecer de citar as negociações para 
as convenções e acordos coletivos; o projeto do piso sa-
larial, já aprovado no Senado e em duas comissões da 
Câmara dos Deputados; e a deliberação para a criação 
do Conselho dos Técnicos Industriais, mesmo ciente de 
que para isso ainda há um difícil caminho a ser trilha-
do. “Apesar das dificuldades serem grandes, essa não é 
somente uma reivindicação do SINTEC-SP, mas de todos 
os sindicatos que compõem a FENTEC.” 

Embora o discurso diferenciado do presidente tenha 
emocionado a todos, a cerimônia ainda guardava outras 
surpresas. E, parafraseando uma frase de Vinícius de 
Moraes – “Eu poderia, embora não sem dor, perder todos 
os meus amores, mas morreria se perdesse todos os meus 
amigos” –, Wilson Wanderlei Vieira enalteceu o valor da 
amizade, enquanto a trilha sonora se encarregava de tra-
duzir, em versos e prosas, o significado de suas palavras. 
Na linha de “Juntos, Somos mais Fortes!”, o slogan da en-
tidade que tem ultrapassado fronteiras e já foi traduzido 
para o inglês e espanhol, todos entoaram, numa só voz, 
as canções Amigo e Um Milhão de Amigos, ambos sucessos 
de Roberto Carlos, da época da Jovem Guarda.   
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Wilson Wanderlei Vieira: 
presidente reeleito emociona 

diretores, funcionários e 
convidados com discurso 

diferenciado

Público, ou melhor, “amigos” lotam o 
auditório para prestigiar nova diretoria
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mento e da organização da atividade 
sindical do País”, complementa. 

Presidente do CONTAE – Con-
selho Nacional das Associações de 
Técnicos Industriais, e coordenador 
do CEDEN – Colégio de Entidades 
Nacionais, Ricardo Nascimento 
Alves teceu elogios à organização 
da cerimônia e parabenizou a nova 
diretoria, reafirmando o compromis-
so de que as entidades que preside 
sempre estarão participando das 
atividades e projetos angariados 
pelo SINTEC-SP. “Vocês podem contar conosco, pois 
estamos juntos nessa caminhada.” 

Além do bom humor que lhe é peculiar e dos votos 
de sucesso à diretoria empossada, Nilson da Silva Rocha 
trouxe, de Minas Gerais, palavras de incentivo e otimismo 
a todos os profissionais técnicos brasileiros: “Vamos conti-
nuar lutando, trabalhando, porque essa é a nossa missão; 
afinal, nós, técnicos somos uma das molas propulsoras do 
desenvolvimento”, afirmou o vice-presidente da OITEC-
Brasil – Organização Internacional de Técnicos. 

Representando a ATABRASIL – Associação dos Téc-
nicos Agrícolas do Brasil, o pre-
sidente Carlos Dinarte Coelho 
ressaltou a importância do setor 
técnico e agrícola para a conjun-
tura econômica, e que os demais 
estados brasileiros têm o trabalho 
realizado pelo SINTEC-SP como 
referência para suas atividades.  
“Vocês são um espelho para o 
Brasil, e é com a união de todos 
que nós veremos o crescimento 
da qualidade de vida da nossa 
sociedade.” 

Por fim, Luiz Eduardo Castro 
Quitério teve dois motivos para comemorar: primeiro 
por ter sido eleito, exatamente no 
dia 9 de dezembro, presidente da 
ABETI – Associação Brasileira de 
Ensino Técnico Industrial; segundo, 
por também fazer parte da diretoria 
adjunta do SINTEC-SP. “Estou muito 
contente e emocionado, pois almejei 
isso. Trabalhei muito para que esse 
dia chegasse, e nós vamos colocar os 
Técnicos Industriais no lugar que eles 
merecem”, sacramentou.

