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PROFISSIONAL SÉRIO E COMPROMETIDO COM A 
QUALIDADE DO SEU SERVIÇO NÃO DEIXA DE EMITIR 
ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
“Art. 1º – Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução 
de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais 
referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito 
à ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.”

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 documento. 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.
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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.

• Valorização profissional
• Legitimidade do exercício profissional
• Segurança à sociedade
• Garantia aos contratantes e contratados 
• Fortalecimento da categoria  

Informação importante
De acordo com o art. 25 da Resolução 1025/2009 do CONFEA 
– Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 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.

Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Estado de São Paulo 

www.sintecsp.org.br

“Juntos, Somos mais Fortes!” 
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3 EDITORIAL
4  XI CONSIG
 Abertura 
 Evento reúne mais de 500 participantes, entre presidentes e diretores de entidades 

sindicais de todos os estados; autoridades políticas; professores e diretores de escolas 
técnicas; dirigentes de organizações internacionais; palestrantes do mais alto nível e 
centenas de profissionais técnicos

8 Gilberto Dimenstein: “Educação Profissional e Responsabilidade 
Socioambiental”

 Jornalista altamente conceituado e especialista em educação considera magistral a 
realização do congresso 

9 Marco Aurélio da Costa: “O Meio Ambiente e a Ética Profissional”
 Arquiteto e Técnico em Mecânica conclama a sociedade para a construção de um planeta 

mais sustentável   
10 Dener Giovanini: “Sustentabilidade e Compromisso Ambiental”
 Ambientalista reconhecido mundialmente e premiado pela ONU analisa a questão 

ambiental com isenção, sob uma ótica mais técnica do que ideológica
11 Eduardo Pellegrina Filho: “Pilar Sustentável do Crescimento e 

Desenvolvimento”
 Transformação tecnológica e investimentos em capacitação profissional ditam o ritmo 

da palestra do diretor de recursos humanos da ITAUTEC
12 António Pestana Garcia Pereira: “A Repercussão da Crise Europeia no Brasil”
 Para um dos mais conceituados e respeitados políticos portugueses, a crise é do sistema 

capitalista global e não, precisamente, europeia
13 Tom Coelho: “Responsabilidade Socioambiental – Evolução, 

Conscientização e Ação”
 De acordo com publicitário e economista, sobram retóricas e faltam ações práticas para 

um planeta viável pelo ponto de vista da sustentabilidade 
14  Margarita Maria Llambias: “Educação, Integração e Meio Ambiente na 

América Latina”
 Professora universitária argentina explica conceito de sustentabilidade, que não se 

resume numa única palavra
15 Stella Lobo: “Novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Técnico”
 Supervisora educacional do Centro Paula Souza substitui, com grande competência, o 

professor Almério Melquíades de Araújo no congresso 
16 Miguel Morales: “Educação Profissional na América Latina”
 Presidente da OITEC-Internacional defende mais participação das empresas, junto às 

escolas técnicas, para melhorar a qualificação profissional
17 Encerramento
 Discursos eloquentes, elogios à organização e leitura do documento final do congresso 

marcam a cerimônia de encerramento do XI CONSIG
22  HISTÓRIA
 Do sindicalismo global ao movimento dos técnicos
 Síntese movimento sindical mundial: os primórdios da industrialização, a formação 

das grandes centrais brasileiras, o sindicalismo durante a ditadura militar, a estrutura 
organizacional e o movimento dos Técnicos Industriais que, em 2014, completa 35 anos

28  ESPECIAL 
 SINTEC-SP: 25 anos de enquadramento sindical 
  Centenas de convidados, do Brasil e do exterior, participam das comemorações do 

Jubileu de Prata do SINTEC-SP, em São Paulo  
32 Uma noite de homenagens
 Wilson Wanderlei Vieira presta homenagens e é homenageado pelo Jubileu de Prata do 

SINTEC-SP 
33 Clássicos inesquecíveis 
 Nelson Nazar e Os Vips abrilhantam jantar de confraternização dos 25 anos do 

SINTEC-SP
34 Imagens que “falam” 
 Muito mais do que palavras, as imagens ganham vida para eternizar as comemorações 

do Jubileu de Prata do SINTEC-SP

Primeiramente, gostaríamos 
de compartilhar um 
pouco da nossa alegria 

e satisfação pelo sucesso do 
XI CONSIG – Congresso de 
Sindicalismo Global: Educação 
Profissional e Responsabilidade 
Socioambiental. Durante 
três dias e ao lado de muitos 
companheiros – entre eles, 
palestrantes que dispensam 
comentários –, pudemos 
discutir e apresentar propostas 
que visam melhorar a qualidade 
do ensino técnico e a relação do 
homem com o meio ambiente, 

inserindo os técnicos como importantes agentes para a 
construção de um planeta mais humano e sustentável. Com 
grande repercussão e mais de 500 participantes, temos a plena 
convicção de que estamos trilhando o caminho certo. 

Bem, esse é um dos pontos abordados nessa edição especial 
de SINTEC-SP em Revista. Elaboramos, também, uma matéria 
histórica sobre o sindicalismo global, desde os primórdios da 
industrialização, passando pela ditadura militar – época em 
que teve início o movimento dos técnicos – e chegando aos 
dias atuais. Além de manterem sua gênese representativa dos 
trabalhadores, os sindicatos assumiram papel importantíssimo 
na conjectura social e política do País.

E como não poderia deixar de ser, as comemorações do Jubileu 
de Prata do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio do Estado de São Paulo, completados em 23 de 
setembro, também merecem nossa atenção especial. Temos que 
comemorar, sim, as datas importantes, os momentos marcantes 
de nossas vidas; afinal, a vida é passageira, mas os registros 
são eternos. Parafraseando uma frase do companheiro Ricardo 
Nascimento Alves, presidente do CONTAE – Conselho Nacional 
das Associações de Técnicos Industriais, “talvez seja fácil para 
uma entidade completar 25 anos, mas difícil é fazer 25 anos 
com vitalidade, coragem e comprometimento”. Pura verdade! 
Saibam, no entanto, que o elixir dessa vitalidade, coragem e 
comprometimento são, justamente, vocês – Técnicos Industriais! 

Uma ótima leitura, e lembrem-se sempre de que “Juntos, 
Somos mais Fortes!”. 
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Evento reúne mais de 
500 participantes, entre 

presidentes e diretores de 
entidades sindicais de todos 

os estados; autoridades 
políticas; professores e 

diretores de escolas 
técnicas; dirigentes de 

organizações internacionais; 
palestrantes do mais 

alto nível e centenas de 
profi ssionais técnicos

Tema importante, qualidade das palestras e organização 
impecável atraem centenas de participantes ao XI CONSIG

Às 17 horas do dia 19 de setembro de 2012, o 
Auditório Anhanguera do Novotel Center 
Norte, em São Paulo, estava praticamente 

lotado para a abertura oficial do XI CONSIG – Con-
gresso de Sindicalismo Global, evento de natureza 
educativa e socioambiental promovido pela FEN-
TEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais 
e SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio do Estado de São Paulo; com o apoio 
da OITEC – Organização Internacional de Técnicos, 
CONTAE – Conselho Nacional das Associações de 
Técnicos Industriais, ABETI – Associação Brasileira 
de Ensino Técnico Industrial e FLATIC – Federación 
Latinoamericana de Trabajadores de las Industrias 
y la Construcción; e patrocínio do CONFEA – Con-
selho Federal de Engenharia e Agronomia, da CEF - 
Caixa Econômica Federal, da CNPL – Confederação 
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Nacional das Profissões Liberais e da UGT – União 
Geral dos Trabalhadores. 

A relevância do tema – “Educação Profissional e 
Responsabilidade Socioambiental” – aliada à qua-
lidade dos palestrantes e eficiência na organização 
levou ao congresso mais de 500 participantes, direta 
ou indiretamente relacionados ao meio técnico: pre-
sidentes e diretores de entidades sindicais de todos 
os estados; autoridades políticas; professores e dire-
tores de escolas técnicas; dirigentes de organizações 
internacionais, além de centenas de profissionais 
técnicos das mais diversas modalidades.

Escolhidos a dedo, como se diz no linguajar 
coloquial, os palestrantes foram uma atração à 
parte: Gilberto Dimenstein, com a palestra magna 
“Educação Profissional e Responsabilidade Socio-
ambiental” (ver matéria na página 8); Marco Auré-
lio da Costa, com o tema “O Meio Ambiente e a 
Ética Profissional” (ver matéria na página 9); Dener 
Giovanini, explanando sobre “Sustentabilidade e 
Compromisso Ambiental” (ver matéria na página 10); 
Eduardo Pellegrina Filho, com o tema “Pilar Sus-
tentável do Crescimento e Desenvolvimento” (ver 
matéria na página 11); o português António Pestana 
Garcia Pereira, falando sobre “A Repercussão da 
Crise Europeia no Brasil” (ver matéria na página 12); 
Tom Coelho, apresentando a palestra “Responsabi-
lidade Socioambiental – Evolução, Conscientização 
e Ação” (ver matéria na página 13); Margarita Maria 
Llambias, com o tema “Educação, Integração e Meio 
Ambiente na América Latina” (ver matéria na página 
14); Stella Lobo, com uma verdadeira aula sobre as 
“Novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Técni-
co” (ver matéria na página 15); e Miguel Morales, com 
o tema “Educação Profissional na América Latina 
(ver matéria na página 16). 

Membros da diretoria do SINTEC-SP: comprometimento 
absoluto pela valorização da categoria e do ensino técnico

Da esquerda para a direita: José Cícero Rocha da Silva, 
Canindé Pegado, Francisco Antonio Feijó, Laura Laganá, 

Carlos Ortiz, Wilson Wanderlei Vieira, Tito Oliveira, 
Nelson Nazar, Julio Torales, Cláudio Pereira Calheiros e 

António Matos Cristóvão

Compuseram a mesa durante a solenidade de abertu-
ra: Wilson Wanderlei Vieira, presidente da FENTEC e do 
SINTEC-SP; o desembargador Nelson Nazar, ex-presi-
dente do TRT-SP 2ª Região – Tribunal Regional do Traba-
lho de São Paulo; Francisco Antonio Feijó, presidente da 
CNPL; Canindé Pegado, secretário-geral da UGT; Carlos 
Ortiz, militante sindical e secretário de Estado do Empre-
go e Relações do Trabalho, representando o governador 
Geraldo Alckmin; Tito Oliveira, secretário municipal da 
Capital do Trabalho, representando o prefeito Gilberto 
Kassab; a professora Laura Laganá, diretora superin-
tendente do CPS – Centro Paula Souza que, na oportu-
nidade, assinou um acordo de cooperação educacional 
envolvendo a instituição e o SINTEC-SP para, inclusive, 
planejar ações voltadas ao aprimoramento de cursos 
técnicos; Julio Torales, presidente da OITEC-Paraguai 
– Organização Internacional de Técnicos; Cláudio Pereira 
Calheiros, presidente da MÚTUA – Caixa de Assistência 
dos Profi ssionais do CREA; José Cícero Rocha da Silva, 
conselheiro do CONFEA, representando o presidente 
José Tadeu da Silva; e António Matos Cristóvão, presi-
dente do CIFOTIE – Centro Internacional de Formação 
dos Trabalhadores da Indústria e Energia, de Portugal.
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Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, Wilson 
Wanderlei Vieira, no papel de anfi trião, deu as boas-
vindas aos palestrantes e convidados, agradecendo 
ao público presente e entregando a cada componente 
da mesa a placa pela participação no congresso. “Os 
companheiros que estão com a gente há mais tempo já 
se tornaram nossos amigos, e eu tenho certeza de que 
irá acontecer o mesmo com cada um que está aqui hoje 
pela primeira vez”, discursou, enfatizando a militância 
pela valorização da categoria e da educação profi ssional. 
“Uma das principais bandeiras nesses quase 35 anos do 
nosso movimento sindical tem sido a defesa do ensino 
técnico”, emenda, justifi cando que, com um aprendizado 
específi co, a pessoa consegue galgar seus objetivos pro-
fi ssionais de uma maneira mais rápida e efi caz. “Claro 
que não somos contra que o fi lho do trabalhador vá para 
as universidades, mas o governo tem que dar ênfase ao 
ensino técnico para garantir mais oportunidades de tra-
balho e ascensão profi ssional aos nosso jovens”, fi naliza, 
citando o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico, implantado pelo governo federal.

