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Lembro-me como se fosse hoje quando o ministro do 
Trabalho Almir Pazzianotto Pinto, em seu gabinete, 
assinou a nossa carta sindical. Daquele dia em diante, 

a ATESP – Associação Profissional dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo se transformaria no Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo 
– o nosso SINTEC-SP! 

Assinar documentos importantes é algo corriqueiro no 
dia a dia de ministros, deputados e demais parlamentares; 
mas, para nós, aquele ato solene do dia 23 de setembro de 
1987 simboliza muito mais do que uma simples assinatura. 
É a transposição de uma árdua batalha, uma conquista 
arquitetada com muito esforço, coragem e comprometimento 
por valentes personagens que sempre acreditaram no 
potencial da categoria. Já que o tempo é justo e o trabalho 
dignifica o homem, os resultados podem ser conferidos na 
prática por todos que duvidavam: os Técnicos Industriais são 
imprescindíveis para o desenvolvimento da nossa economia 
e, consequentemente, para o progresso do País.  

Pensando bem, acho que temos até que agradecer ao CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado de São Paulo por ter, em 1979, baixado o Ato 30, limitando nossa atuação 
profissional; afinal, foi isso que nos incentivou a nos organizarmos para bradar o nosso “grito” de 
independência, lutando contra tudo e contra todos que se interpunham no caminho para defendermos 
os nossos direitos. É por isso que a nova edição de SINTEC-SP em Revista destaca os 25 anos de fundação 
do SINTEC-SP – quase 35 de militância sindical –, cujas comemorações acontecem no dia 21 de setembro 
por ocasião do encerramento do XI CONSIG – Congresso de Sindicalismo Global: Educação Profissional e 
Responsabilidade Socioambiental. Brindemos, então, ao nosso Jubileu de Prata! 

Não deixe de ler, também: o 80º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932 e os reflexos que 
o conflito trouxe para a indústria paulista; o trabalho desenvolvido pela Fundação CASA – antiga FEBEM 
– para prover educação técnica a milhares de internos; um perfil do carismático Alceu Rosolino que, ao 
longo de seus 88 anos, continua trazendo muita alegria e sabedoria a todos nós; e muito mais...  

Uma ótima leitura, e jamais se esqueça de que: “Juntos, Somos mais Fortes!”. 
 

W����� W�������� V����� 
P��������� 

[  Editorial ]
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Discutir propostas internacionais para prover 
o mínimo de segurança aos trabalhadores em 
todo o mundo, além da adoção de um piso que 

garanta proteção médica essencial e um nível básico de 
seguridade a todas as pessoas. Esses foram os pontos 
centrais discutidos durante a 101ª Conferência da OIT 
– Organização Internacional do Trabalho, evento mun-
dial de ordem trabalhista que reuniu representantes de 
185 países entre os dias 30 de maio e 15 de junho na 
cidade de Genebra, na Suíça. Outro assunto debatido 
diz respeito ao trabalho infantil, cuja erradicação é 
consenso entre todos os membros da organização. 
“Ressalto o êxito do trabalho desempenhado, e subli-
nho que a unidade e o comprometimento pela melho-
ria da qualidade de vida e por melhores condições de 
trabalho se fizeram presentes nas dezenas de reuni-

ões simultâneas ocorridas na sede da ONU 
– Organização das Nações Unidas. Dessas 
reuniões preliminares saíram propostas 
para a 101ª Conferência da OIT”; ressalta 
Luiz Carlos Mo�a, delegado titular dos 
trabalhadores brasileiros durante o evento, 
e presidente da FECOMERCIÁRIOS – Fe-
deração dos Empregados no Comércio do 

Estado de São Paulo. Para o ministro do Trabalho e 
Emprego, Brizola Neto, o estabelecimento de pisos 
de proteção social é um passo decisivo rumo à plena 
universalização da seguridade social. “O Brasil é um 
dos países que mais pugna por uma recomendação 
sobre pisos de proteção social. Seja como embrião da 
seguridade social onde ela ainda não está implan-
tada ou como elemento de sua ampliação onde já 
existe, o piso deve ser visto como elemento de dig-
nificação e respeito ao ser humano”, disse em seu 
pronunciamento. 

Diante das delibera-
ções, a recomendação é 
que cada país implante 
seu próprio piso de pro-
teção social durante o 
processo de desenvolvi-
mento nacional, garantin-
do, ainda, pleno apoio ao 
crescimento do emprego 
formal em detrimento da 
redução da informalida-
de.  No Brasil, os índices 
de emprego formal – com 
carteira assinada – têm 
tido forte aceleração nos 
últimos anos.  

101ª Conferência da OIT

Congresso mundial de ordem 
trabalhista reúne representantes 

de 185 países em Genebra; em 
discussão, a adoção de um piso 

mínimo de proteção social

Recomendação da OIT é que cada país implante seu 
próprio piso de proteção social

Para Brizola Neto, ministro do Trabalho 
e Emprego, o piso deve ser visto como 
elemento de dignificação e respeito ao 

ser humano
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Brasil: índices de emprego 
formal têm aumentado nos 

últimos anos 

[  Notícias Gerais ]
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As relações entre o SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de 

São Paulo, e a UGT – União Geral dos Trabalhadores 
sempre andaram de vento em polpa. Afinal, é soman-
do esforços e comprometidos com os mesmos propó-
sitos que todos saem ganhando e, com isso, também, 
as categorias que representam. E essa relação tende a 
fortalecer ainda mais, especialmente depois que João 
Marcos Vidal, da Secretaria Nacional da Juventude, 

recebeu o apoio do sindicato para representar os pro-
fissionais técnicos perante a UGT. A decisão aconteceu 
durante uma conversa entre Wilson Wanderlei Vieira, 
presidente do SINTEC-SP, Ricardo Patah, presidente 
da UGT e o próprio João Marcos Vidal.

Essa é a segunda secretaria da UGT a ter um Técnico 
Industrial como representante, já que a Secretaria para 
Assuntos das Profissões Liberais conta com a repre-
sentação de Solomar Pereira Rockembach, presidente 
do SINTEC-PR.   

SINTEC-SP 
estreita ainda 
mais os laços 

com a UGT
Técnico em Eletrônica, João Marcos 

Vidal passa a representar o SINTEC-SP 
na Secretaria da Juventude da UGT

Wilson Wanderlei Vieira, Ricardo Patah e João Marcos 
Vidal: somando esforços e comprometidos com os 

mesmos propósitos 
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SINTEC-SP e SABESP: estreitando os 
laços entre sindicato e empresa

SINTEC-SP reúne-se com 
representantes da SABESP para 

discutir assuntos de grande interesse 
para os técnicos

Da esquerda para a direita: Walter Sigollo e Manuelito Pereira 
Magalhães Junior, representando a SABESP; Wilson Wanderlei 
Vieira e Gilberto Takao Sakamoto, representando o SINTEC-SP

De um lado Wilson Wanderlei Vieira e Gilberto 
Takao Sakamoto, respectivamente presidente 

e diretor do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado de São Pau-
lo; de outro Walter Sigollo e Manuelito Pereira 
Magalhães Junior, superintendente de recursos 
humanos e diretor de gestão corporativa da SA-
BESP – Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo. Reunidos, representantes 
sindicais e patronais têm trabalhado no sentido 
de estreitar os laços do sindicato com a empresa, 
além de discutir assuntos pendentes de grande 
importância para os Técnicos Industriais, como 

a contribuição assistencial. Num documento en-
caminhado à empresa, o sindicato alerta para que 
não seja efetuado o referido desconto no salário 
em favor de qualquer outra entidade sindical, 
solicitando também que o valor cobrado indevida-
mente e repassado aos sindicatos majoritários seja 
devolvido aos funcionários.
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CONFEA e MEC: 
reunião prevê 
benefícios aos 
técnicos

Luis Eduardo 
Castro Quitério, 
conselheiro do 

CONFEA e diretor 
do SINTEC-SP, 

participa de reunião 
com secretário de 

educação profissional 
e tecnológica do MEC

Diretor do SIN-
TEC-SP – Sindi-
cato dos Técni-

cos Industriais de Nível 
Médio do Estado de São 
Paulo e conselheiro fede-
ral do CONFEA – Conse-
lho Federal de Engenha-
ria e Agronomia, Luis 
Eduardo Castro Quitério 
participou, no dia 14 de 
junho, de reunião com o 
secretário de educação 
profissional e tecnoló-
gica do MEC – Ministé-
rio da Educação, Marco 
Antônio de Oliveira. Es-
tiveram presentes, tam-
bém, o conselheiro José 
Cícero da Rocha Silva e 
o assessor parlamentar 
do CONFEA, Pedro Lo-
pes de Queirós. Durante 
o encontro, eles discuti-
ram diversos assuntos de 
interesse dos profissio-
nais de nível técnico. “O PRONATEC – Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino Técnico prevê, 
ainda para esse ano, 495 mil vagas para cursos 
técnicos, tanto presenciais quanto à distância”, 
ressaltou o secretário, afirmando que a preocu-
pação maior do governo com relação à educação 
no Brasil é coibir a evasão escolar, que ainda é 
grande nas escolas. “O ensino técnico é uma ma-
neira de incentivar o aluno a continuar os estu-
dos”, complementa. 