Composição da mesa

Diversos líderes e repre-
sentantes de entidades 
sindicais e demais orga-

nizações, inclusive voltadas para 
o ensino técnico, compuseram 
a mesa durante a solenidade de 
posse da nova diretoria do SIN-
TEC-SP. Aniversariante do dia 
e, mesmo com o compromisso 
de comemorar a data junto à fa-
mília, o secretário-geral da UGT 
– União Geral dos Trabalhadores, 
Canindé Pegado, fez questão de marcar presença, ressal-
tando que não poderia deixar de parabenizar a todos em 
nome do presidente Ricardo Patah. “Infelizmente ele não 
pode estar aqui por problemas de saúde de sua esposa”, 
justificou, enfatizando a importância dos profissionais 
técnicos para o desenvolvimento e a economia do País e o 
avanço da estrutura na organização sindical da categoria. 

“Eu tenho acompanhado atentamen-
te o empenho das lideranças, dos 
companheiros integrantes dessa or-
ganização, que sabem fazer com que a 
atividade sindical seja sempre coloca-
da à disposição dos trabalhadores e da 
sociedade”, elogiou o secretário, que 
também tem formação técnica em seu 
currículo. “Tenho plena confiança de 
que esse sindicato, que é comandado 
por líderes experientes e está no cora-
ção da UGT, fará com que os Técnicos 
Industriais tenham seu lugar cada vez 
mais definido no processo de cresci-
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Componentes da mesa: Luiz Eduardo Castro Quitério, 
Nilson da Silva Rocha, Nelson Nazar, Wilson Wanderlei 
Vieira, Canindé Pegado, Ricardo Nascimento Alves e 

Carlos Dinarte Coelho

Canindé Pegado: 
“Esse sindicato está 
no coração da UGT” 

Ricardo Nascimento 
Alves: “Estamos 

juntos nessa 
caminhada” 

Para Nilson da Silva 
Rocha, os técnicos 
são uma das molas 

propulsoras do 
desenvolvimento

Carlos Dinarte Coelho: 
“Vocês [referindo-se 

ao SINTEC-SP] são um 
espelho para o Brasil”

Luiz Eduardo 
Castro Quitério: 

comemoração em 
dose dupla
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son Nazar agradeceu as homenagens e retribuiu 
com palavras em tom “quase” poético toda a 
consideração que, segundo ele, provém do SIN-
TEC-SP. “Lembro-me do carinho e apreço com 
que tenho sido recebido desde a primeira vez 
que estive aqui, e tive a honra de participar de 
inúmeros julgamentos corretivos ao lado desse 
sindicato, isso quando estávamos consolidando a 
existência dessa extraordinária categoria”, recor-
dou antes de apontar o seu “veredicto”, ou me-
lhor, parecer, sobre a importância dos Técnicos 
Industriais: “Vocês formam a estrutura e a base 
do emprego sadio, porque sem técnica não há 
qualquer possibilidade de crescimento e desen-
volvimento”, afirmou. 

Participação 
especial

Convidado de honra, Nelson Nazar recebeu 
das mãos de Wilson Wanderlei Vieira uma 
placa em homenagem por sua dedicação 

na condução dos trabalhos como desembargador 
e presidente do TRT-SP – Tribunal Regional do 
Trabalho de São Paulo. “Sua competência, ética 
e senso de justiça são exemplos de como se deve 
praticar a cidadania, a serem seguidos por nós e 
por todos que respeitam e prezam a liberdade, a 
igualdade e a fraternidade”, diz a mensagem, que 
traz ainda uma célebre frase do escritor Rui Bar-
bosa (1849-1923), coautor da Constituição de 1891: 
“Não há nada mais relevante para a vida social do 
que a formação do sentimento da Justiça”.