Antes do jornalista Gilberto Dimenstein abrir o ci-
clo de palestras, foram lidos pela mestre de cerimônia 
os ofícios recebidos em congratulação pela realização 
do evento, incluindo os enviados pela assessoria 
da presidente Dilma Rousseff ; pelo ministro Marco 
Antonio Raupp, do MCTI – Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação; pelos senadores Paulo Paim 
(PT-RS) e Álvaro Dias (PSDB-PR), além de diversos 
remetidos por presidentes de entidades ligadas aos 
mais diferentes setores técnicos, industriais e admi-
nistrativos do País. 

Wilson Wanderlei Vieira, presidente da FENTEC e do SINTEC-SP, 
dá as boas-vindas aos participantes do congresso

Wilson Wanderlei Vieira entrega placa 
de participação no XI CONSIG aos 

componentes da mesa

“Eu tenho sido constante no 
convívio com vocês, até mesmo 
porque respeito demais a 
categoria dos técnicos; pois, a 
tecnologia garante a estrutura 
do desenvolvimento e os 
sindicatos são um dos baluartes 
estruturais da república 
brasileira. Quero trazer a minha 
saudação carinhosa, felicitando 
a todos por mais esse congresso 
tão prestigiado”
Nelson Nazar
Desembargador e ex-presidente 
do TRT-SP 2ª Região

“É muito importante a CNPL 
participar desse evento, pois a 
categoria dos técnicos é forte, 
atuante e faz parte do nosso 
espectro de entidades. Eu sou 
técnico – em contabilidade 
–, mas vocês são técnicos de 
verdade; pois, ser técnico é ter 
tecnicidade, é saber exatamente 
o que está fazendo. Sinceramen-
te, o Wilson Wanderlei Vieira é 
um companheiro excepcional. E 
dentro desse contexto de ‘amigo 
de fé e irmão camarada’, eu 
agradeço imensamente por estar 
aqui mais uma vez” 
Francisco Antonio Feijó
Presidente da CNPL

“Eu faço questão de investir 
alguns minutos para 
cumprimentar e parabenizar 
a todos, especialmente pelos 
assuntos que aqui serão 
expostos. É importante que 
estejamos comprometidos, pois 
tanto a educação profi ssional 
como o desenvolvimento 
sustentável são temas 
importantíssimos e que 
precisam ser discutidos”
Canindé Pegado
Secretário-geral da UGT
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“É um prazer participar desse 
grande evento representando 
o governador Geraldo Alckmin, 
que não pôde comparecer em 
virtude de outros compromissos, 
mas pediu que eu lhes 
trouxesse um grande abraço. 
Acrescento que vocês estão 
de parabéns por discutir 
assuntos tão importantes, e 
podem contar com a nossa 
secretaria, que irá disponibilizar 
toda a capacidade técnica na 
busca de alternativas para as 
políticas públicas voltadas à 
educação e à responsabilidade 
socioambiental”
Carlos Ortiz 
Secretário de Estado do Emprego 
e Relações do Trabalho

“É uma honra estar 
aqui representando e 
trazendo um abraço do 
prefeito Gilberto Kassab, 
além de discutir temas 
importantíssimos para o 
mundo em que vivemos. 
Pois, quando falamos sobre 
sustentabilidade estamos 
nos referindo à vida, e 
do que iremos deixar aos 
nossos fi lhos e netos”
Tito Oliveira
Secretário municipal da 
Capital do Trabalho

“Quero parabenizar a 
todos pela brilhante 
iniciativa da realização 
desse congresso; aliás, 
competências relativas 
à responsabilidade 
socioambiental devem 
fazer parte dos cursos de 
formação profi ssional. 
Essa também tem sido uma 
de nossas preocupações, 
e prova disso é que 
temos aqui mais de 150 
professores do CPS”
Laura Laganá
Diretora superintendente do CPS

“Eu quero parabenizar o 
amigo Wilson Wanderlei 
Viera, que também é um dos 
condutores da OITEC, pelo 
XI CONSIG. Estou muito 
contente pela delegação 
paraguaia estar nesse 
congresso, participando 
e discutindo temas tão 
importantes para todos nós” 
Julio Torales 
Presidente da OITEC-Paraguai

“Cumprimento e parabenizo 
pela escolha de um tema 
tão relevante para nossas 
vidas. Saliento, ainda, o 
compromisso de fazer com que 
a MÚTUA seja realmente um 
braço social para que, junto 
com as entidades, possamos 
sempre participar desses 
eventos e levar benefícios a 
todos os profi ssionais” 
Cláudio Pereira Calheiros
Presidente da MÚTUA

“Eu quero saudar a todos 
em nome do presidente do 
CONFEA, José Tadeu da 
Silva. E também dizer que 
o XI CONSIG representa 
uma marca em nossas vidas, 
especialmente num momento 
tão importante em que 
nos reunimos para refl etir, 
discutir e tomar decisões 
para o futuro”
José Cícero Rocha da Silva
Conselheiro do CONFEA

“Primeiramente, quero 
agradecer pelo convite e 
cumprimentar todos os 
participantes. É uma emoção 
muito especial fazer parte 
desse importante congresso 
e, sinceramente, espero que 
a nossa presença possa 
contribuir com os objetivos 
propostos pelo XI CONSIG”
António Matos Cristóvão
Presidente do CIFOTIE
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Jornalista altamente 
conceituado e especialista em 
educação considera magistral 

a realização do congresso

Gilberto Dimenstein: “Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância”

Gilberto Dimenstein não é pro-
fessor, mas é especialista em 
educação, tanto que foi dele a 

responsabilidade de apresentar a pa-
lestra magna “Educação Profi ssional 
e Responsabilidade Socioambiental”, 
durante o XI CONSIG – Congresso 
de Sindicalismo Global. “Magistral 
a iniciativa pela realização desse 

congresso, especialmente numa ocasião em que a cidade 
de São Paulo está promovendo a Semana da Mobilidade 
2012”, elogiou o palestrante, colunista do jornal Folha de 
S.Paulo e da rádio CNB, onde apresenta diariamente o 
quadro Capital Humano. 

Carismático, sereno e extremamente tranquilo, a trajetó-
ria jornalística de Gilberto Dimenstein impressiona, a ponto 
dos convites para palestras serem constantes. Já apontado 
pela revista Época como uma das cem personalidades mais 
infl uentes do País, autor de vários livros e idealizador do 
Catraca Livre, site voltado para divulgação de atividades 
culturais e defesa da cidadania, ele encabeça o grupo dos 
mais conceituados formadores de opinião em atividade. 
Sua obra O Cidadão de Papel, por exemplo, ganhou o Prêmio 
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Jabuti – principal premiação 
da literatura nacional – em 
1994; e, mesmo depois de 
quase uma década, ainda é 
considerado um dos mais 
importantes livros sobre ci-
dadania, ética, meio ambien-
te e educação, disponíveis no 
mercado editorial.  

Durante sua palestra, Gil-
berto Dimenstein enalteceu 
o trabalho dos professores 
que, apesar das difi culda-
des, detém a responsabili-
dade de compartilhar conhecimentos. “Não é possível 
ter sustentabilidade sem educação, e o grande papel 
dos educadores é ensinar imaginação”, aponta em tom 
quase poético, ressaltando que a qualifi cação profi ssional 
também requer atividades culturais e educativas, e que 
investir no ensino é fundamental. “Se você acha que a 
educação é cara, experimente a ignorância”, fi losofa.  

Para o jornalista há três frases clássicas que o tempo 
transformou em verdadeiros jargões, mas que não acres-
centam absolutamente nada à vida humana, em especial 
aos brasileiros. São elas: “O Brasil é o País do futuro”, 
“Deus é brasileiro” e “deitado eternamente em berço 
esplêndido”. E, hipoteticamente falando, ele brinca: “Se 
eu pudesse passar pelo menos um dia no Congresso 
Nacional – dois eu não suportaria – com a chance de 
realizar uma única coisa, faria com que cada político 

lecionasse uma aula por ano numa 
escola pública”. Foi uma calorosa 
salva de palmas, acompanhada de 
muitos sorrisos.

Ao fi nal da apresentação, o 
palestrante recebeu das mãos de 
Wilson Wanderlei Vieira e Ricar-
do Nerbas, presidente do SIN-
TEC-RS – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Rio 
Grande do Sul, a placa pela parti-
cipação no congresso.

Gilberto Dimenstein, entre 
Wilson Wanderlei Vieira e 

Ricardo Nerbas
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cia pode ser compreen-
dido. Quem se dispõe 
a ensinar está ajudan-
do a pessoa a entender 
a existência da pró-
pria pessoa”, comple-
menta, valorizando, a 
exemplo do jornalista 
Gilberto Dimenstein, a 
“nobre” atividade dos 
educadores. 

Arquiteto e Técni-
co em Mecânica, Mar-
co Aurélio da Costa 
fez referência, tam-
bém, à implantação 
da Agenda 21, docu-
mento assinado por 
todos os países partici-
pantes na Conferência 
da Cúpula da Terra – 
Eco-92 –, realizada há 
duas décadas no Rio 
de Janeiro, e que vol-
tou à pauta durante a 
Rio+20 – Conferência 
das Nações Unidas so-
bre Desenvolvimento 
Sustentável, em julho, 
também na capital ca-
rioca. Triste, no en-
tanto, é que muito do que tem sido discutido não vem 
sendo colocado em prática. “Alguém já viu a Agenda 
21 sair do papel?”, questiona, apontando a boa vontade 
dos políticos agregada à participação da sociedade – in-
clusive, com o uso das redes sociais para divulgação de 
ideias – como caminho viável para a construção de uma 
cidade e, consequentemente, de um planeta mais sus-
tentável. Isso se transformaria, segundo ele, numa espé-
cie de “Agenda 21 Pessoal”.  

No papel de mediadores, Ricardo Nascimento Alves, 
presidente do CONTAE – Conselho Nacional das Asso-
ciações de Técnicos Industriais, e Lino Gilberto da Silva, 
diretor fi nanceiro da MÚTUA – Caixa de Assistência dos 
Profi ssionais do CREA, entregaram a placa ao palestrante 
pela participação no congresso.