Por sua vez, os conselheiros aproveitaram a 
ocasião para destacar o convênio firmado entre o 
CONFEA e o MEC, viabilizada por meio do e-MEC, 

Luis Eduardo Castro Quitério: “Queremos também estender esse convênio 
ao segundo grau profissionalizante”

M
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sistema online que permite ao CONFEA avaliar 
adequadamente os cursos superiores oferecidos 
por determinadas instituições e encaminhar sua 
avaliação ao MEC. “Queremos também estender 
esse convênio ao segundo grau profissionalizan-
te”, afirmou Luis Eduardo Castro Quitério. Se-
gundo ele, essa medida permitirá uma melhor 
padronização do nível de qualidade do ensino 
nas escolas de nível técnico. “Vamos derrubar 
qualquer argumento que crie distinção entre os 
técnicos”, conclui o conselheiro, que também 
preside a ABETI – Associação Brasileira de Ensi-
no Técnico Industrial.



Anotação de 
Responsabilidade 
Técnica

Instituída pela Lei nº 6.496/1977, a ART – Anotação 
de Responsabilidade Técnica é o principal instru-
mento para fi scalização dos responsáveis técnicos 

no exercício de suas atribuições profi ssionais. Seu pre-
enchimento é obrigatório, fi cando o infrator sujeito a 
processos administrativos e sanções previstas em lei, 
como multas e cassação do registro profi ssional. 

Além de constituir uma obrigação legal, a ART va-
loriza a profi ssão, confere legitimidade documental e 
assegura a autoria e os limites da responsabilidade e 
participação técnica em cada obra. Resumindo: para os 
profi ssionais o registro é imprescindível por garantir-
lhes, mediante contrato, os direitos sobre a execução do 
trabalho, bem como a justa remuneração pelo serviço 
prestado e créditos para a aposentadoria; para o con-
sumidor ou contratante, o registro representa um ins-
trumento de defesa, pois formaliza o compromisso do 
profi ssional e garante mais segurança à sociedade. 

De acordo com a Resolução 1032/2011 do CONFEA 
– Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, cabe 
às entidades de classe a devida prestação de contas so-
bre a utilização dos recursos provenientes da ART. Diz 
o artigo 4º: “A entidade de classe de nível superior e de 
técnicos de nível médio, que pleitearem benefícios em 
relação ao convênio fi rmado, deverá comprovar sua 

contribuição na área de fi scalização por meio, no míni-
mo, dos seguintes documentos, os quais são condições 
básicas para liberação de novo recurso:

I – Relatórios mensais das contribuições fornecidas 
ao CREA na área de fi scalização;

II – Súmulas de reuniões com a gerência de fi scaliza-
ção do CREA ou com as câmaras especializadas;

III – Recibo de documentos entregues ao CREA;
IV – Informação técnica prestada pela gerência de 

fi scalização do CREA ratifi cando a contribuição da 
entidade na área de fi scalização;

V – Outros documentos exigidos pelo CREA”.

Acesse o site do CREA-SP – Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
(www.creasp.org.br) para obter mais informações sobre 
valores, prazos e instruções de preenchimento do do-
cumento. Lembre-se, também, de informar o código 
099 no campo 31 do formulário, para que 10% do valor  
arrecadado seja destinado ao SINTEC-SP – Sindicato 
dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de 
São Paulo.

O selo de qualidade do profi ssional 
competente e comprometido com a 

segurança da sociedade
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No preenchimento da ART, deverá ser indicado o 
código 099 no campo 31

[  ART ]
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CREANet: novo sistema de cadastro de 
profissionais e emissão de ART do CREA-SP_______________________________________________________

Com a implantação do CREANet, novo sistema 
de cadastro do CREA-SP, empresas e profissionais 
registrados serão atendidos com mais rapidez. 
No formulário, são discriminados os diferentes 
tipos de ARTs: 

– Obra/Serviço
– Cargo/Função
– Múltipla Receituário Agronômico
– Múltipla Obra/Serviço

No caso de dúvidas, basta entrar em contato com 
o CREA-SP pelo e-mail creanet@creasp.org.br.
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[  Perfil ]

Quando o assunto é “fi lhos ilustres”, a pequena São 
Manuel, cidade localizada na região central do 
Estado de São Paulo, tem motivos de sobra para 

comemorar. De lá surgiram importantes nomes que fi ze-
ram e continuam fazendo história mundo afora; entre eles 
o ex-governador de São Paulo, Laudo Natel; Mário Mar-
tins de Almeida, um dos mártires da Revolução Constitu-
cionalista de 1932 (ver matéria na página 16); Alice Soares de 
Toledo, mãe da rainha Silvia, da Suécia; Otávio Augusto, 
o Diógenes da novela global Avenida Brasil; Emílio Surita, 
apresentador do programa humorístico Pânico na TV; a 
dupla caipira Tonico e Tinoco; e ainda Alceu Rosolino, o 
mais ilustre diretor do SINTEC-SP – Sindicato dos Técni-
cos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo.
    Técnico em Eletrotécnica, ex-professor e escritor, Alceu 
Rosolino é dono de uma sabedoria enciclopédica, capaz 
de passar horas dissertando sobre qualquer assunto. E a 

Apreciador de livros de matemática, bom dançarino de tango e dono 
de uma sabedoria enciclopédica, Alceu Rosolino esbanja carisma e 

simpatia ao longo de seus 88 anos 
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Honrarias mais 
que merecidas: 
“Medalha do 
Mérito do 
Sistema CONFEA/
CREA” e “Cidadão 
Emérito de São 
Manuel”

paixão pela matemática e eletrotécnica não é por mero 
acaso; já na infância começou a se familiarizar com as 
“engenhocas” tecnológicas da época graças a seu pai, 
o agricultor italiano João Rosolino, um afi cionado pelo 
rádio, que instalava e comercializava modelos da marca 
Telefunken, antes mesmo da alemã Siemens produzi-los 
no Brasil. O negócio prosperou, pelo menos até o início da 
Segunda Guerra Mundial, em 1939, quando a importação 
de peças tornou-se praticamente impossível. Não demo-
rou, então, que eclodisse a ideia de se criar uma estação de 
rádio não ofi cial – a PRI-6. Nela, ainda adolescente, Alceu 
Rosolino assumiu a função de operador. Mesmo em cará-
ter experimental, a iniciativa foi um sucesso, e a emissora 
prosperou até que o governo federal baixasse uma lei im-
pedindo que cidadãos estrangeiros se tornassem proprie-
tários de veículos de comunicação – João Rosolino não era 
naturalizado, diga-se de passagem.

Alceu Alceu 
Rosolino: Rosolino: 

tango, tango, 
matemática e matemática e 

eletrotécnicaeletrotécnica

“Sou, também, Técnico “Sou, também, Técnico 
Industrial em Eletrotécnica, Industrial em Eletrotécnica, 

com orgulho” com orgulho” 
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Na década de 1970, Alceu Rosolino mudou-se com a 
esposa e fi lhos para São Paulo, onde trabalhou em diver-
sas empresas do ramo de eletricidade, eletroerosão e refri-
geração. Formou-se como Técnico em Eletrotécnica pela 
Escola Técnica Getúlio Vargas, licenciando-se também 
em Ciências Físicas e Naturais. Duas décadas mais tarde, 
aposentado, interessou-se pelo Decreto nº 90.922/1985 ao 
participar das reuniões do SINTEC-SP. Não tardou para 
que o presidente Wilson Wanderlei Vieira o convidasse 
para fazer parte da diretoria da entidade; contudo, abala-
do pela morte da esposa e acreditando estar “muito velho” 
para assumir tal responsabilidade, declinou do convite, 
mas sem se afastar das atividades relacionadas ao movi-
mento sindical. Em 1992, após palestrar num seminário 
de engenharia em Maceió (AL), ele repensou a proposta 
e passou a fazer parte do quadro efetivo do sindicato. Foi 
secretário geral até 2002 e, atualmente, ocupa o cargo de 
diretor-adjunto. 

Láureas e homenagens – De seu acervo literário pessoal 
composto por mais de 500 livros técnicos, Alceu Rosolino 
aponta uma publicação de 1896, que resgata a construção 
da Torre Eiff el, em Paris. Contudo, quem o conhece des-
taca as obras de sua própria autoria: Física e Resistência de 
Materiais, Aterramentos em Eletrotécnica, Mecânica de Fluídos 
e Pequena História sobre a Formação Técnica no Brasil (título 
provisório), todos com a chancela do SINTEC-SP.

Diante de tamanha aptidão vocacional e comprome-
timento ao longo das décadas, nada mais natural que 
recebesse inúmeras láureas em reconhecimento por seu 
trabalho como profi ssional técnico e ações fi lantrópicas, 
como a “Medalha do Mérito do Sistema CONFEA/
CREA” e “Cidadão Emérito de São Manuel”, respecti-
vamente em 2007 e 2010. “Isso quer dizer que em algum 
momento da minha vida eu fi z a coisa certa”, brinca, 
salientando ser herança do pai, que sempre se mostrou 
engajado em ajudar o próximo. A mais recente homena-

gem, no entanto, aconteceu por ocasião de seu 88º aniver-
sário, comemorado no dia 31 de março. O ambiente e a 
trilha sonora não poderiam ser mais propícios: o Circolo 
Italiano, um dos restaurantes mais tradicionais de São 
Paulo, ao som da Tarantella Napoletana e outras canções 
típicas da Itália. Companheiros de trabalho, familiares 
e demais convidados fi zeram questão de comparecer 
para lhe dar os parabéns; entre eles Francisco Antonio 
Feijó, presidente da CNPL – Confederação Nacional 
das Profi ssões Liberais. “Quando alguém me pergunta 
sobre a minha formação, imediatamente eu respondo: 
‘Sou, também, Técnico Industrial em Eletrotécnica, 
com orgulho’”, salienta Alceu Rosolino, recordando 
cada detalhe do passado, feliz da vida no presente e 
otimista em relação ao futuro. “Sou uma pessoa muito 
satisfeita com a vida. Meus fi lhos se formaram e estão 
bem encaminhados, e agora eu acompanho a evolução 
profi ssional dos meus netos”, conclui.