Em seu discurso, visivelmente comovido Nel-
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De presidente para presidente: Wilson Wanderlei Vieira entrega placa de homenagem a Nelson Nazar, presidente do TRT-SP
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Narcizo Donizete Fontana Benedito Carlos de Souza Paulo Eduardo Finhane Trigo

Gilberto Takao Sakamoto José Avelino Rosa

Edson Higa Pedro Picciarelli Rubens dos Santos

Leonardo Breviglieri Marcos Antonio Borges Carlo Fidomanso

José Tadeu Aguiar Pio Mario Jorge Pereira Abade

Antonio do Carmo Marques dos Santos

Agostinho Ferreira Gomes

Wilson Wanderlei Vieira Junior Édi Carlos Alves Barcelos

Wilson Wanderlei Vieira recebe o certificado 
das mãos da advogada Tatiana Lourençon 
Varela, presidente da Comissão Eleitoral Pedro Carlos Valcante Francisco Vieira da Silva
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Antonio Sérgio Correa Domarco Juruno Luiz Eduardo Castro Quitério Nilson José Alves

Marusan Bezerra Lima Claudionor de Paula Barros

Sandra Zamboli Fontana Shogoro Akamine Daniel Monteiro de Araujo

Paulo Antonio Fernandes Mattos Venilton Albino Carvalho Carlos Roberto Alves

José Renato Puttini Claudio Roberto Marques

Reinaldo Roberto Ribeiro

João Batista dos Reis

Ismael Alves do Nascimento

Alceu Rosolino

Luis de Deus Marcos Evanildo Cherobim Camaforte João de Souza Pinto
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Festa de posse da diretoria do SINTEC-SP é marcada por muita 
descontração e confraternização entre amigos, diretores e funcionários
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[  História ]

Projetada para ser grandiosa

Projetada para ser grandiosa, não em extensão 
territorial – aproximadamente 2,8 km–, mas na 
questão socioeconômica e cultural. “Será Paulis-

ta em homenagem aos paulistas”, declarou, na ocasião 
de sua inauguração, o idealizador Joaquim Eugênio 
de Lima (1845-1902). Um nome tão convidativo que 
de nada adiantou, três décadas depois, tentarem mu-
dar para Avenida Carlos de Campos; a pressão popu-
lar pela manutenção do logradouro original foi mais 
forte. Se hoje o agrônomo – uruguaio de nascimento 
e paulistano de coração – tem sua face esculpida em 
bronze no Parque Trianon e seu nome imortalizado 
numa das alamedas que emergem da mais famosa das 
avenidas de São Paulo, há 120 anos ele via seu projeto 
se tornar realidade; exatamente no dia 8 de dezembro 
de 1891, com festa e farta distribuição de doces, era 
inaugurada a Avenida Paulista, cujo tempo se encar-

Principal símbolo do poderio 
econômico de São Paulo, a 

Avenida Paulista completa 120 
anos com a mesma pompa com 

que foi inaugurada em 1891

Símbolo da capital, a mais paulista das avenidas no passado e no presente

regaria de transformar no principal ícone do poderio 
financeiro e corporativo da América Latina. 

Algo até então jamais visto: palacetes de poderosos 
barões erguidos em imensos lotes de acordo com pa-
drões urbanísticos previamente definidos; arquitetura 
eclética, incorporando vários estilos como um enorme 
museu a céu aberto; vias separadas por magnólias e 
plátanos; e o orgulho de ser a primeira via pública 
asfaltada e arborizada de São Paulo. Enfim, a exube-
rância da Paulista já se configurava desde os rabiscos 
no papel e o assentamento dos primeiros tijolos de 
seus casarões. Esse perfil estritamente residencial 
perdurou até meados da década de 1950, quando teve 
início o processo de verticalização, com as primeiras 
casas sendo substituídas por prédios comerciais e, em 
seguida, por imponentes arranha-céus. Consequência 
do progresso e da especulação imobiliária, definida-
mente a avenida se convergia para o alto. Na Paulista, 
tudo é exagerado: calçadas largas, trânsito intermiten-
te, estações de metrô, empresas, bancos, consulados; 
sem contar as dezenas de salas de cinemas, teatros, 
restaurantes multiculturais que entretêm os mais de 
1,5 milhão de transeuntes que por ela transitam dia-
riamente. As estatísticas corroboram para fazer da 
capital paulista uma das mais importantes, transcul-
turais e populosas metrópoles do planeta.
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Projetada para ser grandiosa
A mais paulista das avenidas – Formado na Alema-