Arquiteto e Técnico em 
Mecânica conclama a 

sociedade para a construção de 
um planeta mais sustentável

Marco Aurélio da Costa: “É pela 
transferência de conhecimento 

que o milagre da existência 
pode ser compreendido”

Ética é a parte da fi losofi a dedica-
da ao estudo dos valores morais 
que, por sua vez, fundamen-

tam-se na obediência e aceitação das 
normas, costumes ou mandamentos 
culturais. Mas como aplicar tal defi ni-
ção ao meio ambiente, especialmente 
ao uso adequado dos recursos natu-
rais para a subsistência humana? “Pa-

ra que a nave chamada planeta Terra continue a trabalhar, 
nós temos que zelar pelo bom funcionamento do sistema, 
observando especialmente o consumo dos recursos dispo-
níveis.” Foi com esse alerta que Marco Aurélio da Costa 
deu início à palestra “O Meio Ambiente e a Ética Profi ssio-
nal” durante o XI CONSIG – Congresso de Sindicalismo 
Global, para questionar em seguida: “Por quanto tempo 
nós ainda teremos recursos disponíveis no planeta? Pen-
so que se não tomarmos atitudes agora, nossos netos ou 
até mesmo fi lhos poderão sofrer as consequências de nos-
sa omissão”. E, de uma maneira simples e extremamente 
prática, o palestrante defi ne o conceito de desenvolvimen-
to sustentável: “Sustentabilidade se dá quando o uso de 
recursos naturais é inferior à capacidade de recomposição 
dos mesmos na natureza. Ou seja, a exploração do meio 
ambiente deve considerar a velocidade com que a nature-
za consegue reagir para compensar os danos”.  Contudo, 
para que esse conceito ganhe praticidade, há de se inves-
tir em educação que, de acordo com suas próprias pala-
vras, é a base para a 
formação da socie-
dade do futuro. “É 
pela transferência de 
conhecimento que o 
milagre da existên-
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Marco Aurélio da 
Costa, entre Ricardo 
Nascimento Alves e 

Lino Gilberto da Silva
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Ambientalista reconhecido 
mundialmente e premiado 

pela ONU analisa a questão 
ambiental com isenção, sob 
uma ótica mais técnica do 

que ideológica

Dener Giovanini: “Desenvolver e conservar caminham paralelamente, mas não estão na mesma estrada” 

Em 2003, Dener Giovanini, 
ambientalista reconheci-
do internacionalmente, 

recebeu da ONU – Organização 
das Nações Unidas, o mais im-
portante prêmio relacionado 
ao meio ambiente do planeta: o 
UNEP-Sasakawa. Anteriormente, 
o único brasileiro agraciado com 

essa láurea foi o sindicalista e ativista ambiental 
Chico Mendes, assassinado em 1988. “Além de me 
sentir honrado, esse prêmio vai fortalecer muito o 
combate ao tráfico de animais silvestres no Brasil”, 
agradeceu, na ocasião, o fundador da RENCTAS 
– Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais 
Silvestres, organização não-governamental mantida 
por meio de parcerias com a iniciativa privada, o 
poder público e o terceiro setor.

Apesar de militar na área ambiental há mais de 
duas décadas, em sua palestra “Sustentabilidade e 
Compromisso Ambiental” apresentada durante o 
XI CONSIG – Congresso de Sindicalismo Global, o 
jornalista e documentarista cinematográfico procu-
rou analisar a ques-
tão com certa dose 
de isenção, ou seja, 
sendo mais técni-
co do que ideoló-
gico. “Desenvolver 
e conservar cami-
nham paralelamen-
te, mas não estão 
na mesma estrada”, 
compara. Sustenta-
bilidade, para ele, 
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torna-se um dis-
curso vazio quan-
do não empregada 
ou compreendida 
incorretamente. “A 
palavra sustenta-
bilidade foi incor-
porada às grandes 
empresas, que assu-
mem um discurso 
ecológico e ambien-

tal para que as pessoas adquiram seus produtos. No 
entanto, é necessário que comecemos a prestar aten-
ção no verdadeiro significado de desenvolvimento 
sustentável”, alerta.  

Para o palestrante, as questões ambientais estão em 
constante confl ito com as questões econômicas. “Até 
hoje não conseguimos conciliá-las”, afi rma, fazendo 
menção à aprovação, pela Câmara dos Deputados, 
da medida provisória do novo Código Florestal. “No 
Brasil, nós temos uma legislação ambiental muito 
boa e uma aplicabilidade ruim. Então, devemos re-
fl etir com muita consciência, pois o que se discute é 
uma lei que vai afetar 30% do PIB – Produto Interno 
Bruto e 19 milhões de empregos”, resume, referindo-
se às riquezas geradas pelo agronegócio.  

A palestra teve como mediadores Luis Roberto Dias 
e José Carlos Coutinho, respectivamente presidentes 
do SINTEC-GO – Sindicato dos Técnicos Industriais 
no Estado de Goiás e do SINTEC-SC – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Estado de Santa Catarina. Ao 
fi nal, eles entregaram a placa ao ambientalista pela 
participação no XI CONSIG.

Dener Giovanini, entre Luis Roberto 
Dias e José Carlos Coutinho
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Transformação tecnológica e 
investimentos em capacitação 
profi ssional ditam o ritmo da 
palestra do diretor de recursos 

humanos da ITAUTEC

Diretor de recursos humanos 
da ITAUTEC S.A. – GRU-
PO ITAUTEC, Eduardo 

Pellegrina Filho tem 
um currículo impe-
cável, inclusive com 
mestrado, doutorado 
e vários cursos de 
especialização no exte-

rior. Credencial melhor impossível, e foi 
com essa “bagagem” que ele expôs suas 
opiniões no XI CONSIG – Congresso de 
Sindicalismo Global, dividindo sua pa-
lestra “Pilar Sustentável do Crescimento 
e Desenvolvimento” em três partes: 
capital intelectual na organização; pila-
res de sustentabilidade e capacitação; 
desenvolvimento e métodos. De acordo 
com o executivo, o mundo passa por uma 
grande transformação tecnológica, e as 
respostas – ou fatores – se concentram 
em: tecnologia, velocidade, globalização, 
aquisições e fusões, talentos, consumido-
res e acionistas. “A capacitação é conside-
rada o pilar sustentável do crescimento e 
desenvolvimento”, afi rma.

No caso da ITAUTEC, empresa que 
tem boa parte do seu efetivo formado por 
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profi ssionais técnicos representados 
pela FENTEC – Federação Nacio-
nal dos Técnicos Industriais e pelo 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado 
de São Paulo, a capacitação profi ssio-
nal não está relegada a segundo pla-
no. Pelo contrário, há cerca de dois 
anos a empresa criou a Academia 
ITAUTEC de Liderança, espécie de 
centro educacional que tem como 
objetivo “institucionalizar a cultura 
de aprendizagem contínua para 
proporcionar a aquisição de compe-
tências vinculadas às estratégias da 
empresa”. Resumindo: aprimorar o 
desenvolvimento profi ssional para, 
assim, melhorar o desempenho e os 
resultados em cada segmento. 

Ao fi nal da palestra, os mediado-
res Nilson da Silva Rocha, presidente 
do SINTEC-MG – Sindicato dos Téc-
nicos Industriais de Minas Gerais, 
e Jessé Barbosa Lira, presidente do 
SINTEC-PE – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Pernambuco, entrega-
ram a Eduardo Pellegrina Filho a pla-
ca pela participação no congresso.

Eduardo Pellegrina Filho: “A capacitação 
é considerada o pilar sustentável do 

crescimento e desenvolvimento”

Eduardo Pellegrina Filho, entre Nilson da Silva Rocha e 
Jessé Barbosa Lira
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Para um dos mais 
conceituados e respeitados 

políticos portugueses, a crise é 
do sistema capitalista global 
e não, precisamente, europeia

António Pestana Garcia Pereira: “O grande capital financeiro não tem pátria, não tem nação”

Embora o tema de sua palestra 
no XI CONSIG – Congresso de 
Sindicalismo Global tenha sido 

“A Repercussão da Crise Europeia no 
Brasil”, para o professor universitário 
e político português António Pesta-
na Garcia Pereira não há precisamen-
te uma crise europeia, mas uma crise 
do sistema capitalista global que vem 

desde 2008. “A crise atingiu primeiro os Estados Unidos 
e depois se alastrou por outras zonas do mundo, designa-
damente a Europa. Porém, seus parâmetros são bem di-
ferentes de crises anteriores, como a de 1929”, compara, 
fazendo uma breve retrospectiva histórica sobre a evolu-
ção do conceito de capitalismo. “Desde o fi nal do século 
15 já existia um mercado global capitalista, com o comér-
cio indo buscar parte da produção para colocá-la onde 
mais lhe convinha; entretanto, ainda não havia um capi-
talismo global”, explica, complementando que, após um 
processo de fusão com o capital industrial, no fi nal do sé-
culo 19 e inicio do século 20, confi gurou-se um sistema 
global regido pelo capital fi nanceiro. Ou seja, o sistema 
passou a ser controlado pelas empresas multinacionais, e 
não mais pelas nações.  “O grande capital fi nanceiro não 
tem pátria, não tem nação”, sintetiza, citando Karl Marx e 
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sua célebre obra O Capital.  
Com papel importan-

te na resistência antifascis-
ta portuguesa na década de 
1970, António Pestana Gar-
cia Pereira sempre teve seu 
nome ligado a movimen-
tos estudantis e à política, 
tanto que, por duas vezes 
consecutivas, concorreu à 
presidência da República – 
em 2001 e 2006. Ainda hoje, 
apesar de mais comedido 
nas palavras, o advogado e autor de diversos livros ain-
da se mostra bastante contundente, sem deixar, inclusi-
ve, de dar uma alfi netada na Alemanha, um dos únicos 
países europeus que parecem estar imunes à crise. “O 
dólar e o euro disputam o controle fi nanceiro do mun-
do, mas enquanto os Estados Unidos têm na sua moe-
da um meio internacional de troca, a Europa não tem. 
Por exemplo: compra-se petróleo com dólares, não com 
euros. A luta feroz entre esses imperialismos conduziu 
à chamada ‘crise do euro’, moeda que outra coisa não 
é senão o marco travestido”, acusa o palestrante. Antes 
da unifi cação europeia, o marco era a moeda ofi cial da 
Alemanha. 

Com muitos aplausos, António Pestana Gar-
cia Pereira foi homenageado com a placa de par-
ticipação no congresso pelos mediadores Solomar 
Pereira Rockembach e Roberto Santos Sampaio, res-
pectivamente presidentes do SINTEC-PR – Sindica-
to dos Técnicos Industriais do Estado do Paraná e do 
SINTEC-SE – Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio no Estado de Sergipe.