Álbuns de família: 
com filhos, netos 

e bisnetos; e ao 
lado da esposa 

(primeiro à direita) 
na foto menor

Jogo rápido__________________________________________________________________

Prato predileto: cheio.
Música: instrumental, clássica.
Personalidade: meu tio João Corce e os inventores do transistor; 
pois, graças a eles é que temos computadores pessoais, telefones 
celulares, e muitos equipamentos eletrônicos compactos e baratos.
Livro: já li tantos, mas sempre apreciei os livros de matemática.
Trabalho: é a vida, quem não trabalha não vive. 
Sonho: trabalho.
Saudade: duas, da minha mãe e minha avó.
Lugar predileto: minha casa, não existe lugar melhor do que a 
nossa casa. 
Alceu Rosolino por Alceu Rosolino: um cara comum, que foi 
bom dançarino de tango e não tem certeza se é merecedor de 
tantos méritos, mas as coisas vão acontecendo... e vão. 

“O saber não é uma questão de 
inteligência, mas de dedicação e tempo 

para adquirir conhecimento”
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[  educação ]

Dever de CASA
Por meio de parcerias com entidades públicas e 

privadas, Fundação CASA provê acesso à educação 
profissionalizante para mais de 8 mil adolescentes 

como cumprimento de medida de internação

Aprendizado técnico: 
internos da Fundação 
CASA encontram no 
ensino oportunidades 
profissionais para o 
futuro
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Pivô de incontáveis rebeliões, 
faz tempo que a maior insti-
tuição governamental para 

menores de São Paulo deixou de 
pautar as páginas policiais de jor-
nais e noticiários de TV. Para ser 
mais preciso, desde que novas e 
radicais medidas administrativas 
foram tomadas, a começar pelo 
projeto encaminhado à Assembleia 
Legislativa propondo a alteração 
do nome para Centro de Atendi-
mento Socioeducativo ao Adoles-
cente – ou Fundação CASA. A Lei 
nº 12.469, sancionada pelo governa-
dor Cláudio Lembo em dezembro 
de 2006, não significou somente 
uma mudança de nomenclatura da 
antiga FEBEM – Fundação Estadual 
do Bem-Estar do Menor, mas a re-
vitalização estrutural e ideológica 
de uma instituição praticamente 
falida, desacreditada e jogada às 
traças pelo poder público estadual. 
Munida da missão primordial de 
aplicar medidas socioeducativas 
de acordo com as diretrizes e nor-
mas previstas no ECA – Estatuto 
da Criança e do Adolescente e no 
SINASE – Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo, o 
que se observa entre os muros da 
entidade, hoje, são ações de ordem 
prática, muitas delas voltadas para 

a educação, visando a recuperação social de ado-
lescentes infratores, no sentido de resgatar-lhes a 
autoestima e a dignidade, e oferecendo uma nova 
oportunidade para suas jovens vidas. 

De acordo com dados da própria Fundação 
CASA, atualmente a instituição conta com 142 
centros socioeducativos no Estado, sendo 116 em 
regime de internação plena e 26 em semiliberdade. 
E todos os adolescentes em regime interno – mais 
de 8 mil – têm acesso à educação. “Os programas 
educacionais estão vinculados à superintendência 
pedagógica e são administrados em quatro ge-
rências: gerência escolar; arte e cultura; educação 
física e esporte; educação profissional. A minha 
gerência oferta cursos para 100% dos internos em 
cumprimento à medida de internação”, explica 
Ana Maria da Silva, gerente de educação profis-
sional, salientando que, no que tange à sua área, os 
cursos são ministrados por meio de duas parcerias: 
com o CPS – Centro Paula Souza, que administra 

Heloisa de Souza Dantas: “Se quisermos fazer algo efetivo 
por esses meninos, precisamos nos aproximar de suas 

histórias e compreender seu contexto social”

as ETECs – Escolas Técnicas e as FATECs – Facul-
dades de Tecnologia; e a Associação Horizontes, 
entidade não governamental que promove sus-
tentabilidade, cidadania, inclusão social e geração 
de trabalho com ênfase na educação.  “Temos um 
planejamento de cursos com calendário anual, 
produzido a cada renovação ou prorrogação de 
parceria, com a participação dos adolescentes 
nas discussões. Há, também, material específico 
desenvolvido pela gerência de educação profissio-
nal”, continua.

Para a psicóloga Heloisa de Souza Dantas, fun-
dadora da Associação Horizontes, a violência sofri-
da e praticada pelos internos da Fundação CASA 
está intimamente relacionada à situação de vulne-
rabilidade social a que eles estavam inseridos. “Se 
quisermos fazer algo efetivo por esses meninos, 
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precisamos nos aproximar de 
suas histórias e compreender 
seu contexto social. Isso não 
significa ser leniente e per-
missivo com o ato infracio-
nal, mas entender que muitos 
deles buscam nas atividades 
ilícitas a adrenalina e o al-
cance de um status social que 
lhes dê a chance de consumir 
objetos de desejo disponíveis 
aos jovens de outras classes 
sociais”, compara.   

Segunda chance – Ninguém 
contesta que, nos dias de 
hoje, há mais possibilida-
des de acesso ao emprego 
aos alunos provenientes de 
cursos técnicos em relação 
aos universitários recém-formados. Muito disso 
se deve ao bom momento da economia brasileira 
e aos investimentos que têm sido realizados na 
infraestrutura interna, e que tendem a aumentar 
substancialmente nos próximos anos. A demanda 
é tão grande que, recentemente, a presidente Dil-
ma Rousseff implantou o PRONATEC – Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, com previ-
são de formar 8 milhões de técnicos até 2014. 

Essa lógica também já chegou à Fundação CASA, 
que vê boas perspectivas em estender sua grade de 
cursos para diversas outras áreas técnicas. “É impor-
tante ressaltar que a formação técnica exige requisi-
tos específicos, tanto do ponto de vista educacional 
quanto estrutural, mas estamos sempre pensando 
e atentos em possibilidades que as atendam”, sa-
lienta Ana Maria da Silva. Para ela, todos os jovens 
devem ter o direito garantido de acesso às escolas 
técnicas. “Elas atendem a uma lógica de mercado 
de forma mais específica, e constituem uma grande 
possibilidade de formação imediata para o mercado 
de trabalho. É possível, a qualquer cidadão que não 
nasceu em berço esplêndido, fazer a justa posição 
entre trabalhar e estudar, e as instituições devem 
favorecer tal dinâmica”, complementa.

É comum ouvir que “todos merecem uma segun-
da chance”, independente do erro ou delito come-
tido. Mesmo que não seja tão comumente colocada 
em prática em outros setores sociais, na Fundação 
CASA essa máxima deixou de ser uma mera falácia. 
Cabe, agora, às demais partes envolvidas colaborar 
para a recuperação social, moral e profissional de 
milhares de adolescentes, que procuram não repe-
tir os mesmos erros e buscam novas perspectivas 
de vida. “Quanto mais as famílias, educadores e a 

sociedade se sentirem implicados em descobrir os 
potenciais desses adolescentes, maiores as chances 
deles trilharem outras trajetórias que lhes permi-
tam construir, de fato, um projeto de futuro”, con-
clui Heloisa de Souza Dantas. 

“Não podemos dizer 
que profissionalizamos, 
mas no tempo em que os 

adolescentes estiverem 
conosco eles terão direito 

e acesso garantido aos 
variados cursos, para que 
ampliem seus repertórios 

de conhecimento 
acerca de profissões, 

e que compreendam a 
importância da escola 

para suas formações 
profissionais”

Ana Maria da Silva 
Gerente de educação profissional

Fundação CASA
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Curso técnico ou curso superior? 

Avaliar as características de cada um é muito importante antes de tomar qualquer decisão 

Essa é uma das dúvidas mais recorrentes, especial-
mente entre os jovens, quando é chegado o mo-
mento de tomar decisões que possam definir seus 

futuros e capacitações profissionais. Afinal, tanto os cursos 
técnicos como os superiores têm suas vantagens. Deve-se, 
então, levar em consideração uma série de aspectos, como 
o valor da mensalidade, o tempo de duração, o conteúdo 
prático e, principalmente, qual das opções reúne mais pos-
sibilidades de inserção imediata no mercado de trabalho.

Mas quais são as características mais importantes de 
cada um? 

CURSOS TÉCNICOS 
Os cursos técnicos têm, por característica, conteúdo 

mais prático e, por isso, atacam o problema sem mui-
tos rodeios. Normalmente, preparam melhor o aluno 
para atuar, de forma imediata, no mercado de trabalho; 
ou seja, são mais focados nas necessidades do dia a dia 
das empresas.

