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MARCO REGULATÓRIO
Diretores do SINTEC-SP participam 
de seminário do MTE, em Brasília

23 DE SETEMBRO 
Lei nº 11.940/2009: Dia Nacional 
do Profissional Técnico

SINTEC-SP e FENTEC inauguram auditório em São Paulo, 
homenageando o professor Alceu Rosolino e criando a galeria 
dos técnicos eméritos que integram a história do movimento

NOVO AUDITÓRIO
MODERNO, PRÁTICO E FUNCIONAL 

Filiado à



Agende uma visita 
sem compromisso!

(11) 2823-9555

TOTALMENTE REFORMADO E EQUIPADO
PREÇOS SUPER ACESSÍVEIS

No coração de São Paulo, um espaço moderno, prático e funcional
Ideal para seminários, congressos, coquetéis e reuniões empresariais 

Rua 24 de Maio, 104 – 14º Andar
Centro – 01041-000 – São Paulo-SP

ESTRUTURA

- Área total de 160 m2 
- Recepção de 20 m2 
- Capacidade para até 80 pessoas sentadas
- Estúdio de gravação de 30 m2   
- Diversas opções para montagem de mesa 
- Equipamentos de som e imagem  
- Sala de apoio 
- Internet 
- Serviços de fotografia / filmagem 
- Projetor
- Ar condicionado

RESERVE JÁ! 
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[  Editorial ]

É com imensa alegria que 
inauguramos nosso 
auditório no mês de 

setembro, homenageando 
com honra e justiça um senhor 
extremamente sábio, admirado, 
solícito, companheiro e que, 
ao longo das décadas, presta 
relevantes serviços à categoria 
como diretor do SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio 
do Estado de São Paulo. 
Estamos nos referindo ao 
nosso “mestre” Alceu Rosolino 
– mestre na verdadeira 
concepção da palavra, sem 
qualquer exagero. 

Moderno, prático e funcional – como diz uma matéria que integra essa 
edição – sintetiza bem o que tínhamos em mente ao adequarmos esse espaço 
de acordo com nossas conveniências e as necessidades dos técnicos. Em 
contrapartida, os elogios comprovam que o investimento e o esforço dos 
envolvidos valeram a pena. Enfim, o auditório é dos técnicos e para os técnicos! 

No mês de novembro, nós estivemos em Brasília discutindo assuntos 
importantes para os profissionais liberais, durante o seminário “Perspectivas da 
Qualificação frente ao novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil – MROSC”, realizado pelo MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. 

Acompanhe, ainda, um resumo dos acordos e convenções coletivas 
celebrados durante o ano, frutos de incontáveis reuniões, propostas e 
contrapropostas elaboradas a partir das suas reivindicações, Técnico 
Industrial! Nós, do SINTEC-SP, temos imenso orgulho em representá-lo e 
defender seus interesses. 

Aproveitamos a oportunidade para desejar-lhe um feliz Natal e um Ano 
Novo abençoado. E que possamos, em 2015, continuar com esse trabalho sério e 
tão satisfatório. Por quê? Porque, “Juntos, Somos mais Fortes!”.   
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[  Notícias Gerais ]

SINTEC-SP: mobilização 
geral no interior

Diretores do SINTEC-SP 
realizam assembleias com 

técnicos da CPFL para 
apresentação da proposta do 
adicional de periculosidade

Entre os dias 3 e 26 de setembro de 2014, os dire-
tores Narciso Donizete Fontana e Venilton Al-
bino Carvalho percorreram o interior do estado 

realizando assembleias e apresentando aos técnicos a 
proposta elaborada entre o SINTEC-SP – Sindicato 
dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado 
de São Paulo e a CPFL – Companhia Paulista de For-
ça e Luz quanto ao adicional de periculosidade sobre 
o ATS – Adicional de Tempo de Serviço / Anuênio 

que, conforme regulamentação aprovada pelo MTE 
– Ministério do Trabalho e Emprego, corresponde a 
um percentual acrescido ao salário dos empregados 
expostos em atividades consideradas perigosas.