António Pestana Garcia 
Pereira, entre Solomar 
Pereira Rockembach e 

Roberto Santos Sampaio
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De acordo com publicitário e 
economista, sobram retóricas 
e faltam ações práticas para 
um planeta viável pelo ponto 
de vista da sustentabilidade

Publicitário, economista e atual 
conselheiro do CONSOCIAL – 
Conselho Superior de Respon-

sabilidade Social da FIESP – Federa-
ção das Indústrias do Estado de São 
Paulo, Tom Coelho procurou dividir 
sua palestra “Responsabilidade So-
cioambiental – Evolução, Conscienti-
zação e Ação” durante o XI CONSIG 

– Congresso de Sindicalismo Global, em du-
as etapas refl exivas: a primeira sobre a im-
portância do tema, e a segunda sobre as ações 
práticas, de conscientização socioambiental, 
que estão ao alcance de cada indivíduo. Por 
meio de gráfi cos, além de humoradas ima-
gens e vídeos ilustrativos, ele dissertou so-
bre a evolução da vida no planeta, enfatizan-
do, principalmente, o aumento populacional 
e a necessidade de geração de recursos para 
atender mais de 7 bilhões de habitantes. “Nós 
levamos 1800 anos para que o planeta atingis-
se o primeiro bilhão de pessoas; agora, a cada 
13 anos em média, a população aumenta em 
1 bilhão”, afi rma, salientando que, de acordo 
com as estatísticas e à taxa de natalidade, esse 
número pode chegar a 10 bilhões até 2050. 

Diante disso, como alimentar tanta gen-
te? Segundo o palestrante, que também é 
mestre em Gestão Integrada em Saúde no 
Trabalho e Meio Ambiente, a industrializa-
ção é o único caminho capaz de gerar recur-
sos em quantidade sufi ciente para atender 
a população mundial. “Hoje, o Brasil expe-
rimenta um nível de consumo equivalen-

te ao que os Estados 
Unidos experimen-
tavam na década de 
1960”, compara. No 
entanto, ele afi rma 
que é o próprio con-
sumo que mantém a 
economia aquecida 
e protegida da crise 
global. “Se você não 
compra, não é bem 
visto socialmente”, 
complementa, para 
depois soltar uma frase bem-humorada: “Aliás, status é 
comprar coisas que você não quer com o dinheiro que 
você não tem, para mostrar a quem você não gosta uma 
pessoa que você não é”, brinca.

Tom Coelho ressaltou, também, o baixo nível de reci-
clagem – atualmente, apenas 1% 
do lixo brasileiro é reaproveitado 
–, e o resultado, em sua opinião, 
frustrante da Rio+20 – Confe-
rência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável. 
“Estamos em tempos de mui-
ta retórica e poucas ações práti-
cas”, alerta. 

Como mediadores, Antonio 
Jorge Gomes, vice-presidente do 
SINTEC-RJ – Sindicato dos Téc-
nicos Industriais de Nível Mé-
dio do Estado do Rio de Janeiro, 
e Luzimar Pereira da Silva, presi-
dente do SINTEC-DF – Sindicato 
dos Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Distrito Federal, entre-
garam a placa ao palestrante pela 
participação no congresso.

Tom Coelho: “Hoje, o Brasil 
experimenta um nível de consumo 
equivalente ao que os Estados Unidos 
experimentavam na década de 1960”

Tom Coelho, entre Antonio Jorge 
Gomes e Luzimar Pereira da Silva
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Professora universitária 
argentina explica conceito de 
sustentabilidade, que não se 
resume numa única palavra

Em linhas gerais, susten-
tabilidade pode ser defi-
nida como um compêndio 

de ações e atividades que visam 
suprir as necessidades huma-
nas, sem comprometer as próxi-
mas gerações. Ou seja, a extração 
inteligente dos recursos naturais 
para a garantia da subsistência 

atual e futura. Portanto, seu conceito e, sobretudo, 
sua aplicabilidade, é bem mais complexa do que se 
parece. “A sustentabilidade não se resume numa 
única palavra. Se temos sentimento de solidarie-
dade conosco e com os nossos semelhantes, temos 
que trabalhar em função de ‘curar’ essa terra”, 
esclarece Margarita Maria Llambias, especializada 
em Identidade Cultural Latinoamericana, que tam-
bém palestrou durante o XI CONSIG – Congresso 
de Sindicalismo Global. Seu tema: “Educação, 
Integração e Meio Ambiente na América Latina”. 
“É possível enumerar vários critérios para medir 
se estamos ou não cuidando do planeta”, conti-
nua a professora argentina, licenciada em Ciências 
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Políticas e “maes-
tra” em Ciências 
Sociais. Entre esses 
critérios, ela aponta 
o nível de contami-
nação, as precau-
ções, e a necessi-
dade de realizar 
estudos prévios de 
impacto ambiental. 

Há, também, se-
gundo ela, necessi-
dade de se pensar 
“economisticamen-
te”, o que não é as-

sim tão intrínseco aos seres humanos. Apesar do 
clichê, como a própria palestrante define, essa é 
uma das maneiras de tentar compreender a mag-
nitude do problema da sustentabilidade, que co-
meçou a ganhar ênfase na Conferência de Estocol-
mo, de 1972, mas que chamou mesmo a atenção 
mundial a partir da Conferência da Cúpula da 
Terra – ou Eco-92 –, realizada no Rio de Janei-
ro. Outro aspecto abordado são as alternativas de 
energia, como a eólica, capaz de possibilitar uma 
economia mundial muito mais eficiente e sem 
agredir o meio ambiente. 

Mediadores da palestra, Julio Torales, presiden-
te da OITEC-Paraguai – Organização Internacional 
de Técnicos, e Iracy Silvano, diretora do SINTEC-

DF – Sindicato dos Téc-
nicos Industriais de Ní-
vel Médio do Distrito 
Federal, prestaram ho-
menagens à educadora 
com a placa pela parti-
cipação no XI CONSIG.

Margarita Maria Llambias, entre 
Julio Torales e Iracy Silvano

Margarita Maria Llambias: 
pensar “economisticamente” 
para tentar compreender o 
problema da sustentabilidade
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go “ginásio”, e o 
segundo, por mui-
to tempo chama-
do de “colegial”. 
“Então, o colegial 
passou a ser com-
pulsoriamente profissionalizante. Ou seja, com 
ênfase para a formação profissional e não para a 
educação geral”, explica. 

No entanto, excetuando as instituições especí-
ficas, como as mantidas pelo SESI – Serviço Social 
da Indústria, SENAC – Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial, e as que hoje fazem parte do 
CPS, a falta de estrutura nas escolas convencio-
nais acarretou, na época, uma desvalorização 
social à educação profissional. Diante desse qua-
dro, segundo a palestrante, a sociedade se mobi-
lizou para alterar a referida lei, uma vez que não 
agradava às escolas particulares e, principalmen-
te, à classe média, temerosa de que seus filhos não 
teriam condições de passar nos vestibulares. Por 
outro lado, a exemplo do que ocorre atualmente e 
com muito mais evidência, dispor de um currícu-
lo específico já se traduzia como referencial para 
os empregadores. “Para que a economia e outros 
agentes criem empregos, é preciso que o currículo 
faça sentido a quem emprega. A educação técnica 
forma profissionais e fomenta o desenvolvimento 
econômico”, afirma Stella Lobo.  

Ao término da palestra, os mediadores Luis 
Eduardo Castro Quitério, presidente da ABETI – 
Associação Brasileira de Ensino Técnico Indus-
trial, e Margarete dos Santos, 2ª vice-presidente 
do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Indus-
triais de Nível Médio do Estado de São Paulo, 
entregaram a placa à palestrante pela participa-
ção no congresso.

Supervisora educacional do 
Centro Paula Souza substitui, 

com grande competência, o 
professor Almério Melquíades 

de Araújo no congresso

Stella Lobo: “A 
educação técnica forma 
profissionais e fomenta 
o desenvolvimento 
econômico” 

Impossibilitado de compa-
recer ao XI CONSIG – Con-
gresso de Sindicalismo Glo-

bal, o professor Almério Melquí-
ades de Araújo, coordenador de 
ensino médio e técnico do CPS – 
Centro Paula Souza, foi substitu-
ído pela supervisora educacional 
Stella Lobo, que cumpriu com 

maestria sua atribuição durante a palestra “Novas 
Diretrizes Curriculares para o Ensino Técnico”. 
Antes, porém, de entrar no tema propriamen-
te dito, a palestrante apresentou uma recapitula-
ção histórica sobre as mudanças na educação rea-

lizadas pelo gover-
no militar a partir 
da década de 1960: 
a reforma das uni-
versidades, aproxi-
mando-as do mer-
cado de trabalho; 
e da educação pri-
mária, cuja Lei nº 
5.692/1971 dividiu-
a em dois níveis dis-
tintos: o primeiro, 
acoplado ao anti-
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Stella Lobo, entre 
Luis Eduardo Castro 

Quitério e Margarete 
dos Santos
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Presidente da 
OITEC-Internacional defende mais 
participação das empresas, junto 
às escolas técnicas, para melhorar 

a qualifi cação profi ssional

Miguel Morales: “A educação técnica é vital para a América Latina”

A América Latina é a região 
mais urbanizada do mun-
do; ou seja, cerca de 80% 

da população vive nas cidades – 
no Brasil a porcentagem chega a 
86,53%. No entanto, desde 2000 
que o crescimento médio anual 
tem sido inferior a 2%, índice con-
siderado normal de acordo com 

relatório divulgado em agosto pela ONU – Organi-
zação das Nações Unidas. Com uma população bei-
rando os 600 milhões – quase  de brasileiros –, a 
desigualdade social ainda é grande, assim como es-
cassas, em muitos países, as boas oportunidades de 
emprego. Nesse contexto, graças às escolas técnicas, 
o Brasil pode ser considerado exemplo a ser segui-
do, uma vez que, comprovadamente, os cursos téc-
nicos são o caminho mais curto para o mercado de 
trabalho. E foi justamente a “Educação Profi ssional 
na América Latina” o tema da palestra de Miguel 
Morales, presidente da OITEC – Organização Inter-
nacional de Técnicos e deputado provincial de Ju-
juy, Argentina, durante o XI CONSIG – Congresso 
de Sindicalismo Global.  “A educação técnica é vital 
para a América Latina, e a base central do crescimen-
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to em nossas ativi-
dades”, afi rma. Po-
rém, para ele as 
empresas devem es-
tar comprometidas 
em criar condições e 
oportunidades, jun-
to às escolas, para 
a melhoria da qua-
lifi cação profi ssio-
nal. “De que adian-
ta uma boa escola técnica se o aluno não tem o que 
necessita de uma empresa para se tornar um bom 
profi ssional?”, questiona, enfatizando que a correla-
tividade entre empresários e instituições de ensino 
permite que a diversifi cação da educação apresente, 
realmente, objetivos claros. 

Miguel Morales, que também preside a FACEPT 
– Federación Argentina de Colegios Profesionales y 
Entidades de Técnicos, cobrou, ainda, comprometi-
mento por parte de professores, alunos e dirigentes 
de instituições relacionadas à atividade e ao ensino 
técnico para que a educação se torne cada vez mais 
forte, sustentável e, fundamentalmente, construtiva. 
“Nos países mais avançados da América, entre eles 
o Brasil, a tecnifi cação tem avançado fortemente, 
não somente com as empresas se equipando melhor 
como também requerendo homens e mulheres mais 
capacitados”, acrescenta. 

José Casco e Luis Amêndola, representando res-
pectivamente a OITEC-Uruguai e a OITEC-Argen-
tina, foram os mediadores e responsáveis por en-
tregar a placa pela participação no congresso ao 
palestrante.