Outro fator a ser considerado é que os cursos técnicos 
têm duração mais curta, os preços são mais acessíveis 
– há até opções gratuitas –, focam as questões funda-
mentais, práticas, deixando as pesquisas e teorias em 
segundo plano. 

Convém ressaltar ainda que certos cursos técnicos  
apresentam currículo muito específico – alguns não 
têm similares de nível superior. Isso os tornam bastante 
viáveis, justamente por oferecerem um diferencial em 
relação aos de graduação.

CURSOS SUPERIORES 
Nos cursos superiores ocorre exatamente o inverso dos 

cursos técnicos. O número de disciplinas é maior, assim 
como o enfoque teórico. Por serem de longa duração, há 
mais tempo para desenvolvimento de pesquisas e abor-
dagem de assuntos conceituais; contudo, é a parte prática 
que fica relegada a segundo plano. 

Os cursos superiores também enfatizam disciplinas 
correlatas, coisa que não ocorre com muita frequência 
nos cursos técnicos. Exemplos: legislação trabalhista, 
desenvolvimento sustentável, dinâmica das relações in-
terpessoais etc. 

DICA 
Antes de tomar qualquer decisão, é importante avaliar 

bem as características, tanto dos cursos técnicos como dos 
superiores, cujas principais estão citadas acima.  

Para quem procura um emprego imediato e, talvez, 
por meio do trabalho almeje financiar uma faculdade no 
futuro, a dica é fazer curso técnico. Comprovadamente é a 
maneira mais fácil de entrar no mercado de trabalho. 

Outra opção são os cursos com duração de dois anos 
que, embora classificados como superiores, têm caracte-
rísticas similares às dos cursos técnicos. Aliás, a procura 
tem aumentado consideravelmente nos últimos anos em 
relação aos de longa duração, ao passo que há tempos 
que os cursos técnicos também seguem em constante 
crescimento, tanto nas opções quanto na demanda de 
estudantes.

Em qualquer escolha, o importante é saber que nenhum 
caminho é sem volta. Explicando: há muitos que optam 
pelos cursos técnicos e, em seguida, matriculam-se nos 
superiores; enquanto que outros, depois de graduados em 
nível superior, recorrem às escolas técnicas. 

Fonte: Texto editado a partir de artigo originalmente escrito por Luis 
Carlos Ribeiro (www.luis.blog.br ), analista de sistemas e docente 
do SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
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Enquanto que o primeiro prioriza 
o ensinamento prático e oferece 
mais possibilidades de emprego 

imediato, o segundo prioriza 
conceitos e teorias; diante disso, 
qual a melhor decisão a tomar?
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[  História ]

Glória aos 
derrotados

A Lei nº 9.093, sancionada em 12 de novembro 
de 1995 pelo presidente Fernando Henrique 
Cardoso, permite que cada estado defina sua 

data magna, ou seja, o feriado histórico mais impor-
tante de seu calendário. No caso de São Paulo, em 5 
de março de 1997 o governador Mário Covas assinou a 
Lei nº 9.497, estabelecendo feriado estadual no dia 9 de 
julho, data que marca o início da Revolução Constitu-
cionalista de 1932, conflito armado deflagrado contra 
o governo ditatorial do presidente Getúlio Vargas, que 
marcou o fim das oligarquias e da chamada República 
Velha (1889-1930), período em que vigorava a “política 
do café com leite”, ou seja, paulistas e mineiros se al-
ternando na Presidência da República. Não há consen-
so sobre a quantidade de soldados mortos durante 
a revolução, cuja militância perdurou até o mês de 
outubro daquele mesmo ano, mas muitos historiado-
res, entre eles Jeziel de Paula, autor do livro Imagens 
Construindo a História (Editora Unicamp), afirmam 
que o número de combatentes que sucumbiram dian-
te das tropas federais superou ao da campanha da 
FEB – Força Expedicionária Brasileira durante a Se-
gunda Guerra Mundial. O que todos concordam, no 
entanto, é quanto à desigualdade numérica da bata-
lha – cerca de 35 mil paulistas contra mais de 100 mil 
“varguistas” –; natural, assim, que o governo tomasse 
as rédeas do conflito.

Diante desse quadro social de caráter militarista, o 
ano de 1932 foi totalmente atípico, especialmente para 

Há 80 anos tinha início a 
Revolução Constitucionalista, 

conflito armado que abriu 
caminho para a promulgação 

da Constituição de 1934 e 
trouxe novos rumos para a 

indústria paulista

Manifestação, em São Paulo, reúne profissionais 
liberais, esportistas, estudantes, jornalistas, enfim, 
todos movidos pelos mesmos ideais; no detalhe, 
cartazes convocando soldados voluntários
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a sociedade paulista, que conjecturou uma grande pro-
pagação em repúdio à política ditatorial governamen-
tista, a qual influenciava negativamente até mesmo a 
ainda pequena classe operária, impedindo qualquer 
tipo de organização de ordem trabalhista. Aliás, mui-
tas empresas, hoje reconhecidamente importantes para 
a industrialização brasileira, participaram diretamente 
da revolução. Com tecnologia desenvolvida pela Es-
cola Politécnica, durante três meses seus maquinários 
trabalharam na produção de armamentos e artefatos 
de guerra. Para a campanha militar no Vale do Paraíba, 
a indústria paulista projetou o famoso “trem blindado” 
que, no ano seguinte, serviu de tema para marchinha 
de carnaval na voz do cantor e compositor Braguinha, 
também conhecido como João de Barro. 

Mobilizados pelos meios de comunicação, os de-
mais setores sociais não ficaram impassíveis, entre eles 
profissionais liberais, esportistas, estudantes, artistas e 
voluntários, recrutados como soldados para completar 
o batalhão do M.M.D.C. – cada inicial simboliza um 
manifestante (Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo) 
morto alguns meses antes do levante revolucionário 

paulista. Na Rádio Educadora, o entusiasmo de César 
Ladeira fez dele o locutor oficial da revolução. Aficio-
nado pelo rádio, novidade na época, o italiano João 
Rosolino costumava fixar um alto-falante na parede de 
seu estabelecimento comercial em São Manuel, interior 
de São Paulo, para que os transeuntes tomassem co-
nhecimento do conflito. Quem conta é seu filho, Alceu 
Rosolino, Técnico em Eletrotécnica e diretor do SIN-
TEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Estado de São Paulo.

“Ao vencedor, as batatas” – Um dos mais importan-
tes escritores brasileiros, responsável por introduzir 
o Realismo no País com a obra Memórias Póstumas de 
Brás Cubas, Machado de Assis sugere: “Ao vencido, 
ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas”. A frase 
é célebre, porém nem todos conseguem compreender 
as expressões “machadianas”. Pois bem: ao vencer 
uma batalha é melhor receber homenagens e meda-
lhas como prêmio, ou dá para se contentar com meras 
batatas? O legado do escritor é perene; porém, falecido 
em 1908, ele não teve qualquer ligação histórica com a 
revolução e, além do mais, nasceu no Rio de Janeiro. É 
possível, no entanto, aplicar o contexto de sua frase aos 
fatos ocorridos em 1932, visto que a Revolução Consti-

tucionalista é o único movimento da história 
do Brasil em que as glórias no campo militar 
couberam aos derrotados. 

Assim, mesmo com as centenas de “baixas” 
em combate e a permanência ininterrupta de 
Getúlio Vargas no poder até 1945, o sangue 
derramado pelos paulistas não foi em vão; 
pelo contrário, graças a ele seria promulga-
da a Constituição Federal de 1934, redigida, 
de acordo com seu próprio preâmbulo para 

“organizar um regime democrático que assegurasse à 
nação, a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar 
social e econômico”.

O OBELISCO DO IBIRAPUERA

Com cerca de 80 metros de altura, o Obelisco 
do Ibirapuera, como é conhecido o Mausoléu 

do Soldado Constitucionalista de 1932, é o maior 
monumento da cidade de São Paulo. Idealizado pelo 
escultor ítalo-brasileiro Galileo Ugo Emendabili e 
inaugurado em 9 de julho de 1955, o mausoléu 
guarda os restos mortais de dezenas de 
combatentes, entre eles os estudantes Martins, 
Miragaia, Dráusio e Camargo, que compõem o 
chamado M.M.D.C.  Permaneceu, no entanto, fechado 
por cerca de dez anos, e a memória dos soldados se 
perdeu no tempo. Somente agora, no mês de julho, 
é que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
assinou contrato para dar início à sua restauração, o 
que deve acontecer no próximo ano.

Pela memória dos soldados: “Viveram pouco para 
morrer bem, morreram jovens para viver sempre”; 

no detalhe, foto dos estudantes do M.M.D.C.

César Ladeira, o locutor oficial da 
Revolução Constitucionalista



[  Convênios e parcerias ]

Atender as necessidades de seus associados, propiciando-lhes melhor qualidade de vida por meio de 
parcerias firmadas com uma infinidade de empresas e entidades de classes. 
Esse é mais um dos trabalhos realizados pelo  – Sindicato dos Técnicos Industriais de 

Nível Médio do Estado de São Paulo. 