Em todas as assembleias, realizadas nas cidades 
de Jaú, Araraquara, Ribeirão Preto, Araçatuba, 
Lins, Marília, Bauru, Botucatu, São José do Rio 
Preto, Barretos, São Joaquim da Barra, Franca, 
Americana, Piracicaba, Itapira e Campinas, a par-
ticipação dos técnicos contemplados na ação foi 
de fundamental importância para o andamento do 
processo. A última assembleia, realizada em Cam-
pinas, também contou com um número expressivo 
de participantes, finalizando a maratona com índi-
ce de 99% de aprovação da proposta. 

Fundada em 1912 e considerada uma das princi-
pais empresas do setor elétrico brasileiro, a CPFL tem 
aproximadamente 20% de técnicos em seu efetivo. 
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Jaú, 03/09/2014 Araraquara, 04/09/2014 Ribeirão Preto, 05/09/2014 Araçatuba, 08/09/2014

Lins, 09/09/2014 Marília, 10/09/2014 Bauru, 11/09/2014 Botucatu, 12/09/2014

São José do Rio Preto, 15/09/2014 Barretos, 16/09/2014 São Joaquim da Barra, 17/09/2014 Franca, 18/09/2014

Americana, 22/09/2014 Piracicaba, 24/09/2014 Itapira, 25/09/2014 Campinas, 26/09/2014

Pela ordem: assembleias realizadas no interior do estado
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III Fórum do BRICS Sindical
Líderes sindicais reúnem-se 
em Fortaleza durante fórum 

internacional paralelo ao 
VI Encontro de Cúpula do BRICS

Dirigentes de entidades sindicais dos países que 
compõem o BRICS – bloco econômico formado 

por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – parti-
ciparam do III Fórum do BRICS Sindical, realizado em 
Fortaleza (CE) no dia 15 de julho de 2014 paralelamen-
te ao VI Encontro de Cúpula do BRICS. Em discussão, 
a criação de um conselho de desenvolvimento social; 
ou, uma espécie de contraponto ao viés econômico da 
ação empresarial, que pauta a atuação política inter-
nacional dos países participantes do grupo. Durante 
o encontro, também foram abordados temas de rele-
vância mundial, como “Desenvolvimento Sustentável, 
Trabalho Decente e Inclusão Social” e “BRICS: Diálogo 
Social e Ação Sindical”.

Enquanto os chefes de estados, ministros de finan-
ças, presidentes de bancos centrais e demais autori-
dades políticas debatiam assuntos como integração, 
cooperação e acordos comerciais, os líderes sindicais 
elaboravam propostas de interesse dos trabalhadores 
e um documento, a ser entregue à presidenta Dilma 

Rousseff, solicitando a participação dos sindicalistas 
na administração do NBD – Novo Banco de Desenvol-
vimento – o “banco do BRICS” –, criado à semelhança 
do Banco Mundial e do FMI – Fundo Monetário Inter-
nacional, cujo projeto é discutido há mais de dois anos. 

Presidente do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo e da 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, 
Wilson Wanderlei Vieira também participou do evento,  
representando a CNPL – Confederação Nacional das 
Profissões Liberais como 1º vice-presidente.

III Fórum do BRICS Sindical reúne sindicalistas brasileiros e 
dos países participantes do bloco

Entre os dias 11 e 15 de agosto de 2014, a cidade de Cam-
pinas (SP) foi sede da 8ª Semana Tecnológica da Enge-

nharia Civil, realizada pela Faculdade METROCAMP e o 
Grupo IBMEC Educacional, com o apoio institucional do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Estado de São Paulo e da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais. Por indicação de Ma-
rilene Mario�oni, professora e coordenadora do curso de 
engenharia, um dos homenageados no evento foi Wilson 
Wanderlei Vieira, por seu trabalho realizado ao longo dos 
35 anos do movimento dos técnicos, que teve início ofi-

cialmente em 18 de agosto de 
1979 com a fundação da ATESP 
– Associação Profissional dos 
Técnicos Industriais do Estado 
de São Paulo. 

Impossibilitado de compare-
cer, o presidente do SINTEC-SP 
e da FENTEC esteve representa-
do pelo diretor Paulo Eduardo 
Finhane Trigo.