Miguel Morales, entre José Casco 
e Luis Amêndola
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Discursos eloquentes, elogios à organização e leitura 
do documento final do congresso marcam a cerimônia 

de encerramento do XI CONSIG

Da esquerda para a direita: António Matos Cristóvão , Eduardo 
Del Giudice, Luis Eduardo Castro Quitério, Ricardo Nerbas, 
Luiz Alcides Capoani, Wilson Wanderlei Vieira, Miguel Morales, 
Ricardo Nascimento Alves, Julio Torales e José Casco
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Às 16 horas do dia 21 de setembro de 2012, 
novamente o Auditório Anhanguera do 
Novotel Center Norte, em São Paulo, esta-

va praticamente lotado para a cerimônia de encer-
ramento e leitura do documento final (íntegra na 
pagina 20) do XI CONSIG – Congresso de Sindica-
lismo Global, com propostas elaboradas no decor-
rer das palestras mediante sugestões dos próprios 
participantes: palestrantes, mediadores e do pú-
blico em geral. “Estamos encerrando o nosso con-
gresso, com a certeza de termos alcançado bons 
resultados”, afirmou Wilson Wanderlei Vieira, 
antecipando que, provavelmente, a próxima edi-
ção do evento será realizada em Portugal. 

Entre elogios e discursos emocionados, a ce-
rimônia reservou algumas surpresas, como a 
“cereja do bolo” que António Matos Cristóvão, 
presidente do CIFOTIE – Centro Internacional 
de Formação dos Trabalhadores da Indústria e 
Energia, de Portugal, disse ter guardado para a 
ocasião. “Hoje é um dia histórico para os portu-
gueses, pois nessa manhã o presidente da Repú-
blica inaugurou uma unidade tecnológica muito 

importante para o ensino profissional, um centro 
de excelência com a finalidade de preparar nos-
sos técnicos”, compartilhou, referindo-se ao CFP 
– Centro de Formação Profissional, localizado a 
poucos metros da fábrica da EMBRAER – Empre-
sa Brasileira de Aeronáutica, em Évora.

Para Miguel Morales, presidente da OITEC 
– Organização Internacional de Técnicos, a cada 
ano as ideias e propostas do congresso são mais 
abrangentes e enriquecedoras. “Não tenho dúvi-
das de que saímos daqui com o dever cumprido, e 
de que chegaremos aos objetivos que plantamos”, 
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salientou, grato pela cordialidade e hospitalidade. 
Presidente da OITEC-Argentina, seu conterrâneo 

Eduardo Del Giudice se-
guiu o mesmo discurso, 
fazendo menção aos qua-
tro países que compõem 
a entidade e confessando 
se sentir um pouco brasi-
leiro. “Não somente por-
que eu me pareço com o 
ex-presidente Lula, mas 
por me considerar parte 
dessa família”, brincou, 
sorridente. 

Enquanto José Casco, 
representante da OITEC-
Uruguai também parabe-
nizou os organizadores 
do evento, Julio Torales, 
presidente da OITEC-Pa-
raguai, ressaltou que a 

preservação ambiental é responsabilidade de to-
dos os países, e não somente de uma nação espe-

cífica. “Para o meio ambiente, não há fronteiras”, 
resume.

Por sua vez, Ricardo Nerbas, presidente do 
SINTEC-RS, optou por “falar em pé para ser visto, 
alto para ser ouvido e pouco para ser aplaudido”. 
Assim, em seu breve discurso ele parabenizou o 
“amigo” Wilson Wanderlei Vieira e sua equipe de 
trabalho, tanto pela realização do evento como 
pela dedicação com que conduzem o movimen-
to sindical dos técnicos, iniciado há mais de três 
décadas. 

Extremamente satisfeitos, Luis Eduardo Castro 
Quitério e Ricardo Nascimento Alves também ras-
garam elogios pela qualidade do congresso. “Que 
tudo que foi abordado aqui continue até que atin-
jamos nossos objetivos, como a excelência da nos-
sa educação técnica”, ressaltou o presidente da 
ABETI – Associação 
Brasileira de Ensino 
Técnico Industrial. Já, 
o presidente do CON-
TAE – Conselho Na-
cional das Associações 
de Técnicos Indus-
triais, recorreu à poe-
sia Para Ser Grande, de 
Ricardo Reis – um dos 
pseudônimos mais co-
nhecidos de Fernando 
Pessoa – para expri-
mir seu sentimento de 
satisfação: “Para ser 

Wilson Wanderlei 
Vieira: “Nós 
fizemos 100% do 
que poderíamos 
fazer, mas não 
fizemos 100% 
do que vocês 
merecem” 

António Matos Cristóvão: 
“Hoje [21 de setembro] 
é um dia histórico para 

Miguel Morales e Eduardo Del Giudice: argentinos agradecem 
pela cordialidade e hospitalidade dos brasileiros

José Casco, da OITEC-Uruguai, e Julio Torales, 
presidente da OITEC-Paraguai: para o paraguaio, 

o meio ambiente não respeita fronteiras   

Ricardo Nerbas 
parabeniza o “amigo” 

Wilson Wanderlei Vieira 
pela realização do evento
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grande, sê inteiro: na-
da teu exagera ou ex-
clui. Sê todo em cada 
coisa. Põe quanto és 
no mínimo que fazes. 
Assim em cada lago a 
lua toda brilha, por-
que alta vive”.

Último componen-
te da mesa a se ma-
nifestar, Luiz Alcides 
Capoani, presidente 
do CREA-RS – Con-
selho Regional de En-
genharia e Agrono-
mia do Rio Grande do 
Sul, enalteceu o traba-
lho desenvolvido pe-
los sindicatos e enti-
dades de classes para 
a valorização dos téc-
nicos, que ele aponta 
como imprescindíveis 
para o desenvolvimen-

to do País. “Posso ver no semblante de cada técni-
co o amor que ele nutre pela profi ssão; e digo, com a 
maior tranquilidade, que todas as nossas categorias 
profi ssionais depen-
dem, essencialmente, 
dos técnicos”, atesta. 
Representando os de-
mais membros de con-
selhos estaduais pre-
sentes – Jorge Rober-
to Silveira, presiden-
te do CREA-SE; Pierry 
Avellar Guedes Carva-
lho, Técnico em Edifi -
cações e conselheiro 
do CREA-SC; e Luiz 
Nelmo de Menezes 
Vargas, Técnico Agrí-
cola e diretor-adminis-
trativo do CREA-RS –
, ele tocou, também, 
num assunto que deve 
render muita discus-
são num futuro pró-
ximo: a reformulação 
da Lei nº 5.194/1966 – 
os técnicos cobram proporcionalidade no Sistema 
CONFEA/CREA –, e a possibilidade da criação do 
conselho próprio da categoria. “Nós vivemos num 
divisor de águas, e ainda estamos nos adaptando sem 

os arquitetos em nosso 
conselho. Quanto à 
eventual saída dos téc-
nicos que, repito, são 
extremamente impor-
tantes para o sistema, 
digo que sou contra. 
Entretanto, se um dia 
tiver que acontecer, 
que seja de uma forma 
menos traumática pa-
ra que não prejudique 
a sociedade e a própria 
categoria”, alerta.

Em suas considera-
ções finais, novamen-
te Wilson Wanderlei 
Vieira agradeceu aos 
participantes e cola-
boradores, citando, 
um a um, os com-
ponentes da mesa. E 
pediu licença a Julio 
Torales para fazer 
uso de uma frase por ele pronunciada durante um 
evento realizado no Paraguai: “Nós fizemos 100% 
do que poderíamos fazer, mas não fizemos 100% 
do que vocês merecem”, disse. Na mesma noite, 
conforme anunciado pelo anfitrião, foi realizado 
o jantar de encerramento do XI CONSIG, bem co-
mo as comemorações do Jubileu de Prata do SIN-
TEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio do Estado de São Paulo, SINTEC-RS 
– Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Mé-
dio do Rio Grande do Sul, e SINTAESP – Sindica-
to dos Técnicos Agrícolas de São Paulo.

Luis Eduardo Castro Quitério: 
busca pela excelência da 

educação técnica

Ricardo Nascimento Alves 
cita versos de Fernando 
Pessoa para exprimir seus 
sentimentos sobre 
o congresso

Luiz Alcides Capoani: “Posso 
ver no semblante de cada 

técnico o amor que ele nutre 
pela profissão”

Nicoli Mirada, mestre de 
cerimônia, procede com 
a leitura do documento 
final do XI CONSIG
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Em todos os aspectos, o XI CONSIG – CONGRESSO INTERNACIONAL DE SINDICALISMO 
GLOBAL: Educação Profi ssional e Responsabilidade Socioambiental, promovido pela FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos Industriais e pelo SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 

Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo, com o apoio da OITEC – Organização Internacional 
de Técnicos, CONTAE – Conselho Nacional das Associações de Técnicos Industriais, ABETI – Associação 
Brasileira de Ensino Técnico Industrial e FLATIC – Federación Latinoamericana de Trabajadores de las 
Industrias y la Construcción, e patrocínio do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 
da Caixa Econômica Federal, da CNPL – Confederação Nacional das Profi ssões Liberais e da UGT 
– União Geral dos Trabalhadores, superou as expectativas. Durante três dias, profi ssionais de diversas 
áreas – principalmente técnica e tecnológica – lotaram o Auditório Anhanguera do Novotel Center Norte, 
em São Paulo. Foram mais de 500 participantes, entre presidentes e membros de entidades sindicais de todos 
os estados; autoridades públicas; professores e representantes de escolas técnicas; dirigentes de organizações 
internacionais; profi ssionais técnicos; convidados e palestrantes do mais alto nível. 

Depois de muitas explanações e debates, voltados essencialmente para a discussão da importância do 
ensino técnico para o futuro do País, bem como da necessidade de adoção de políticas de responsabilidades 
socioambientais por parte de empresas, entidades, órgãos públicos e da própria sociedade, é chegada 
a hora de apontar propostas que possam ser efetivadas; propostas essas elaboradas graças à intensa 
adesão e notável participação dos palestrantes, mediadores e do público em geral. 

A leitura do documento fi nal faz parte do protocolo de todo congresso realizado pela FENTEC e SINTEC-
SP. No entanto, cumpre salientar que as propostas aqui levantadas serão amplamente divulgadas entre 
os meios de imprensa, órgãos públicos, associações e entidades, para que, efetivamente, saiam do papel 
e tornem, de fato, realidades. 

Com a realização do XI CONSIG – CONGRESSO INTERNACIONAL DE SINDICALISMO GLOBAL: 
Educação Profi ssional e Responsabilidade Socioambiental, os Técnicos Industriais acreditam estar 
contribuindo para a construção de um planeta melhor: mais humano e mais sustentável. 

Propostas do XI CONSIG: 

• Inclusão, em todos os níveis da rede nacional de ensino, de conteúdo específi co voltado para a 
sustentabilidade e o meio ambiente; 

• Parceria com entidades sindicais brasileiras e internacionais para que, juntas, possam buscar 
alternativas e diretrizes para a capacitação profi ssional, bem como para a conscientização da 
necessidade de preservação do meio ambiente;
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XI CONSIG – CONGRESSO DE SINDICALISMO GLOBAL:
Educação Profi ssional e Responsabilidade Socioambiental

• Criação de um site ou uso de redes sociais para divulgação de ideias – de caráter pessoal – que 
possam contribuir para a construção de uma cidade e, consequentemente, de um planeta mais 
sustentável.  