São inúmeras as opções de hotéis, parques temáticos e clubes de lazer; escolas e universidades; empresas 
relacionadas à saúde e bem-estar social, e demais setores de comércio e serviços.

Caso você tenha alguma sugestão de parceria, encaminhe um email para sintecsp@sintecsp.org.br. E para 
conhecer todos os convênios em vigência, acesse o site  www.sintec-sp.org.br. 

......................................................................................................................................................................................................

- EDUCAÇÃO

Além de cursos de graduação, são muitas as opções de cursos técnicos. E, comprovadamente, o ensino técnico é 
a principal porta de entrada para o mercado de trabalho. 

......................................................................................................................................................................................................

-  IDIOMAS

Praticamente todos os países adotam o inglês como o idioma oficial do mundo dos negócios. Portanto, falar 
inglês é imprescindível, não somente nas viagens internacionais, mas principalmente para quem almeja 
melhores oportunidades de trabalho e ascensão social.
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- SAÚDE E BEM-ESTAR

A saúde e o bem-estar estão intimamente relacionados. Quem 
se preocupa com a saúde do corpo e da alma, naturalmente 
passa a se sentir melhor, feliz e com mais disposição. Além 
de uma necessidade pessoal, cuidar de si mesmo é uma clara 
demonstração de amor à própria vida.

......................................................................................................................................................................................................

- HOTÉIS E POUSADAS

Para fugir das pressões do dia a dia, nada melhor do que relaxar com a família em aconchegantes hotéis e 
pousadas, em contato direto com a natureza e com todas as mordomias. 

......................................................................................................................................................................................................

- CULTURA E ENTRETENIMENTO

A cultura é a somatória de costumes, tradições e valores 
que norteiam a vida do ser humano; um forte agente de 
identificação pessoal e de integração social. Em outras 
palavras, é um jeito própiro de ser, estar e sentir o 
mundo. Ter uma vida cultural não é privilégio de determinadas classes; afinal, independente do meio em que se 
vive, a cultura, em suas mais variadas expressões, é acessível a todos.   

......................................................................................................................................................................................................

- CONVÊNIOS MÚLTIPLOS 

Ótimas oportunidades de convênios múltiplos, 
como descontos especiais na aquisição de veículos e 
condições super favoráveis em corretoras de seguros.   
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XI CONSIG – 
Congresso de 
Sindicalismo 
Global

Juntamente com a FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais, o SINTEC-SP – Sindicato 
dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Esta-

do de São Paulo estará realizando, entre os dias 19 e 
21 de setembro no Centro de Convenções do Novotel 
Center Norte, em São Paulo, o XI CONSIG – Congres-
so de Sindicalismo Global: Educação Profi ssional e 
Responsabilidade Socioambiental, evento voltado 
para a discussão da importância do ensino técnico-
profi ssionalizante para o futuro do País, bem como a 
necessidade de adoção de políticas de responsabili-
dade socioambiental por parte de empresas, entida-
des, órgãos públicos e da própria sociedade.

Entre palestrantes e convidados, aproximadamente 500 
participantes devem prestigiar o evento: presidentes de entidades, 

professores e diretores de escolas técnicas, representantes do 
legislativo e executivo, além de profi ssionais técnicos 

Entre palestrantes e convidados, estarão presentes 
aproximadamente 500 participantes, direta ou indire-
tamente relacionados ao meio técnico: presidentes de 
entidades nacionais e estrangeiras; professores e dire-
tores de escolas técnicas; representantes do legislativo 
e executivo; empresários do setor industrial; e, claro, 
profi ssionais técnicos das mais diversas modalidades.

A estabilidade econômica, a melhoria na qualidade 
da educação e os investimentos na infraestrutura in-
terna têm elevado o Brasil a patamares jamais alcan-
çados em sua história e, consequentemente, atraindo 
o foco da atenção mundial. Por sua vez, os Técnicos 
Industriais são peças indispensáveis nesse contex-
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Congresso propõe, entre outros aspectos, 
a melhoria da educação profissional e das 
políticas de responsabilidade socioambiental
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[  Responsabilidade Social ]
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“Educação Profissional e Responsabilidade 
Socioambiental” é o tema do XI CONSIG, 

a ser realizado no mês de setembro
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to; e, diante dessa realidade, o 
congresso visa também analisar 
esse momento ímpar vivido pelo 
País, buscando junto a especia-
listas – especialmente gestores 
de escolas técnicas – opiniões, 
diretrizes e orientações que, 
certamente, serão de grande uti-
lidade a todos os profi ssionais 
que já atuam e aos que ainda 
pretendem atuar na área técnica 
e tecnológica.

Agregar valores éticos, morais 
e profi ssionais; buscar alternati-
vas para o desenvolvimento de 
ações de caráter socioambiental; 
demonstrar o comprometimento 
dos profi ssionais técnicos naquilo 
que lhes concerne, dentro e fora 
do ambiente das empresas. En-
fi m, são inúmeros os propósitos 
e assuntos a serem debatidos, 
contribuindo para que, ao fi nal 
do congresso, seja elaborada uma 
carta de propostas a ser divulgada 
nos meios de imprensa e encami-
nhada aos órgãos competentes, vi-
sando a atender os interesses dos 
técnicos e de toda a sociedade. 

Principais objetivos 

1. Fomentar debates entre os diversos setores sociais, 
públicos e privados, com o intuito de traçar metas e di-
retrizes que possam colaborar para a melhoria da edu-
cação profissional e das políticas de responsabilidade 
socioambiental; 

2. Cobrar do poder público, em todas as esferas, ações 
efetivas e eficazes quanto às melhorias no que tange à 
educação técnica e à conscientização socioambiental;  

3. Despertar nas empresas e demais instituições pú-
blicas e privadas a importância da adoção de medidas 
que visem melhorar a relação do homem com o meio 
ambiente; 

4. Trabalhar, junto às escolas técnicas, alternativas que 
possam facilitar a inserção de alunos nos cursos profis-
sionalizantes.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

TU
D

O
 A

ZU
L



22  |  SINTEC-SP em Revista SINTEC-SP em Revista  |  23

[  Especial ]

Um brinde ao 
Jubileu de Prata

23 de setembro de 1987: 
assinatura da carta 

sindical pelo ministro 
do Trabalho Almir 
Pazziano� o Pinto 

legitima o SINTEC-SP 
como único representante 
dos Técnicos Industriais 
no Estado de São Paulo

Wilson Wanderlei Vieira em posse da carta sindical assinada 
pelo ministro do Trabalho Almir Pazzianotto Pinto (à direita), 
em 23 de setembro de 1987

Alguns fatos históricos ocorridos em 1987: 
Ulysses Silveira Guimarães (1916-1992), um 
dos mais importantes políticos brasileiros 

em defesa da democracia, assume a presidência da 
Assembleia Nacional Constituinte, com a incumbên-
cia de estabelecer uma nova Constituição para o País 
depois de duas décadas de autoritarismo militar; co-
mandada pelo “mão santa” Oscar, a Seleção Brasilei-
ra de Basquete desbanca os norte-americanos e con-
quista a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 
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de Indianápolis; morre, no Rio de Janeiro aos 85 anos, 
o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Para 
os profi ssionais técnicos , no entanto, o fato que mais 
marcou o ano de 1987 foi a assinatura da carta sin-
dical pelo ministro do Trabalho Almir Pazziano� o 
Pinto, reconhecendo o SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de 
São Paulo como legítimo representante da categoria 
em todo o território paulista.

Desde aquele ato solene ocorrido em 23 de setem-
bro, lá se foram 25 anos; contudo, a militância sindi-
cal da categoria começou bem antes. Movidos pela 
necessidade de se organizarem, e ao mesmo tempo 
inconformados com o Ato 30 baixado pelo CREA-SP 
– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Estado de São Paulo, o qual limita-
va a atuação profi ssional dos Téc-
nicos em Edifi cações, um grupo de 
“companheiros” idealistas, lidera-
dos por Wilson Wanderlei Vieira, 
reúne-se na Escola Técnica Getúlio 
Vargas para fundar, em 18 de agos-
to de 1979, a ATESP – Associação 
Profi ssional dos Técnicos Indus-
triais do Estado de São Paulo. De 
acordo com o presidente do sindi-
cato, são os chamados “amigos de 
primeira hora”: Marcos Antonio 
Borges, Pedro Carlos Valcante, 
Shogoro Akamine e José Avelino 
Rosa, todos atuais membros da 
diretoria. “Com o apoio desses es-
timados companheiros, e de outros 
que se juntaram a nós com o passar 
do tempo, continuamos liderando 

o movimento dos Técnicos Industriais”, enaltece Wil-
son Wanderlei Vieira.  

Do alto do 7º andar da Rua 7 de Abril, a ATESP 
trabalhava em torno de três objetivos essenciais: a re-
gulamentação da Lei nº 5.524/1968, a transformação 
da associação em sindicato e a representatividade no 
Sistema CONFEA/CREA. Realizado entre os dias 29 
e 31 de janeiro de 1980 com o objetivo de discutir e 
elaborar anteprojetos de regulamentação profi ssio-
nal, o 1º Encontro Nacional dos Técnicos Industriais 
superou todas as expectativas, reunindo, além da 
ATESP e professores de escolas técnicas, associações 
de diversos estados brasileiros. “Para nós foi uma 
surpresa. Não tínhamos conhecimento de que havia 
outras associações espalhadas pelo País, e isso nos 
deu um grande ânimo”, revelou, na ocasião, Wilson 
Wanderlei Vieira. Discutido e aprovado durante o 
encontro, o documento foi entregue ao presidente da 
República João Baptista de Oliveira Figueiredo, em 
audiência ofi cial realizada em 17 de abril de 1980.