nha, foi no Velho Continente que Joaquim Eugênio de 
Lima buscou inspiração para seu projeto. Entretanto, 
ele não trabalhou sozinho. Além de dois sócios – José 
Borges de Figueiredo e João Augusto Garcia –, que in-
vestiram na aquisição do terreno, também fazia parte 
de sua equipe o agrimensor Tarquinio Antônio Tarant. 
Entre outros feitos, o técnico aterrou um enorme vale 
– algumas décadas depois o mesmo local aterrado 
seria perfurado para servir de passagem à Avenida 
Nove de Julho –, uma vez que lhe foi exigido que a 
via fosse absolutamente plana. Era apenas o princípio 

da “exploração” subterrânea, e atualmente a avenida 
se desenvolve tanto para cima como para debaixo do 
solo paulistano. 

Palco de diversas comemorações e manifestações, 
como a tradicional Corrida de São Silvestre e o Ré-
veillon, a Avenida Paulista parece ter uma vocação 
natural para a diversidade. Aliada à importância 
histórica e à topografia, a própria localização geográ-
fica, praticamente dividindo as zonas sul e oeste da 
região central, colaboraram para fazer dela o grande 
eixo de movimentos populares, sejam de festejos ou 
reivindicações. Nesse sentido, o chamado “vão livre” 

do MASP – Museu de Arte de São Paulo, fun-
dado pelo jornalista Assis Chateaubriand em 
1947 e reinaugurado pela rainha Elizabeth II 
em 1968, é geralmente onde as manifestações 
têm início e os ânimos dos participantes mais 
se afloram.

Agora, uma das responsabilidades das 
autoridades públicas e de instituições filan-
trópicas é preservar e melhorar a qualidade 
de vida de todos que trabalham ou simples-
mente frequentam a mais famosa via pública 
da cidade. É o caso da Associação Paulista 
Viva, criada na década de 1980 a partir de 
um movimento perpetrado por empresários 
da região. Nas comemorações do 120º ani-
versário, a entidade promoveu um concerto 
musical ao som da bateria da tradicional 
Camisa Verde e Branco. No tema, A Paulista 
Viva Veste a Camisa, a mais Paulista das Aveni-
das, com o qual a escola de samba retornou 
ao grupo de elite do Carnaval de São Paulo 
no ano passado. 

O SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado de 
São Paulo não somente parabeniza, como 
também agradece à Avenida Paulista pelo 
que ela representa a todos os paulistanos e 
brasileiros. Resgatar a importância de sím-
bolos e fatos de grande representatividade e 
repercussão histórica tem sido, e continuará 
sendo, uma das metas do sindicato. Afinal, 
como disse certa vez o filósofo e historiador 
francês Joseph Ernest Renan (1823-1892), “os 
verdadeiros progressistas são os que partem 
de um profundo respeito ao passado”.  

Devido à sua importância e localização, a Paulista se tornou 
palco de inúmeras manifestações e comemorações; em 

destaque, o MASP com seu “vão livre”
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[  Perfil ]

Transmitindo 
conhecimento

Nascido em 1946, Nelson Nazar se tornou 
bacharel em Direito aos 25 anos e, após 
mais de duas décadas atuando como ad-