8ª Semana Tecnológica 
da Engenharia Civil

Presidente do SINTEC-SP e da 
FENTEC é homenageado pelos 35 
anos do movimento dos técnicos

Paulo Eduardo Finhane 
Trigo, representando o 
presidente Wilson Wanderlei 
Vieira; à direita, a professora 
Marilene Mariottoni
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mais dignidade, justiça e respeito. “Exigimos dignidade, 
justiça e respeito ao TRABALHADOR! No Brasil, na Amé-
rica Latina; enfim, em todos os países e continentes!”, diz 
a mensagem, que chamou a atenção dos manifestantes 
e profissionais de imprensa que cobriam o evento. “O 
mundo é nossa casa e nós, dirigentes sindicais, temos a 
obrigação de estendermos 
essa luta como parte das 
conquistas que almejamos 
por um mundo mais justo, 
humano e fraterno”, define o 
presidente da CNPL, Carlos 
Alberto Schmi� de Azevedo.

De acordo com a CSI 
– Confederação Sindical In-
ternacional, a Jornada Mun-
dial pelo Trabalho Decente 
acontece simultaneamente 
em mais de 150 países. 

Reeleito deputado estadual pelo PSDB-SP com uma ex-
pressiva votação – quase 200 mil votos –, no dia 29 de 

outubro de 2014 Barros Munhoz reuniu-se com Wilson Wan-
derlei Vieira e Gilberto Takao Sakamoto, respectivamente 
presidente e diretor do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo.

Diversos assuntos relacionados aos técnicos foram abor-
dados durante a reunião, agendada pelo assessor Cândido 
Spinola Alvarenga Junior e realizada em seu gabinete na 
ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 
Em destaque, a valorização da categoria, os investimen-
tos necessários no ensino técnico e a representatividade 

Barros Munhoz: 
“Podem contar 

comigo”
Presidente e diretor do SINTEC-SP reúnem-se 

com o deputado Barros Munhoz, em São Paulo

Jornada Mundial pelo Trabalho Decente
SINTEC-SP participa, com a FENTEC 
e a CNPL, da Jornada Mundial pelo 

Trabalho Decente, em São Paulo

Mensagem dos técnicos: “Dignidade, justiça e respeito ao TRABALHADOR”

No dia 7 de outubro de 2014, centenas de pessoas, en-
tre trabalhadores e dirigentes de centrais e demais 

entidades sindicais, participaram da Jornada Mundial 
pelo Trabalho Decente, realizada em frente à SRTE/SP 
– Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Estado de São Paulo. Com o lema “Justiça para os Tra-
balhadores e Trabalhadoras – Justiça Climática”, a ma-
nifestação contou com a presença de representantes do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Estado de São Paulo, da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais e da CNPL – Confede-
ração Nacional das Profissões Liberais. 

Com o já conhecido slogan “Juntos, Somos mais For-
tes!”, os técnicos e demais profissionais liberais cobram 

do SINTEC-SP junto às empresas e órgãos públicos, que 
também empregam muitos profissionais do setor técnico. 
O deputado se dispôs, ainda, a colaborar para intermediar 
uma audiência com o governador Geraldo Alckmin para 
a entrega do Troféu Nilo Peçanha, instituído em alusão ao 
presidente republicano que, em 1909, implantou as primei-
ras escolas técnicas do país. “Vocês podem sempre contar 
comigo”, resume o parlamentar. 
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Wilson Wanderlei Vieira e Gilberto Takao Sakamoto, com 
o deputado estadual Barros Munhoz; na foto acima, com 

o assessor Cândido Spinola Alvarenga Junior
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Carlos Alberto Schmitt 
de Azevedo: “Nós, 
dirigentes sindicais, 
temos a obrigação de 
estendermos essa luta”
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Sindicalista, ex-presidente da 
CUT – Central Única dos 