Imediatamente, o Sistema CONFEA/CREA con-
tra-atacou no sentido de impedir a regulamentação 
profi ssional da categoria; mas, depois de cinco anos 
de muitos entraves e oposições, fi nalmente foi assina-
do o Decreto nº 90.922/1985. “Pode-se dizer que foi o 
mais importante acontecimento depois da ofi cializa-
ção dos cursos técnicos pelo presidente da República 
Nilo Peçanha, em 1909”, compara Alceu Rosolino, di-
retor do SINTEC-SP. Ainda sem se dar por vencido, o 
Sistema CONFEA/CREA entrou com medida cautelar 
no STF – Supremo Tribunal Federal, arguindo a in-
constitucionalidade do decreto, a qual foi negada por 
nove votos a dois – e nove votos a um, o julgamento 
do mérito. 

Imagem histórica: técnicos comemoram assinatura da carta sindical junto 
ao ministro do Trabalho, em Brasília

Wilson Wanderlei 
Vieira: “Somos 

a coluna central 
da defesa, do 

fortalecimento e 
da consolidação 

da categoria”
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De associação para sindicato – Estabelecido pelo ar-
tigo 577 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
enquadramento sindical é a prerrogativa necessária 
para a transformação de associações em sindicatos. 
E, em 28 de maio de 1987, foi assinada a Portaria 
nº 3.156, do Ministério do Trabalho, concedendo o 
enquadramento sindical dos Técnicos Industriais 
como profi ssionais liberais. Faltava pouco para que a 
ATESP se transformasse em SINTEC-SP, o que acon-
teceu em 23 de setembro de 1987, como mencionado 
anteriormente. Após se transferir do centro de São 
Paulo para a vizinha São Bernardo do Campo, berço 
do movimento sindical brasileiro, em setembro de 
2006 a entidade retornaria à capital paulista, mais 
precisamente para a Rua 24 de Maio, 104 – 12º an-
dar –, onde permanece até hoje. A aquisição da sede 
própria representa, para o SINTEC-SP e milhares de 
profi ssionais técnicos, a realização de um sonho, que 
só se tornou possível graças a muito esforço, compro-
metimento e trabalho. 

Enfi m, ao longo de quase 35 anos de militância e 25 
anos da assinatura da carta sindical, incontáveis têm 
sido as conquistas para a categoria, como a já citada 
regulamentação profi ssional (Decreto nº 90.922/1985); 
a fundação da FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais, em 1989; a ofi cialização do Dia 
Nacional do Profi ssional Técnico (Lei nº 11.940/2009); 
o acompanhamento de todo o trâmite político que en-
volve a aprovação do piso salarial (PL nº 2.861/2008); 
e os inúmeros acordos e convenções coletivas, arquite-
tados por meio de pautas de reivindicações elaboradas 
a partir de sugestões expostas pelos próprios técnicos 
conforme suas necessidades.

Atualmente, o SINTEC-SP é considerado uma das 
maiores referências entre as associações sindicais do 
País, com credibilidade administrativa, infl uência na 
conjectura política e, principalmente, pela considera-
ção e respeito com que se relaciona com seus milhares 

Acima, a fundação da ATESP, em 18 de agosto de 1979; e, 
abaixo, as primeiras reuniões realizadas pela entidade
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Nelson Nazar: exímio 
intérprete de grandes 
sucessos da música 
popular brasileira
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de associados. “Somos a coluna central da defesa, do 
fortalecimento e da consolidação da categoria”, resu-
me o presidente. 

As comemorações do Jubileu de Prata da enti-
dade acontecem no dia 21 de setembro de 2012, 
por ocasião do encerramento do XI CONSIG 
– Congresso de Sindicalismo Global: Educação 
Profissional e Responsabilidade Socioambiental 
(ver matéria na página 20), evento promovido pelo 
próprio sindicato juntamente com a FENTEC.

Pela regulamentação profissional: audiência oficial 
com o presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo, 

em 17 de abril de 1980

Inauguração da sede própria do 
SINTEC-SP: o endereço dos Técnicos 

Industriais de São Paulo

NELSON NAZAR: DESEMBARGADOR E CANTOR

Companheiro de longa data e com presença 
assídua em eventos realizados pelo SINTEC-SP, o 

desembargador Nelson Nazar também nutre uma 
grande paixão pela música, a ponto de subir aos 
palcos para homenagear compositores inesquecíveis, 
como Cartola, Lupicínio Rodrigues e, principalmente, 
o “boêmio” Nelson Gonçalves. E já que completar 
duas décadas e meia de existência é sempre motivo de 
muita festa e comemoração, nada mais apropriado do 
que acompanhar a apresentação do presidente do TRT-
SP 2ª Região – Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo, cuja performance artística resultará na gravação 

de um CD e DVD com 
sucessos que marcaram 
e continuam marcando 
gerações de brasileiros.
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Novas Tecnologias 
em Topografia

“Não medimos esforços para você medir 
o Brasil” é o slogan da CPE Tecnologia, 
empresa especializada em tecnologias 

de geoinformação e topografia, que provê assistência 
técnica e distribuição exclusiva das principais marcas 
existentes no mercado mundial de geotecnologia, ou 
seja, o conjunto de tecnologias para coleta, proces-
samento, análise e disponibilização de informação 
geográfica. “Nosso objetivo é superar as expectativas 

do cliente. Para isso trabalhamos com óti-
mas condições, profissionais qualificados 
e experiência desde 1974”, sintetiza o 
engenheiro e consultor técnico Evandro 
Gomide, palestrante no seminário Novas 
Tecnologias em Topografia, promovido 
pelo CONTAE – Conselho Nacional das 
Associações de Técnicos Industriais e a 
CPE Tecnologia, com o apoio da FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos Indus-
triais, SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado de 
São Paulo, ABETI – Associação Brasileira 
de Ensino Técnico Industrial e ATEESP 
– Associação dos Técnicos das Empresas 
Energéticas do Estado de São Paulo. 

O evento, realizado na sede do SINTEC-
SP no dia 3 de julho com o propósito de 
discutir e apresentar as novidades referentes 
à topografia, inclusive com a demonstração 
de equipamentos que têm sido idealiza-
dos e aperfeiçoados por profissionais da 
área, contou com a presença de dezenas de 
participantes, entre técnicos, engenheiros, 
estudantes e dirigentes de entidades e asso-
ciações profissionais.

Em destaque – No decorrer de sua ex-
planação, Evandro Gomide não somente 
apresentou os mais modernos equipamen-
tos topográficos, como também detalhou o 
funcionamento de cada um deles, em espe-
cial o IMAGER 5010, espécie de scanner a 
laser produzido pelo grupo Zoller+Fröhlich, 
capaz de medir milhares de pontos por se-

Técnicos, engenheiros, estudantes e representantes de entidades 
sindicais prestigiam evento realizado na sede do SINTEC-SP 

CONTAE promove seminário 
voltado para a área de 

topografia em parceria com 
empresa especializada no 

setor e apoio de entidades de 
representação técnica
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gundo com grande precisão – o erro linear não passa de 
1mm a cada 50 metros. 

Outro aparato tecnológico que chamou a atenção 
é o TRIUMPH-1, receptor GNSS – Sistema Global de 
Navegação por Satélite (Global Navigation Satellite 
System, em inglês), que permite obter coordenadas tri-
dimensionais de pontos situados sobre a superfície do 
planeta. Idealizado pelo engenheiro elétrico indiano Ja-

Evandro Gomide, consultor 
técnico da CPE Tecnologia: 
“Queremos apresentar a 
tecnologia e mostrar onde ela 
pode ser aplicada”
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vad Ashajaee, dono da empresa russo-americana Javad, 
que mantém seu centro de pesquisa e desenvolvimento 
na Rússia – daí o nome TRIUMPH, em homenagem 
ao Palácio do Triunfo, de Moscou –, o equipamento 
tem formato um tanto quanto inusitado, mas sua per-
formance nos trabalhos da engenharia topográfica é 
absolutamente precisa e automática. Além da precisão 
geométrica e da economia de tempo, outra vantagem 
do GNSS em relação à topografia convencional é a pos-
sibilidade dos trabalhos serem realizados durante o dia 
ou à noite, e sob qualquer condição climática. Hoje, o 
parque industrial da Javad está localizado em San Jose, 
no estado norte-americano da Califórnia.

Eventos como o seminário Novas Tecnologias em 
Topografia contribuem para que os profissionais envol-
vidos tomem conhecimento das novidades empregadas 
no setor. Em especial, para os Técnicos em Agrimensu-
ra, aptos para trabalhar com georreferenciamento de 
imóveis, coleta, processamento, análises, levantamentos 
topográficos e demais funções relacionadas com a terra. 
“É importante que nós, técnicos, estejamos sempre bem 
informados sobre as novas tecnologias que têm sido 
aplicadas nos trabalhos de mapeamentos topográfi-
cos”, resume Wilson Wanderlei Vieira, presidente do 
SINTEC-SP, que acompanhou a apresentação ao lado 
de Gilberto Takao Sakamoto, também integrante da 
diretoria do sindicato, e de Ricardo Nascimento Alves, 
presidente do CONTAE.