vogado, chegou ao MPT – Ministério Público do 
Trabalho, em São Paulo, por meio de concurso. 
Não demorou muito para que assumisse o cargo 
de procurador-chefe da PRT2 – Procuradoria 
Regional do Trabalho da 2ª Região e, posterior-
mente, se tornasse desembargador do TRT-SP 
– Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. 
Entre outras atribuições, é também membro ti-
tular vitalício da APLJ – Academia Paulista de 
Letras Jurídicas e fundador da CJLP – Comuni-
dade de Juristas de Língua Portuguesa. Assim 
que assumiu a presidência do TRT-SP, em 2010, 
foi logo implantando seu programa de ação que, 
segundo o próprio desembargador, consiste 
basicamente em democratizar a administração 
do tribunal. “Eu criei um núcleo de gestão para 
que o planejamento estratégico pudesse seguir 
adiante, e isso nos deu a possibilidade de iniciar 
uma boa administração”, explica o também pro-
fessor de pós-graduação da PUC-SP – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, atividade 
que lhe rende grande satisfação. “É um dever 
social do magistrado transmitir conhecimento 
para os futuros profissionais, e eu tenho grande 
prazer em ensinar”, continua. Apesar, no entan-
to, de estar voltado à educação superior, ele de-
fende com veemência o ensino técnico. “O Brasil 
precisa de profissionais que conheçam a estru-
tura dos serviços que são prestados”, salienta, 

Democratização da administração do TRT-SP, defesa do ensino 
técnico e parecer favorável à criação de conselhos profissionais são 

alguns dos pontos defendidos pelo desembargador Nelson Nazar

Para Nelson Nazar, a função dos técnicos é essencial 
para o desenvolvimento do País
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citando a eficácia do Sistema S, que engloba 
o SESI, SESC, SENAI e SENAC, e demons-
trando otimismo em relação ao PRONATEC 
– Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico. “Será muito bom se o governo le-
var adiante esse programa, pois países sem 
tecnologia não têm possibilidades de cres-
cimento, e a função dos técnicos é essencial 
para o desenvolvimento”, complementa. 

Papel das empresas e sindicados – É notório 
que, cada vez mais, as empresas e entidades 
sindicais têm se mobilizado no sentido de 
prover qualificação técnica a seus funcio-
nários e associados. Nesse contexto, o papel 
do TRT-SP, de acordo com o presidente, é de 
grande importância, justamente pela liga-
ção que mantém com essas duas vertentes: 
trabalho e patronato. “Assim como todos os 
demais tribunais, o TRT-SP tem participação 
efetiva nessa questão por estar completa-
mente ligado com a estrutura e a legislação 
trabalhista, ou seja, com a proteção do traba-
lhador e o cumprimento da lei por parte dos 
empregadores”, explica, enfatizando que as 
empresas têm o dever legal de garantir a 
transmissão de conhecimento por meio dos 
cursos técnicos; por sua vez, os sindicatos 
devem garantir representatividade às suas 
respectivas categorias. “No caso específico 

do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Mé-
dio do Estado de São Paulo, o Wil-
son Wanderlei Vieira exerce uma 
liderança muito importante no 
contexto do sindicalismo brasilei-
ro, com competência e, principal-
mente, sem radicalismo”, elogia. 

E por conhecer bem o trabalho 
que vem sendo realizado há dé-
cadas pelo SINTEC-SP, Nelson 
Nazar garante que a criação do 
Conselho dos Técnicos Industriais 
(ver matéria na página 9) é só uma 
questão de tempo. “É importante 
para a democracia a existência 
dos conselhos profissionais, que 
são órgãos auxiliares da estrutu-
ra social”, conclui. 

Nelson Nazar: “É importante para a democracia a existência 
dos conselhos profissionais”
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Presidente em ação na sede do TRT-SP, na capital paulista
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[  Entrevista ]

Fernando 
Haddad
Lançado em outubro pelo governo 

federal, o PRONATEC – Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

toma como base as mudanças introduzidas 
no sistema de ensino durante o governo 
Lula (2003-2010), e traz diversas inovações 
estruturais para a expansão da educação 
profissional no País. Ex-ministro da Educação 
e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, 
o petista Fernando Haddad comentou sobre a 
proposta em entrevista concedida durante o 
seminário “Ensino Técnico: Uma Necessidade 
para o País, uma Alternativa para os Jovens”, 
promovido pelas revistas CartaCapital, Carta 
na Escola e Carta Fundamental no mês de 