• Adoção de medidas que inviabilizem práticas inadequadas utilizadas por algumas empresas na 
promoção da sustentabilidade;  

• Incentivo aos políticos e órgãos públicos quanto ao uso adequado de verbas públicas, com a 
fi nalidade de promover educação com ênfase na preservação ambiental; 

• Estabelecimento de parcerias para produção de vídeos institucionais sobre educação e 
sustentabilidade, para divulgação em congressos, seminários e demais eventos de natureza 
social;

• Recomendação às escolas técnicas para que sejam observadas nas matrizes de formação as 
atribuições dos técnicos, uma vez que a profi ssão é devidamente regulamentada pela Lei n° 
5.524/1968; e pelos decretos n° 90.922/1985 e 4.560/2002; 

• Criação de mecanismos que incentivem e facilitem a inserção de jovens e adolescentes em escolas 
técnicas, colaborando, assim, para a diminuição, em curto prazo, da falta de capacitação 
profi ssional do País; 

• Viabilização de parcerias e canais de comunicação com o governo, instituições de ensino, 
empresas, órgãos fi scalizadores e demais setores, para realização de eventos dessa natureza nas 
outras regiões do País; 

• Apoio à OITEC – Organização Internacional de Técnicos para a elaboração de leis nos países do 
MERCOSUL, que possam  viabilizar a adoção de uma matriz curricular nos cursos técnicos dos 
respectivos países, que contemple uma formação mais equalizada;  

• Participação efetiva da FENTEC e dos SINTECs em conselhos municipais de meio ambiente, 
comitês de bacias hidrográfi cas, audiências públicas e congressos, para que os profi ssionais, por 
meio do conhecimento técnico, capacidade e experiência, possam contribuir com a sociedade; 

• Encaminhamento do documento conclusivo para os meios de comunicação, autoridades e órgãos 
do legislativo e executivo, bem como para entidades nacionais e internacionais correlacionadas 
aos temas do congresso.

São Paulo, 21 de setembro de 2012
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Síntese do movimento 
sindical mundial: 
os primórdios da 

industrialização, a 
formação das grandes 
centrais brasileiras, o 
sindicalismo durante 
a ditadura militar, a 

estrutura organizacional e 
o movimento dos Técnicos 
Industriais que, em 2014, 

completa 35 anos

Predominante na Europa durante a Idade Moderna 
(1453-1789), o mercantilismo consistia uma prática 
econômica absolutista, com os governos exercendo 

poder absoluto sobre a economia; ou seja, quanto maior 
sua riqueza maior também seu prestígio, poder e respeito 
internacional. A partir de meados do século 18, no entanto, 
com a eclosão da Revolução Industrial inglesa o mundo 
passou por uma profunda transformação econômica, sen-
do despertado para o sistema capitalista, que até hoje rege 
a economia mundial e a vida em sociedade. 

No Brasil, os primeiros indícios de industrialização 
remontam ao início do século 19, com atividades, essen-
cialmente, metalúrgicas e manufatureiras. Em 1850, o 
total de fábricas passava de 50; e, nas décadas seguintes, 
a situação da classe operária brasileira já beirava o caos: 
longas jornadas de trabalho; ambientes abafados e mal 
iluminados; condições inadequadas de higiene; falta de 
moradia; sem falar que benefícios como aposentadoria, 
férias, descanso semanal remunerado e fundo de garantia 
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Da Revolução Industrial, na Inglaterra, aos dias atuais: 
mais de dois séculos de sindicalismo

ainda demorariam muito tempo para serem conquistados. 
Assim, pouco a pouco os operários vão sentindo necessi-
dade de se organizarem na luta por melhorias no trabalho, 
principalmente após a abolição da escravatura e a chegada 
dos primeiros imigrantes, munidos de ideias associativas 
que eclodiam na Europa.

Se em 1824 era expressamente proibida a formação 
de organizações profissionais, a Constituição Federal de 
1891 passou a garantir esse direito e, em 1906, é fundada 
a COB – Confederação Operária Brasileira pelos chama-
dos “anarcossindicalistas”, influenciados por militantes 
europeus – muitos, inclusive, vivendo no Brasil. Não 
demorou para que os patrões e o governo reagissem, 

aprovando leis que agilizavam a expulsão de líderes 
sindicais estrangeiros. 

Em decorrência da queda dos salários aliada à elevação 
do custo de vida, a década seguinte foi marcada por uma 
onda de manifestações até então jamais vista no País, em 
especial a Greve Geral de 1917, que paralisou mais de 50 
mil trabalhadores em São Paulo. Mesmo assim, a influên-
cia anarquista sobre o sindicalismo brasileiro naufragou, 
especialmente pela fundação, em 1922, do PCB – Partido 
Comunista Brasileiro, cujas ideologias se contrapunham. 
Com ampla hegemonia comunista, sete anos mais tarde é 
criada a primeira central sindical de nível nacional: CGTB 
– Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil (não 
confundir com a CGTB atual), declarada ilegal após a cas-
sação do registro do PCB em virtude do rompimento das 
relações diplomáticas do Brasil com os russos durante a 
Guerra Fria – espécie de conflito de nervos desencadeado 
entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética a partir 
da Segunda Guerra Mundial. 

Após a criação do Ministério do Trabalho, em 1930, por 
Getúlio Vargas, os sindicatos se tornam órgãos de colabo-
ração e cooperação do Estado – por decreto, tinham direito 
a férias anuais apenas os trabalhadores sindicalizados. Em 
1º de maio de 1943, o presidente sanciona a Lei nº 5.452, 
mais conhecida como CLT – Consolidação das Leis do 
Trabalho, aumentando seu prestígio popular e represen-
tando um grande avanço nas relações socioeconômicas. 
“O sindicato é a vossa arma de luta, a vossa fortaleza”, 
declarou, por ocasião das comemorações do Dia do Traba-
lho, em 1951. Assim, mesmo que a CLT tenha pulverizado 
sensivelmente a atuação dos sindicalistas, o papel dos sin-
dicatos na conjectura política começava a ser consolidado. 

Sindicalismo na ditadura militar – Após o golpe militar 
de 1º de abril de 1964, o Brasil passou por um dos perí-
odos mais conturbados de sua história. Embora tenham 
amenizado um pouco a crise econômica que se alastrava 
desde a renúncia de Jânio Quadros em 1961, a tomada do 
poder pelos militares e as medidas adotadas em caráter 
emergencial trouxeram sérias consequências políticas, 

Greve Geral de 1917: mais de 50 mil trabalhadores 
paralisados em São Paulo; até então, a maior manifestação 

popular trabalhista da história do País
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econômicas e sociais para o futuro, influenciando também 
as ações sindicais. Todas as manifestações, incluindo os 
movimentos grevistas, eram reprimidas, e seus principais 
líderes presos ou exilados. Foi decretada uma lei antigre-
ve, e os índices de reajuste salarial passaram a ser fixados, 
autoritariamente, pelo governo, que ainda cassou o man-
dado de milhares de sindicalistas.  

Em 1966, é criado o FGTS – Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço em substituição ao regime de estabili-
dade no emprego. A partir de 1967, o movimento sindical 
volta a se aquecer com a fundação do MIA – Movimento 
Intersindical Antiarrocho e, no ano seguinte, estoura a 
greve dos metalúrgicos de Osasco. Resultado: centenas de 
grevistas foram presos. 

No decorrer da segunda metade da década de 1970, já 
com os primeiros sinais de enfraquecimento do regime 
militar, surge a figura do sindicalista Luiz Inácio Lula da 
Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo, iniciando uma campanha de 
reposição dos índices de inflação que compensasse as 
perdas salariais referentes aos anos anteriores. Seguem-se 
novas greves, iniciadas no ABC paulista e alastrando por 
outras regiões e estados. 

Em 1983, nasce a CUT – Central Única dos Trabalhado-
res com o compromisso de defender os interesses da classe 
operária. Três anos mais tarde, divergências internas cau-
sam ruptura na entidade, ao mesmo tempo em que alguns 
sindicatos, ainda atrelados ao governo, fundam a CGT 

– Central Geral dos Trabalhadores que, posteriormente, 
juntaria-se a outras centrais sindicais para dar origem a 
UGT – União Geral dos Trabalhadores. Por sua vez, a For-
ça Sindical, fundada em 1991, surge com uma proposta de 
reestruturação, menos pragmática e mais aberta ao debate 
com a sociedade.

Devidamente reconhecidas pela Lei nº 11.648/2008, 
atualmente são seis as centrais sindicais brasileiras que 
juntas, congregam milhares de sindicatos e milhões de 
trabalhadores. Incluindo a CUT, a Força Sindical e a UGT, 
citadas anteriormente, fazem parte desse seleto grupo a 
CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Bra-
sil, a NCST – Nova Central Sindical dos Trabalhadores e a 
CGTB – Central Geral dos Trabalhadores do Brasil.

Organização sindical brasileira – Apesar das inúmeras 
emendas, a Constituição Federal de 1988 assegura a 
liberdade da associação profissional, sem exigir autoriza-
ção do Estado para a fundação de sindicatos, ressalvando 
apenas como exigência constitucional, a necessidade do 
registro no órgão competente. Ainda, segundo os princí-
pios constitucionais, o sistema de representação sindical 
brasileiro é confederativo: sindicatos, federações e confe-
derações. Numa estrutura organizacional, os sindicatos 
compõem a base, as federações o centro, e as confedera-
ções o topo do organograma. Também, de acordo com 
a lei, são necessárias ao menos cinco entidades sindicais 
para compor uma federação, e três federações para for-
mar uma confederação.

Segundo dados atualizados do MTE – Ministério do 
Trabalho e Emprego, existem quase 10 mil sindicatos 
com registro ativo no País, organizados por categorias 
profissionais específicas, como metalúrgicos, químicos, 
eletricitários, petroleiros; diferenciadas, como secretárias, 
motoristas, telefonistas; e profissionais liberais, entre eles 
os técnicos, engenheiros, médicos, advogados, economis-
tas etc. E o número de entidades não para de crescer, e só 
em 2011 foram computadas mais de 1200 solicitações de 
novos registros. Para Wilson Wanderlei Vieira, presidente 
do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio do Estado de São Paulo, essa pluralidade faz 
com que os sindicatos estejam muito mais próximos dos 
trabalhadores, podendo, assim, representá-los com mais 
eficiência. “Tendo em vista a extensão territorial e o gran-
de número de profissionais, nós defendemos essa estru-
tura sindical, pois cada categoria tem suas reivindicações 
próprias e que precisam ser respeitadas”, complementa. 

A questão, no entanto, é que nem todas as associações 
que, na prática, exercem atividades sindicais, possuem a 
carta sindical, reconhecendo legalmente a entidade e legi-
timando sua atuação representativa junto à categoria. 

Getúlio Vargas: “O sindicato é a vossa arma de luta, a 
vossa fortaleza” 
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Ex-líder sindical: Luiz Inácio Lula da Silva 
discursa para metalúrgicos
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Técnicos Industriais – “Compareçam no dia 18/08/79, 
sábado, 14 horas, à Rua Clóvis Bueno de Azevedo, 70, 
Ipiranga, São Paulo SP, para tratarmos dos seguintes as-
suntos: regularização e ofi cialização da ATESP, luta pela 
regulamentação da Lei nº 5.524/1968”, diz trecho da carta 
assinada por Marcos Antonio Borges, datada de 02/08/79. 
A adesão foi grande e, liderados por Wilson Wanderlei 
Vieira, no dia marcado dezenas de profi ssionais técnicos 
comparecem à Escola Técnica Getúlio Vargas para a 
assembleia geral de fundação, aprovação do estatuto e 
eleição da diretoria da ATESP – Associação Profi ssional 
dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. 