Wilson Wanderlei Vieira, entre Ricardo Nascimento 
Alves e Gilberto Takao Sakamoto: “É importante que 

nós, técnicos, estejamos sempre bem informados 
sobre as novas tecnologias”
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IMAGER 5010 e TRIUMPH-1: duas das “estrelas” do seminário

Fundado por um grupo de entidades regionais em 
1982, na sede da ATESP – Associação Profissional dos 

Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, o CONTAE 
é a primeira organização de representatividade nacional 
dos profissionais técnicos. No entanto, a princípio 
a entidade recebeu o nome de Conselho Nacional 
dos Técnicos nas Áreas da Arquitetura e Engenharia; 
daí, o motivo da adoção da sigla, que perdura até 
hoje. Ao longo dos anos, o CONTAE tem participado 
efetivamente de congressos e eventos voltados para 
o ensino e profissão técnica. “Precisávamos de uma 
representação nacional que fosse porta-voz das nossas 
justas reivindicações 
contidas em lei, junto 
às autoridades e à 
sociedade organizada”, 
diz o institucional da 
associação.

CONTAE – Conselho 
Nacional das Associações 
de Técnicos Industriais

CONTAE: participação 
sempre efetiva em eventos 
relacionados aos técnicos
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[  empreendimento ]

Georreferenciamento 
à base de aço

A palavra “georreferenciamento” é grande 
e pouco usual, mas não para quem está 
ligado diretamente ao campo. Georrefe-

renciamento de imóveis consiste numa espécie de 
mapeamento do terreno: características, limites e 
confrontações, por meio de receptores – tipo GPS 
– que identificam sinais emitidos pelos satélites. E, 
de acordo com a Lei nº 10.267/2001 – regulamenta-
da pelo Decreto nº 4.419/2002, posteriormente al-
terado pelo Decreto 5.570/2005 – o processo é obri-

gatório para a inclusão da propriedade no CNIR 
– Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, condição 
necessária para a realização de qualquer alteração 
cartorial, como desmembramento, parcelamento, 
transferência ou até para fins de financiamento e 
hipoteca. Quem descumprir a lei, no entanto, pode 
ter o imóvel incluído na lista de propriedades ru-
rais – no caso de grandes latifundiários – passíveis 
de distribuição para fins sociais. Pelo menos é o 
que diz a Instrução Normativa nº 9, expedida em 

DIVULGAÇÃO

Técnico em Agrimensura e membro da diretoria do 
SINTEC-SP lança equipamento para facilitar e baratear 

o custo de georreferenciamento de imóveis
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João Batista dos Reis e seu 
marco de aço: mais leve, 

prático e mais econômico 
em relação aos similares 

de concreto e ferro

13 de novembro de 2002 pelo INCRA – Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Dos 5,5 milhões de imóveis constantes no CNIR, 
a maior parte tem menos de 500 hectares – cada 
hectare equivale e 10 mil m² – que não são obriga-
dos a fazer o georreferenciamento da área. Porém, 
conforme disposto no Decreto nº 7.620/2011, que 
altera os prazos conforme o tamanho do imóvel, 
essa situação irá mudar gradativamente a partir de 
novembro de 2013 (ver tabela). 

Foi de olho nesse novo nicho comercial e no 
intuito de facilitar a instalação e prover econo-
mia aos proprietários de terras, que o Técnico em 
Agrimensura João Batista dos Reis desenvolveu o 
marco de aço, fabricado com material bem mais 
leve do que os similares produzidos de concreto e 
ferro. “Uma das maiores eficácias desse material 
está no peso, já que o nosso pesa menos de 1 kg. 
Isso representa economia no transporte, na mão-
de-obra e no tempo de instalação”, adianta o ide-
alizador, que fez especialização em georreferen-
ciamento de imóveis rurais na FEAP – Faculdade 
de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga 
e chegou a lecionar na Escola Técnica Vasco An-
tônio Venchiarutti, do CPS – Centro Paula Souza, 
de Jundiaí (SP). 

Nessa minientrevista, João Batista dos Reis, que 
também é membro da diretoria do SINTEC-SP – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do 
Estado de São Paulo, explica o funcionamento e as 
facilidades no uso do seu equipamento: 

O que o levou a criar o marco de aço? 
Foi, basicamente, diante da dificuldade no uso do 
marco de concreto e ferro, que pesa aproximadamen-
te 14 kg. Foi subindo e descendo morros que eu tive 
a ideia de desenvolver algo que facilitasse esse traba-
lho. Assim, surgiu o marco de aço, disponível em três 
tamanhos diferentes: 90, 75 e 60 cm. Com isso, meu 
trabalho melhorou significativamente e eu patenteei 
a ideia para comercializar em todo o Brasil.   

Como esse material é constituído, como é instala-
do e qual a sua eficácia?
O marco de aço é fabricado em tubo de aço gal-
vanizado a fogo, e traz uma chapa em sua parte 
superior. É colocado na terra como um mourão de 
cerca com 10 cm para fora. Uma das maiores efi-
cácias desse material está no peso, já que o nosso 
pesa menos de 1 kg. Isso representa economia no 
transporte, na mão-de-obra e no tempo de insta-
lação. E já sai da fábrica pronto para o uso, sendo 
opcional ao comprador gravar o código INCRA e a 
numeração do marco.

Qual é o custo do material, e como fazer para ad-
quiri-lo?  
O valor unitário varia de R$ 12 a 15 reais, dependen-
do do tamanho, e os interessados podem solicitar 
orçamento pelos e-mails recomsat@uol.com.br ou 
georreferenciamentodeimoveis@gmail.com. Ou, ainda, 
pelos telefones (12) 3948-1232/9125-9873/8888-8352. 

Como tem sido a aceitação do produto no mercado? 
Nós lançamos o marco de aço em fevereiro de 2012, 
logo após o requerimento da patente. As vendas 
estão ótimas e, até agora, só temos tido elogios por 
parte de profissionais da área.

Tabela indica alteração gradativa dos prazos de 
georreferenciamento conforme o tamanho do imóvel
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29ª Feira Internacional 
da Mecânica
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TONovas tecnologias e 
aperfeiçoamento profissional 

são destaques durante principal 
exposição latino-americana do 

setor industrial 

Cerimônia de abertura da 29ª Feira 
Internacional da Mecânica, em São Paulo

O Parque de Exposições Anhembi, em São Paulo, se-
diou, de 22 a 26 de maio, a 29ª Feira Internacional 
da Mecânica, uma das mais tradicionais mostras 

voltadas para o setor em toda a América Latina. Durante 
cinco dias, comerciantes, compradores, estudantes de 
escolas profissionalizantes e profissionais da área técnica 
tiveram a oportunidade de conhecer e acompanhar os 
mais novos equipamentos que estão sendo incorporados 
à produção industrial, projetados e distribuídos por gran-
des empresas nacionais e internacionais. 

Na solenidade de abertura, Luiz Aubert Neto, presi-
dente da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas, aproveitou a oportunidade para reclamar 
da carga tributária que incide sobre a indústria brasileira. 
“Perenidade é inovação, mas é preciso condições para 
que possamos inovar. Temos que defender as empresas 
que estão na feira, e tomar medidas emergenciais para 
defender o Brasil”, disse. Sem entrar na questão dos im-
postos, Paulo Octavio Pereira de Almeida, vice-presiden-
te da Reed Exhibitions Alcantara Machado, empresa res-
ponsável pela organização do evento, procurou enaltecer 
a tradição da exposição em quebrar recordes. “Estamos 

entre duas efemérides: a edição passada comemorou os 
50 anos de feira e a próxima, em 2014, será a 30ª da me-
cânica”, comemora. 

Representante do MCTI – Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, o secretário Álvaro Toubes Pra-
ta ressaltou, com ressalvas, a boa colocação que o País 
ocupa em conhecimento científico: “Sabemos que ainda 
estamos muito distantes do desenvolvimento tecnológico 
e da inovação. Por isso, queremos estar próximos ao setor 
industrial”. 

De acordo com os organizadores, ao todo foram mais 
de 2 mil marcas expondo os principais lançamentos de 
máquinas e acessórios para produção a um público for-
mado, em grande parte, por compradores em potencial.

[  exposição ]

Publico lota os corredores do Parque de Exposições 
Anhembi, durante os cinco dias de feira
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FENASAN e XXIII Encontro Técnico 
AESabesp: difundindo o uso das novas 

tecnologias no saneamento básico

Feira Nacional de 
saneamento e meio ambiente

FENASAN chega à 23ª edição consecutiva, consolidando-se como uma das mais 
importantes feiras do setor de saneamento e meio ambiente da América Latina

Fundada em 1973 pelo governo estadual, 
atualmente a SABESP – Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo atende aproximadamente 25 milhões 
de clientes, números que a colocam entre as 
maiores empresas mundiais do setor. Com 
a criação da estatal, natural que surgissem 
diversas entidades de classes para repre-
sentar seus milhares de funcionários, como o 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio do Estado de São Paulo e a AESa-
besp – Associação dos Engenheiros da SABESP que, 
há 23 anos, promove a FENASAN – Feira Nacional de 
Saneamento e Meio Ambiente, um dos maiores eventos 
mercadológicos da América Latina, que tem como obje-
tivo principal permitir a troca de informações e difundir 
o uso de novas tecnologias empregadas no setor de sa-
neamento ambiental. Daí, a importância da participação 
dos principais fabricantes e fornecedores de materiais e 
serviços correlacionados. 