Em entrevista à 
CartaCapital, ex-ministro da 
Educação fala sobre os novos 
rumos da educação diante da 
implantação do PRONATEC 

e defende melhoria na 
qualidade do ensino técnico

Fernando Haddad: “O ensino 
técnico deve ter o mesmo nível 
do ensino tradicional”
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novembro, com o propósito de discutir a 
importância e os novos rumos do ensino 
técnico para os próximos anos. Acompanhe: 

Como o senhor resume a atuação do 
Ministério da Educação diante da revolução 
no ensino técnico pela qual o País está 
passando? 
Estamos vivendo um momento novo na 
educação profissional no Brasil com o 
PRONATEC. Ele tem como pressupostos 
alguns movimentos feitos no governo Lula, 
que são pilares do programa; e ao mesmo 
tempo o programa dá impulso e inova em 
outras dimensões.
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Quais são esses 
pressupostos? 
Em primeiro lugar, a 
revogação do dispositivo 
que impedia a expansão 
da rede federal de 
educação profissional. 
Só isso bastaria para 
mexer com as entranhas 
da educação profissional 
no País.

As novas unidades 
estão no mesmo 
nível educacional das 
tradicionais?
Se levarmos em conta o 
perfil do corpo docente, 
hoje ele é muito diferenciado. O plano de 
carreira é o mesmo. É evidente que nós 
resolvemos enfrentar desafios, como ir para 
regiões de baixa renda. Estamos oferecendo 
ensino de qualidade para a população mais 
carente. Só a título de exemplo, todas as 
cidades do G100 – municípios com mais de 
80 mil habitantes e menos de mil reais de 
arrecadação per capita – estão contempladas 
pelo plano de expansão. A rede estava 
concentrada nas capitais e nos grandes 
centros, e hoje nós a estamos levando para 
todas as mesorregiões e microrregiões do 
País. O segundo pressuposto foi a reforma 
do Sistema S, sobretudo no SENAC – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial, 
onde chegamos ao cúmulo de não ter mais 
cursos gratuitos. A educação gratuita para 
o trabalhador, que era marca na década de 
1970, saiu de cena. 

Qual é o percentual sobre a folha de 
pagamento que as empresas pagam ao 
Sistema S? 
São 2,5% sobre a folha. A ordem de grandeza 
das contribuições é de 10 bilhões de reais 
anualmente. E, paradoxalmente, apesar da 
arrecadação ter crescido exponencialmente 
durante o governo Lula, os cursos 
gratuitos não ressurgiam. Daí fomos para 
a negociação, o que gerou uma polêmica 
enorme; contudo, nossas teses foram 
vencedoras.

Qual é o terceiro pressuposto?
É a reestruturação do ensino médio estadual. 
Estamos destinando R$ 1,8 bilhão de reais 
de recursos federais para investimentos em 
adaptação, ampliação, reformas e construções 
de escolas técnicas de nível médio nas redes 
estaduais.

Quais são as inovações do PRONATEC?
A primeira foi desonerar os encargos 
trabalhistas e previdenciários sobre os 
investimentos das empresas em formação 
profissional, que era uma reclamação 
recorrente dos empresários. A segunda foi 
estender o FIES – Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior para cursos 
técnicos e profissionalizantes, além de 
permitir que os empresários tomem recursos 
à mesma taxa que é oferecida aos estudantes, 
que é de 3,4% de juros ao ano. A terceira 
inovação foi condicionar a concessão do 
seguro-desemprego à frequência nos cursos 
profissionalizantes. Há muitos trabalhadores 
que estão recebendo pela segunda, terceira, 
quarta e até quinta vez o seguro-desemprego, 
denotando que há uma questão de formação 
que prejudica esses trabalhadores de maneira 
a fazer com que eles voltem a ser beneficiários.