Um dos maiores – senão o maior – aspectos motiva-
dores para a fundação da entidade e, consequentemen-
te, para o início da militância sindical da categoria, foi 
o Ato 30 baixado pelo CREA-SP – Conselho Regional 

As grandes centrais sindicais brasileiras: milhares de 
sindicatos filiados e milhões de trabalhadores representados

de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, 
impedindo os Técnicos em Edifi cações de executarem 
projetos até 120m2, como garantia antes o Ato 6, de 
1968 e republicado em 1972. A insatisfação, por parte 
dos envolvidos, foi geral, desencadeando uma série de 
manifestações e expedições de mandados de segurança, 
além de pautar jornais e outros importantes meios de 
comunicação. Bem-humorados, os técnicos foram às ruas 
e, com faixas e bonecos gigantes, protestaram contra as 
decisões do conselho estadual, ao mesmo tempo em que 
começavam a cobrar mais participação da categoria nas 
decisões e, sobretudo, a regulamentação profi ssional. Ou 
seja, alterações na Lei nº 5.524/1968 de maneira a atender 
as necessidades de milhares de profi ssionais, comprome-
tidos e agrupados em torno de objetivos comuns. Segui-
ram-se muitos entraves e retaliações por parte do Sistema 
CONFEA/CREA; e, depois de muito comprometimento 
e reuniões, incluindo uma audiência ofi cial com o presi-
dente da República João Baptista de Oliveira Figueiredo 
em 17 de abril de 1980, fi nalmente foi assinado o Decreto 
nº 90.922 em 6 de fevereiro de 1985. 

Enquanto associação, a ATESP tinha cumprido seu 
papel institucional e organizativo, e o próximo pas-
so seria a transformação da entidade em sindicato. 
Assim, em 1987, depois da publicação da Portaria nº 
3.156 do Ministério do Trabalho, concedendo o en-
quadramento sindical dos Técnicos Industriais como 
profi ssionais liberais, a categoria teve mais um motivo 
para comemorar: a fundação do SINTEC-SP, em 23 de 
setembro – data em que também se comemora o Dia 
Nacional do Profi ssional Técnico, instituído pela Lei nº 
11.940, de 19 de maio de 2009. Assinada pelo ministro 
do Trabalho Almir Pazziano� o Pinto, a carta sindical 
que legitima o SINTEC-SP como único representante 
dos Técnicos Industriais no Estado de São Paulo vai 
muito além de uma simples conquista, pois recompen-
sa os anos de dedicação e trabalho intenso para que os 
técnicos obtivessem o respeito e o reconhecimento por 
parte do poder público, de dirigentes de entidades e 
organizações, e da sociedade em geral. 

Também, na década de 1980, começa a germinar a 
ideia da criação do Conselho Profi ssional dos Técnicos 
Industriais, o que, naturalmente, não constitui uma das 
medidas mais simples de se concretizarem. Nas últimas 
duas décadas, por exemplo, apenas dois conselhos foram 
instituídos: em 1998 o CONFEF – Conselho Federal de 
Educação Física, e em 2010 o CAU – Conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo, abalando sensivelmente as estruturas 
do Sistema CONFEA/CREA. A expectativa dos técnicos 
aumentou com a publicação da MP nº 1549/1997 e da Lei 
nº 9.649/1998, que em seu artigo 58 modifi ca a estrutura 
dos conselhos, e ainda mais com a aprovação do Senado 
Federal – em tempo recorde, 30 dias – do PLS nº 493/1999, 
de autoria do senador Ernandes Amorim (PPB-RO). Con-

Sistema confederativo de representação sindical: 
sindicatos, federações e confederações
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Retrospectiva: alguns dos principais fatos 
relacionados ao movimento sindical dos 
Técnicos Industriais 

- Julho de 1979
Protestos em São Paulo contra o Ato 30, 
baixado pelo CREA-SP, que limitava o 
trabalho dos Técnicos em Edificações.

- Agosto de 1979
Liderados por Wilson Wanderlei 
Vieira, um grupo de profissionais 
funda a ATESP, em 18 de agosto.

- Janeiro de 1980 
Realização, de 28 a 30 de janeiro, da 1ª Reu-
nião Nacional para Estudos da Regulamen-
tação da Lei nº 5.524/1968, em São Paulo. 

- Abril de 1980
Em audiência oficial no dia 17 de abril, é 
entregue ao presidente da República João 
Baptista de Oliveira Figueiredo o antepro-
jeto de regulamentação profissional. 

- Agosto de 1982
Fundação, em 20 de agosto, do 
CONTAE – Conselho Nacional das 

Associações de Técnicos Industriais, a primeira organização 
de representatividade nacional dos profissionais técnicos. 

- Fevereiro de 1985
Assinatura, em 6 de fevereiro, do Decreto nº 90.922, que 
regulamenta a Lei nº 5.524/1968, a qual dispõe sobre o 
exercício da profissão de Técnico Industrial e Técnico Agrícola.  

- Setembro de 1987
Assinatura da carta sindical do SINTEC-SP 
pelo ministro do Trabalho Almir Pazzianotto 
Pinto, em 23 de setembro. 

- Janeiro de 1989
Fundação, em 28 de janeiro, da FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos 
Industriais, com o propósito de defender 

os interesses profissionais da categoria a nível nacional. 

- Setembro de 1990 
Não havendo conciliação com a 
FIESP – Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo, é 

instaurado junto ao TRT-SP – Tribunal Regional do 

tudo, o STF – Supremo Tri-
bunal Federal considerou 
inconstitucional o referido 
artigo, forçando o arqui-
vamento do projeto em 
questão. “Mesmo diante 
das dificuldades, quere-
mos o nosso conselho. Mas 
enquanto estivermos nesse 
[CONFEA – Conselho 
Federal de Engenharia e 
Agronomia], exigimos uma 

representação digna”, costuma enfatizar o presidente do 
SINTEC-SP.

Em 2000, pela primeira vez os técnicos tomaram posse 
no CONFEA e nas câmaras especializadas do CREA-SP, 
conquistando o direito ao voto e quebrando uma barreira 
de mais de cinco décadas. “A principal meta ao assumir-
mos esses cargos é pela defesa de um CONFEA atuante, 
democrático e que, de fato, defenda os interesses legítimos 
dos profissionais agregados ao conselho”, declarou, na 
ocasião, o conselheiro federal Wilson Wanderlei Vieira.   

Fundação da ATESP, em 
18 de agosto de 1979: 
dezenas de profissionais 
técnicos comparecem à 
Escola Técnica Getúlio 
Vargas, em São Paulo

Manifestação bem-humorada contra o Ato 30, baixado pelo 
CREA-SP, limitando o trabalho dos Técnicos em Edificações
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Atualmente, em trâmite conclusivo na Câmara dos 
Deputados, o PL nº 2.861/2008 irá, assim que aprovado, 
instituir o piso salarial da categoria. Mobilização não 
falta, como a campanha de 2009, quando representan-
tes técnicos literalmente vestiram a camisa e coloriam o 
Congresso Nacional de amarelo. Desde então, as reuni-
ões com o presidente da Câmara dos Deputados, Marco 
Maia (PT-RS), têm sido frequentes para que o projeto seja 
incluído na na pauta de votação do Plenário da Câmara. 

Em suma: de 1979 até hoje muita coisa aconteceu. 
O que não mudou, no entanto, é o propósito do SIN-
TEC-SP em continuar representando, com dignidade 
e respeito, milhares de profissionais técnicos de todas 
as regiões do Estado, defendendo seus direitos nas ne-
gociações coletivas, trabalhando pela valorização pro-
fissional junto às empresas e órgãos públicos e, essen-
cialmente, atendendo à comunidade com hombridade, 
caráter e profissionalismo. Afinal, é em cada comunida-
de que todo trabalho técnico encontra seu maior mérito, 
sua maior motivação, seu maior orgulho.

Trabalho em 13 de setembro, o primeiro dissídio 
coletivo da história do SINTEC-SP, representado, na 
ocasião, pelo diretor Gilberto Takao Sakamoto. 

- Agosto de 1991
Fundação, em 24 de agosto, da 
ABETI – Associação Brasileira de 
Ensino Técnico Industrial, com 

o objetivo de representar as entidades estaduais voltadas 
para a educação técnica.

- Agosto de 1995
Realização do I CONSIG 
– Congresso de Sindicalismo Global, 
no dia 21 de agosto, em São Paulo. 

- Setembro de 1996
Fundação, no dia 6 de 
setembro em Montevidéu, 
da OITEC – Organização 

Internacional de Técnicos, com o propósito de 
defender os interesses profissionais da categoria a nível 
internacional. 

- Setembro de 2009
Comemoração, no Senado Federal, 
do Dia Nacional do Profissional 
Técnico, cuja Lei nº 11.040 foi 
sancionada pelo presidente interino 
José Alencar em 19 de maio. 

- Novembro de 2009 
Mobilização histórica no 
Congresso Nacional, em Brasília, 
pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 2.861/2008, que institui o piso 

salarial da categoria; atualmente, o PL tramita em caráter 
conclusivo na Câmara dos Deputados. 

- Setembro de 2012
Realização do XI CONSIG – Congresso de Sindicalismo 
Global: Educação Profissional e Responsabilidade 
Socioambiental, de 19 a 21 de setembro, em São Paulo. 

Comemorações do Jubileu de Prata do SINTEC-SP, em 21 
de setembro (ver matéria na página 28).

17 de abril de 1980: audiência oficial com o presidente 
João Baptista de Oliveira Figueiredo

Acima, Wilson Wanderlei Vieira, em posse da carta 
sindical; e, abaixo, técnicos ao lado do ministro do 

Trabalho Almir Pazzianotto Pinto
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Centenas de convidados, do Brasil e do exterior, 
participam das comemorações do Jubileu de Prata 

do SINTEC-SP, em São Paulo

Com o enquadramento sindical garantido pela 
publicação da Portaria nº 3.156/1987, do Mi-
nistério do Trabalho, foi fundado, ofi cialmen-

te, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio do Estado de São Paulo. “No dia 23 
de setembro, nós estávamos na porta do gabinete do 
ministro do Trabalho, Almir Pazziano� o Pinto, para 
a assinatura da nossa carta sindical”, recordou o pre-
sidente Wilson Wanderlei Vieira durante seu discurso 
proferido na solenidade de abertura das comemora-
ções do Jubileu de Prata da entidade, realizado no dia 
21 de setembro de 2012 no Auditório Anhanguera do 
Novotel Center Norte, em São Paulo. “Nós tivemos 
muitas conquistas e alegrias nesse longo caminho e, 
claro, alguns tropeços. Mas aprendemos que temos 
que lutar para alcançar nossos objetivos, e foi assim 
que construímos esse movimento”, continua, prome-
tendo um livro, a ser lançado até 2104, para contar 
a história dos 35 anos do movimento dos técnicos, 
iniciada em 18 de agosto de 1979 com a fundação 
da ATESP – Associação Profi ssional dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo (ver matéria na 
página 22). “Precisamos relatar os casos verídicos do 
nosso movimento sindical, e enquanto estivermos 

condições nós vamos continuar trabalhando e 
comemorando; afi nal, ninguém chega até aqui 
sem trabalho”, complementa, agradecendo aos 
convidados, diretores e presidentes de entidades 
nacionais e internacionais, e aos funcionários 
que, segundo ele, realmente vestem a camisa da 
empresa – no melhor sentido dos clichês. 