Em 2012, a FENASAN foi realizada entre os dias 6 e 
8 de agosto no Pavilhão Branco do Expocenter Norte, 
em São Paulo. Paralelamente à exposição, aconteceu 
também o XXIII Encontro Técnico AESabesp, congresso 
que se propôs a apresentar e discutir, diante da presen-
ça de especialistas, os trabalhos técnicos pertinentes ao 
setor. Com o tema “Como Prover o Saneamento para 
Todos”, foram  ministradas palestras sobre inovações 
tecnológicas, eficiência energética, gestão empresarial e 
empreendimentos, legislação e regulação, manutenção 
eletromecânica, sustentabilidade, acesso a políticas pú-
blicas e, claro, preservação do meio ambiente.

Devido ao sucesso das edições anteriores, a feira teve 

sua área ampliada, ocupando a extensão total pavilhão, 
justamente para garantir aos expositores e visitantes mais 
conforto e praticidade. “Na FENASAN, as tecnologias 
são efetivamente mostradas pelas empresas fabricantes 
de equipamentos, gestoras de sistemas e prestadoras de 
serviços”, afirmou, antecipadamente, Reynaldo Eduardo 
Young Ribeiro, diretor técnico 
da AESabesp. Em sua opinião, 
embora o Brasil esteja em con-
dição de potência emergente e 
receba grandes incentivos para 
incrementos do setor, ainda é 
preciso investir em tecnologia 
e o saneamento básico ainda 
constitui um dos maiores pro-
blemas de saúde pública.

Para Gilberto Takao Saka-
moto, diretor do SINTEC-SP e 
funcionário da SABESP, a participação dos Técnicos Indus-
triais é importante para que eles conheçam as novidades 
que vêm sendo implementadas pelo setor. “Grandes for-
necedores da SABESP participam desses eventos. E já que 
nós, técnicos, atuamos tanto na área de manutenção como 
de operação, são uma ótima oportunida-
de para que possamos aprimorar nossos 
conhecimentos e estender nossas redes 
de relacionamento”, complementa.

Devido ao grande número de expositores e visitantes, a 
feira teve sua área ampliada em 2012

Gilberto Takao Sakamoto: 
ótima oportunidade para 
os técnicos aprimorarem 

seus conhecimentos 

Para o diretor técnico da AESabesp, 
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro, 

ainda é preciso investir em tecnologia
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“A expansão do 
ensino técnico deve 

ser comemorada. 
Ela é extremamente 
necessária, mas sem 

desprezo pela formação 
humanística, também 

fundamental para 
o desenvolvimento 
cultural  do Brasil”

[  opinião ]

O desafio do 
ensino técnico

A questão do ensino técnico foi um tema bas-
tante polêmico durante o regime militar bra-
sileiro, de 1964 a 1985. Os governos da épo-

ca sempre tentaram estimular a educação profissiona-
lizante no nível médio, e os ideólogos argumentavam 
que a tradição cultural brasileira impunha, preferen-
cialmente, estruturas curriculares de caráter humanís-
tico, pouco voltadas à formação técnica e científica, e 
nada conectadas às demandas do mercado de trabalho.

Pela perspectiva dos formuladores das políticas pú-
blicas naqueles anos, a educação não deveria ser um 
bem de consumo “supérfluo” voltado para a forma-
ção humanística, e sim encarada como matéria-prima 
básica de produção. Havia certo desprezo quanto ao 
que se chamava “tradição cultural brasileira”, consi-
derando-se que a cultura propriamente dita seria um 
complemento refinado ao lazer, e não um instrumento 
de trabalho. Fazia, também, parte do contexto da ide-
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tuitos, incluindo alimentação para pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social, e a ampliação do finan-
ciamento público para cursos em escolas particulares.

Mesmo com o País, a despeito das crises interna-
cionais, vivendo uma fase de pleno emprego, nos úl-
timos anos a deficiência na formação profissional foi 
sentida por vários setores industriais e de serviços. 
Portanto, a expansão do ensino técnico deve ser co-
memorada. Ela é extremamente necessária, mas sem 
desprezo pela formação humanística, também fun-
damental para o desenvolvimento cultural do Brasil.

Fonte: Folha de S.Paulo, reeditado de acordo com a 
linha editorial de SINTEC-SP em Revista  

ologia tecnocrática dos governos militares, que rele-
gava políticos e atividade política ao segundo plano 
no comando do País. Tudo isso desagradava às for-
ças que se opunham ao regime e, em consequência, 
a ideia de incentivar o ensino técnico era combatida 
pelas oposições, por se tratar de uma forma de pro-
mover a alienação política na formação educacional.

Hoje, felizmente, vai longe o tempo em que o deba-
te ideológico interferia nessa questão tão importante, 
que é a formação dos profissionais para ingresso no 
mercado de trabalho. E há boas notícias sobre a ex-
pansão do ensino nessa área. Em 2011, segundo esti-
mativas da SETEC – Secretaria de Educação Profis-
sional e Tecnológica do MEC – Ministério da Educa-
ção, o número de matrículas nos cursos técnicos foi 
de 15% a 18% do total das inscrições no ensino mé-
dio, quase o dobro do percentual de cinco anos atrás. 
Isso representa um contingente de 1,5 milhão de alu-
nos. Os dados são relevantes, mas muito aquém do ve-
rificado em países com educação voltada à formação 
profissionalizante, em que o ensino técnico costuma 
representar até 40% das matrículas no ensino médio.

Além da expansão do número de matrículas, o de-
safio desses cursos é a conexão com a realidade do 
mercado de trabalho, de forma a atender à deman-
da atual e também às necessidades futuras e estraté-
gicas da política industrial brasileira. Esse é um de-
safio enfrentado pelos institutos federais e estaduais 
de ensino técnico e pelas instituições gerenciadas 
pelo empresariado do setor industrial, como o SE-
NAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 
o maior complexo de educação profissional e tecno-
lógico da América Latina, que qualifica 2,3 milhões 
de pessoas por ano, sendo 150 mil de nível médio.  

Investir na formação educacional de crianças e jo-
vens é um dos compromissos da indústria paulista e 
da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo, entidade na qual tenho a honra de ser o 1º vice-
presidente. Iniciativa de valor foi a criação do PRONA-
TEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técni-
co, lançado pela presidente Dilma Rousseff. Pelo que 
se prevê, a maioria das vagas será oferecida pelos ins-
titutos federais e por escolas do Sistema S. E as boas 
novidades são a oferta de cursos de qualificação gra-

Benjamin Steinbruch é empresário, 
diretor-presidente da CSN – Companhia 
Siderúrgica Nacional, 1º vice-presidente 

da FIESP – Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo, e colunista do 

jornal Folha de S.Paulo
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[  Entretenimento ]

“Juntos, 
Somos 
mais 
Fortes!” 
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CRIPTOGRAMA    Palavra-chave: Técnico Industrial 

Teste seus conhecimentos, respondendo as perguntas abaixo e associando 
as letras aos números correspondentes: 

1 – Documento de grande importância, que legitima a 
execução do trabalho pelos profissionais devidamente 
qualificados. 

2 – Presidente interino que sancionou a Lei nº 11.940/
2009, que institui o Dia Nacional do Profissional Técnico. 

3 – Importante entidade sindical relacionada ao setor de 
comércio e serviços. 

4 – Sua assinatura dá-se após uma negociação bem-
sucedida entre sindicatos de trabalhadores e federações 
que representam um grupo de empresas. 

5 – Nome pelo qual se convencionou chamar o conjunto 
das instituições, como o SENAI, SENAC, SESI, entre 
outras. 

6 – Movimento social que teve início durante a Revolução 
Industrial (século 18), quando trabalhadores ingleses 
reuniam-se para discutir melhorias nas condições de 
trabalho. 

7 – Programa do governo Dilma Rousseff que prevê a 
formação de mais de 8 milhões de técnicos até 2014. 

8 – Foi durante seu governo que se criou a CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho. 

9 – Modalidade técnica que integra processos mecânicos 
e eletrônicos. 

10 – Ministro do Trabalho que participou do governo Lula, 
e atual deputado federal por São Paulo. 

11 – Luigi ___________, Técnico Industrial e fundador 
de uma das maiores empresas de produtos alimentícios 
do País. 

12 – Empresa de economia mista com mais de 16 
mil funcionários, grande parte formada por Técnicos 
Industriais. 

13 – Mês em que se comemora o Dia Nacional do 
Profissional Técnico. 

14 – Seu filme “Tempos Modernos” faz críticas ao 
capitalismo e satiriza o modus operandi da produção 
industrial. 

15 – Sindicato que representa, legitimamente, os Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo. 

16 – Presidente da Câmara dos Deputados, apontado 
pelo DIAP Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar como o político mais influente de 2011. 

17 – Confirmação ou aprovação de um ato oficial ou de 
uma sentença pela autoridade administrativa ou judiciária. 
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