Trabalhadores, advogado e de-
putado federal, Vicente Paulo 
da Silva (PT-SP) – Vicentinho, 
como é conhecido – reafirmou 
seu compromisso em apoio 
aos técnicos para o desmem-
bramento da categoria do Sis-
tema CONFEA/CREA, durante 
reunião realizada no dia 19 de 
setembro de 2014 no auditório 
do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Estado de São Paulo. 
“Diante dos fatos, os técnicos 
não podem ficar subordinados a 
uma instituição que não os res-
peitam. Portanto, vocês podem 
contar com a minha colaboração”, prometeu na presen-
ça de diretores, funcionários e dezenas de simpatizantes 
à causa. Na ocasião, o presidente do SINTEC-SP e da 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, 
Wilson Wanderlei Vieira, entregou ao parlamentar um 
dossiê com a documentação que atesta a necessidade 
da categoria em desvincular-se do atual conselho. “Por 
termos uma ligação sindical muito forte com o Vicen-
tinho e pela proximidade dele com o ministro Aloizio 

Mercadante, nós solicitamos 
seu apoio para que o projeto 
seja encaminhado ao Con-
gresso Nacional”, discursou, 
ressaltando a importância e 
comparando o PRONATEC – 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
ao Mais Médicos, programa 
que também sofre resistência 
por parte do CFM – Conselho 
Federal de Medicina. “Se o 
Sistema CONFEA/CREA não 
nos reconhece como profissio-
nais, por que permanecermos 
lá?”, questiona. 

Além de Wilson Wander-
lei Vieira e do deputado federal Vicentinho, também 
compuseram a mesa Benedito Carlos de Souza, Gil-
berto Takao Sakamoro e Sandra Zamboli Fontana, 
diretores do SINTEC-SP; e Zé Ferreira, líder do PT na 
Câmara de São Bernardo do Campo (SP). “Todos nós 
temos uma parcela de responsabilidade com esse pro-
jeto tão importante para o país, estado e município”, 
defende o vereador. 

Vicentinho: 
apoio aos técnicos

Deputado Federal Vicentinho 
(PT-SP) reafirma seu 

compromisso em apoio ao 
desmembramento dos técnicos 
do Sistema CONFEA/CREA 

Diretores do SINTEC-SP, funcionários e demais profissionais durante visita do deputado federal Vicentinho

Vicentinho: “Diante 
dos fatos, os 

técnicos não podem 
ficar subordinados a 
uma instituição que 
não os respeitam”
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Wilson Wanderlei 
Vieira: “Se o Sistema 

CONFEA/CREA não 
nos reconhece como 

profissionais, por que 
permanecermos lá?”

Da esquerda para a direita: Benedito Carlos de Souza, 
Vicentinho, Wilson Wanderlei Vieira, Zé Ferreira, Gilberto 

Takao Sakamoto e Sandra Zamboli Fontana
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[  Inauguração ]

Novo auditório: moderno, prático e funcional

Auditório Alceu Rosolino, em homenagem 
ao ilustre e carismático técnico e profes-
sor que, ao longo de seus 90 anos, conti-

nua prestando relevantes serviços aos técnicos, 
com diversos livros e artigos publicados e uma 
sabedoria de causar inveja – no bom sentido – a 
qualquer erudito. “Sempre fui meio avesso às ho-
menagens, mas ter meu nome nesse belo audi-
tório revela que, provavelmente, eu fiz algo de 
útil e minha luta em favor da categoria não tem 
sido inglória”, discursou o homenageado assim 
que Wilson Wanderlei Vieira inaugurou o au-
ditório do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado de São 
Paulo e da FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais, em cerimônia realizada no 
mês de setembro de 2014, paralelamente à come-
moração do Dia Nacional do Profissional Técnico 
(ver página 12).    

Com uma área de aproximadamente 160 m² 
e capacidade para receber, confortavelmen-

Inaugurado o auditório do 
SINTEC-SP e FENTEC, com 

homenagens ao professor 
Alceu Rosolino

te, até 80 pessoas, o novo auditório dispõe de 
recepção, sala de apoio com acesso à internet, 
estúdio de gravação, equipamentos de som e 
imagem e mesas modulares que propiciam vá-
rios tipos de formação, de acordo com as cir-

Da esquerda para a direita: 
Armando Henrique, Ricardo 
Nascimento Alves, Ricardo 
Nerbas, Wilson Wanderlei 
Vieira, Carlos Alberto 
Schmitt de Azevedo, Jessé 
Barbosa Lira, Zilmara 
Alencar e Julio Torales 
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Novo auditório: moderno, prático e funcional