Fonte: Revista CartaCapital – Edição 674  

Seminário “Ensino Técnico: Uma Necessidade para o 
País, uma Alternativa para os Jovens”
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[  opinião ]

Dicas de como 
conquistar 

autoridade moral 
e ter sucesso na 

carreira
Todo começo de ano é sempre um bom 

momento para as pessoas avaliarem 
seu desempenho profissional, o 

desenvolvimento da carreira e, principalmente, 
para planejarem como ser mais bem-sucedidas. 
Em meus 20 anos de carreira em consultorias, 
treinamentos e palestras, a pergunta que mais 
ouço é: “Existem atalhos para o sucesso?” E a 
resposta tem sido a seguinte: “O único caminho 
seguro para  alcançar o sucesso é aprimorar seus 
talentos e trabalhar para conquistar autoridade 
moral”.

Para ter uma carreira promissora, as pessoas 
deveriam se preocupar em acumular bagagem 
para obter autoridade moral, que nada mais é do 
que ter a reputação de alguém reconhecidamente 
competente para resolver problemas e identificar 
soluções. Uma pessoa sem autoridade, 
em qualquer profissão, é refém de muitas 
circunstâncias: crises, chefes incompetentes, 
falta de perspectiva, competição interna, futuro 
incerto. A maior vantagem – ou problema para 
quem não a tem – é que autoridade não se 
compra, mas se conquista.

A autoridade moral é composta por quatro fatores 
que se somam e se complementam. E a soma dessas 
atitudes será correspondente à autoridade adquirida 
e constitui o maior patrimônio, independente de sua 
profissão ou negócio. São eles:

Eduardo Ferraz é palestrante, 
especialista em treinamentos e 

consultoria, e autor do livro “Por 
que a Gente é do Jeito que a 

Gente é” (Editora Gente)
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 – P
Além de ser uma pessoa ética, procure atingir a 

excelência no que faz. Cumpra tudo o que prometer 
e, de preferência, entregue-se um pouco além.

 – R 
Conquiste o respeito por suas realizações, não 

por suas promessas. Credibilidade demora anos – às 
vezes, décadas – para ser construída, e minutos para 
ser perdida. Tome cuidado em preservá-la. 

“Autoridade moral nada mais é 
do que ter a reputação de alguém 

reconhecidamente competente 
para resolver problemas e 

identificar soluções”

 – C
Você tem que buscar os melhores conhecimentos 

técnicos existentes no mercado. Só faça o melhor 
que couber em seu bolso: graduação, pós-graduação, 
escola de idiomas, treinamentos.

 – P D
Aprimore deliberadamente seus pontos fortes, 

conserte seus pontos limitantes e não perca tempo 
com seus pontos fracos.
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[  Entretenimento ]

CAÇA-PALAVRAS
Encontre as palavras listadas abaixo, que podem estar na horizontal ou na vertical: 

D T F I N Z T J A L J D T B O I L A Z A
S P I Z E M A C I K M L U R A B R N K F
E I P Z E Q H N S G A K C A O R Z P K Z
A S D C V T E C N I C O J S L A I S N P
C O N T R I B U I Ç A O S I N D I C A L
P S L O W I F U S G N G T L Y I O J Q S
W A G L F J I N D U S T R I A L M A G I
U L D P M A L E D L I B A V G H I R K N
N A T E S P I B C T A Z B D E M L T B T
A R S A L P A T C E B S A H A C V Q U E
D I O V R B D C O N S E L H O X Q L P C
K A S F A N O R E B I B H N F M C Y L S
O L N E M S A O P A U L O G U A L J T P
A K P O Y M S J O M A U V O M J S Z T L

ART

ATESP 

CONSELHO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

FILIADO

INDUSTRIAL

PISO SALARIAL

SINTEC-SP

SÃO PAULO

TÉCNICO

TRABALHO

LABIRINTO
Ajude o Técnico Industrial a encontrar o caminho para o sindicato que 

melhor representa a sua categoria – o SINTEC-SP:

“Juntos, Somos mais Fortes!” 
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