Também, em 23 de setembro de 1987, foi as-
sinada a carta sindical do SINTEC-RS– Sindicato 
dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Rio 
Grande do Sul e do SINTAESP – Sindicato dos 
Técnicos Agrícolas de São Paulo, atualmente 
presididos por Ricardo Nerbas e Marcos Antonio 
Silva, respectivamente. Além deles, estiveram à 
mesa ao lado do presidente do SINTEC-SP: Mi-
guel Morales, presidente da OITEC – Organização 
Internacional de Técnicos; Luiz Alcides Capoani, 
presidente do CREA-RS – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul; 
Carlos Alberto Schmi�  de Azevedo, diretor da 
CNPL – Confederação Nacional das Profi ssões 
Liberais; Angela Micai, gerente regional da Caixa 
Econômica Federal; Ricardo Nascimento Alves, 
presidente do CONTAE – Conselho Nacional das 
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dores. “Para nós, técnicos argentinos, é um verdadeiro 
orgulho estarmos participando desse momento trans-
cendental. Estou impressionado por tão fabulosa orga-
nização”, parabenizou.

Representando o presidente da CNPL, Francisco 
Antonio Feijó, Carlos Alberto Schmi�  de Azevedo 
enalteceu o trabalho do SINTEC-SP realizado ao lon-
go das décadas, ressaltando que “só acumula vitórias 
quem demonstra e age com competência”.

Engenheiro, mas defensor de mais participação 
dos técnicos no Sistema CONFEA/CREA, Luiz Al-
cides Capoani destacou o papel dos sindicatos na 
congregação, aperfeiçoamento, participação e valo-
rização dos profi ssionais envolvidos. “São entidades 

Associações de Técnicos Industriais; e Luis Eduardo 
Castro Quitério, presidente da ABETI – Associação 
Brasileira de Ensino Técnico Industrial. 

Angela Micai parabenizou o SINTEC-SP pelo ani-
versário e ressaltou a missão institucional da Caixa 
Econômica Federal em atuar na promoção da cida-
dania. “Trabalhamos para ser mais um banco para 
todos os brasileiros. Nossas atividades e políticas 
incorporam valores da governança corporativa e de 
responsabilidade social, acreditando ser esse o cami-
nho a ser seguido pela sociedade”, promove.

Participante assíduo em eventos relacionados ao 
movimento dos técnicos, Miguel Morales confessou 
se sentir em casa, sem poupar elogios aos organiza-

Festa completa e irretocável: homenagens, discursos 
elogiosos, placas de agradecimentos e selo comemorativo
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representadas por pessoas obstinadas, que trabalham 
com afi nco e dão o máximo pelos interesses da ca-
tegoria profi ssional. Que vocês continuem trilhando 
esse caminho regado de sabedoria”, emenda.

Com seu discurso peculiar adornado por citações 
poéticas, dessa vez Ricardo Nascimento Alves pre-
parou uma analogia entre o amor que os técnicos 
nutrem pela profissão com os versos de Ivan Lins 
da canção Iluminados: “O amor tem feito coisas que 
até mesmo Deus duvida (...). Foi assim que fez em 
mim, foi assim que fez em nós, esse amor ilumina-
do”. “Talvez seja fácil para uma entidade completar 

25 anos. Difícil é fazer 25 anos com vitalidade, cora-
gem e comprometimento”, compara. 

Por sua vez, Luis Eduardo Castro Quitério 
demonstrou gratidão ao “companheiro” Wilson 
Wanderlei Vieira, a quem parabenizou por presidir 
e conduzir politicamente um sindicato tão presti-
giado. “Ele é um dos grandes responsáveis por essa 
longevidade, e também pela importância que a en-
tidade representa no nosso dia a dia”, disse. 

Presente na cerimônia, Marilene Mario� oni, presi-
dente do conselho deliberativo da APM – Associação 
Paulista de Municípios, aproveitou a ocasião para 

Da esquerda para a direita: Angela Micai, Miguel Morales, Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, Ricardo Nerbas, 
Wilson Wanderlei Vieira, Marcos Antonio Silva, Luiz Alcides Capoani, Ricardo Nascimento Alves e Luis Eduardo Castro Quitério

“Nós tivemos muitas 
conquistas e alegrias 

nesse longo caminho”, 
destaca Wilson 

Wanderlei Vieira

Angela Micai: “Nossas 
atividades e políticas 
incorporam valores 

da governança 
corporativa e de 
responsabilidade 

social”

Miguel Morales: 
“É um 

verdadeiro 
orgulho estarmos 

participando 
desse momento 
transcendental”
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homenagear o anfi trião: “Sem dúvidas, o 
Wilson Wanderlei Vieira é um dos maio-
res líderes classistas do País”, assegura. 

Especialmente para as festividades 
do Jubileu de Prata do SINTEC-SP, foi 
confeccionado um selo comemorativo 
dos Correios, também distribuído aos 
convidados. E, ao fi nal da solenidade de 
abertura, cada um dos componentes da 
mesa recebeu uma placa em agradeci-
mento pela participação.

Comemoração em dose tripla – Um “jo-
vem” de 25 anos. Foi assim que Ricardo 
Nerbas se referiu ao SINTEC-RS, que 
também comemorou seu Jubileu de Pra-
ta a exemplo do SINTEC-SP e do SINTA-
ESP. “Só que esse ‘jovem’ é trabalhador, 
efi ciente, competente e comprometido 
com os profi ssionais que representa no 
Rio Grande do Sul”, justifi ca o presiden-
te, destacando cinco obrigações funcio-
nais a serem consideradas pelas entida-
des sindicais técnicas: representação dos 
agregados por meio de acordos, conven-
ções e dissídios coletivos; participação 
na conjectura do movimento sindical; valorização da 
educação técnica; cumprimento da legislação profi s-
sional; e participação política. “Só assim, poderemos 
fazer a diferença”, complementa, fazendo menção 
especial às mulheres presentes no evento.  

Presidente do SINTAESP, Marcos Antonio Silva clas-
sifi cou a cidade de São Paulo como a “capital nacional 
dos Técnicos Industriais”, lembrando que o governo 

deposita muita confi ança na categoria. “Se eu fosse 
utilizar todos os adjetivos do nosso vernáculo, ainda 
assim seria pouco para ilustrar minha satisfação nesse 
momento”, confessou, visivelmente emocionado.  

Amigos de longa data e extremamente satis-
feitos por compartilharem um momento tão mar-
cante em suas vidas como dirigentes sindicais, os 
presidentes posaram para registro fotográfico.

Comemoração coletiva: 
Wilson Wanderlei 

Vieira, entre 
Ricardo Nerbas e 
Marcos Antonio 

Silva; na foto menor 
Alberto Schmitt de 
Azevedo, da CNPL, 

presta homenagens ao 
SINTEC-SP

Carlos Alberto 
Schmitt de Azevedo: 

“Só acumula 
vitórias quem 
demonstra e 

age com 
competência”

Luiz Alcides 
Capoani: “Que 

vocês continuem 
trilhando esse 

caminho 
regado de 
sabedoria” 

Ricardo 
Nascimento Alves: 

“Difícil é 
fazer 25 anos 

com vitalidade, 
coragem e 

comprometimento”

Luis Eduardo 
Castro Quitério: 

“Ele [Wilson 
Wanderlei Vieira] 
é um dos grandes 
responsáveis por  

essa longevidade”
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Wilson Wanderlei Vieira presta homenagens e é 
homenageado pelo Jubileu de Prata do SINTEC-SP

António Pestana Garcia Pereira 
(Mestre e doutor em Direito)

António Matos Cristóvão (CIFOTIE – Centro 
Internacional de Formação de Trabalhadores da 

Indústria e Energia)

Miguel Morales (OITEC-Internacional)

Ricardo Nerbas (SINTEC-RS)

Eduardo Del Giudice 
(OITEC-Argentina)

José Casco (OITEC-Uruguai) 

Juan Dias (OITEC-Uruguai)

Marcos Antonio Silva (SINTAESP)

Luiz Alcides Capoani (CREA-RS) Carlos Alberto Schmitt de Azevedo (CNPL)

Angela Micai 
(Caixa Econômica Federal)

Ricardo Nascimento Alves (CONTAE) Luis Eduardo Castro Quitério (ABETI)

Marilene Mariottoni (APM)

Julio Torales (OITEC-Paraguai)
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Nelson Nazar e Os Vips abrilhantam jantar de 
confraternização dos 25 anos do SINTEC-SP

Engana-se quem pensa que a aptidão do advogado, 
professor e desembargador Nelson Nazar, ex-pre-
sidente do TRT-SP 2ª Região – Tribunal Regional 

do Trabalho de São Paulo, seja voltada somente para a le-
gislação, o magistrado e a jurisprudência. Além da torcida 
pelo Corinthians, ele costuma dizer que seus momentos 
mais agradáveis são proporcionados por boa música, 
tanto que já subiu inúmeras vezes aos palcos para ho-
menagear cantores como Cartola, Herivelto Martins, Lu-
picínio Rodrigues, Noel Rosa e, principalmente, Nelson 
Gonçalves, com quem mais se identifi ca musicalmente. E 
foi com talento e perfeccionismo técnico que ele se apre-
sentou durante o jantar de confraternização do Jubileu 
de Prata do SINTEC-SP. No repertório, cuidadosamente 
preparado, canções que marcaram gerações de brasilei-
ros, como Deusa do Asfalto, de Nelson Rodrigues; As Rosas 

Não Falam, de Cartola; Como Vai Você, de Roberto Carlos; 
entre outras. Para quem não teve o privilégio de assistir ao 
vivo à apresentação de Nelson Nazar, em breve sua per-
formance artística poderá ser conferida em CD e DVD. 

Já passava das 11 da noite quando Os Vips, banda 
formada pelos irmãos Márcio Antonucci e Ronaldo An-
tonucci, comprovaram estar em plena forma, entoando 
sucessos como Minha Fama de Mau, Biquíni de Bolinha 
Amarelinha, Estúpido Cupido e Banho de Lua. Resultado: o 
salão se transformou numa verdadeira pista de dança. 

Os músicos receberam, ainda, das mãos de Wilson 
Wanderlei Vieira, placas de homenagem em forma de 
clave de sol. Foi uma festa inesquecível!

Luz, glamour e música de qualidade: cenário perfeito para um encerramento triunfal
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Martinha, uma das principais cantoras da Jovem Guarda, 
e outros convidados dividem o palco com Nelson Nazar

Wilson Wanderlei Vieira entrega, aos músicos, 
placa de homenagem em forma de clave de sol
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Muito mais do que palavras, as imagens ganham vida para 
eternizar as comemorações do Jubileu de Prata do SINTEC-SP

FOTOS: MASTER IMAGEM