Nerbas e Julio Torales, respecti-
vamente presidente da OITEC 
– Organização Internacional dos 
Técnicos e da OITEC-Paraguai; Jessé 
Barbosa Lira, presidente da ABETI 
– Associação Brasileira de Ensino 
Técnico Industrial; e Armando 
Henrique, presidente da FENATEST 
– Federação Nacional dos Técnicos 
de Segurança do Trabalho e primeiro 
a fazer uso da palavra. “Atualmente, 
temos mais de 330 mil técnicos de se-
gurança do trabalho no país; e esta-
mos comprometidos com uma das 
missões mais importantes para a nos-
sa categoria, que é a busca do conse-
lho unificado”, compromete-se, agra-
decendo aos diretores dos SINTECs e 
da FENTEC, em 

especial ao presidente Wilson 
Wanderlei Vieira pela aproxi-
mação, parceria e união entre 
as entidades. 

“Sinto-me privilegiado por 
participar da inauguração 
desse moderno espaço, e digo 
com toda certeza que, muito 
mais breve do que parece, vol-
taremos a nos reunir para co-
memorar o desmembramento 
dos técnicos do atual conse-
lho de profissão”, discursou 
o paraguaio Julio Torales. 

Detalhes do novo auditório: espaço 
ideal para seminários, congressos, 
coquetéis e reuniões da diretoria

Wilson Wanderlei Vieira 
homenageia Alceu Rosolino na 
inauguração do auditório que leva seu 
nome; no detalhe, placas alusivas às 
diretorias do SINTEC-SP e da FENTEC

cunstâncias do evento. E para 
inaugurá-lo, compuseram a 
mesa: Wilson Wanderlei Vieira, 
presidente do SINTEC-SP e 
da FENTEC; Carlos Alberto 
Schmitt de Azevedo e Zilmara 
Alencar, respectivamente pre-
sidente e assessora jurídi-
ca da CNPL – Confederação 
Nacional das Profissões Liberais; 
Ricardo Nascimento Alves, pre-
sidente do CONTAE – Conselho 
Nacional das Associações de 
Técnicos Industriais; Ricardo 
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Armando Henrique: 
“Estamos 
comprometidos 
com uma das 
missões mais 
importantes para 
a nossa categoria, 
que é a busca do 
conselho unificado”

Julio Torales: 
“Sinto-me 

privilegiado por 
participar da 

inauguração desse 
moderno espaço”
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Representando o CONTAE, 
Ricardo Nascimento Alves  
emocionou-se com o vídeo 
apresentado durante a cerimô-
nia – A Fábula do Porco-Espinho 
–, que foca o espírito de união 
e o respeito às diferenças indivi-
duais. “Essa mensagem mostra 
como é importante nos unirmos 
nesse momento sem, necessa-
riamente, incomodarmo-nos 
com o que falam de nós. O im-
portante, mesmo, é estarmos 
conscientes de que nosso maior 
objetivo está perto de ser reali-
zado: o conselho próprio”, 

Com citação bíblica, espe-
cificamente à Parábola do Filho 
Pródigo, Jessé Barbosa Lira 
também enalteceu o espírito 
de agregação, os objetivos con-
quistados ao longo dos anos e 
o respeito às opiniões, tão sa-
lutares nas discussões e impor-
tantes na tomada de decisões 
com consenso e sabedoria. “Se 
nossas opiniões fossem iguais, 
não haveria debates e nem ne-
cessidade de nos reunirmos”, 
sintetiza, agradecendo ao 
presidente Wilson Wanderlei 
Vieira pelas realizações e para-

benizado os envolvidos pela 
reforma do auditório.  

Ricardo Nerbas foi obje-
tivo ao afirmar que as con-
quistas são frutos do compro-
metimento e da vontade de 
lutar. “Em breve, estaremos 
aqui novamente realizando 
a primeira reunião do con-
selho próprio, um pleito an-
tigo que está cada vez mais 
próximo”, afirma, parabeni-
zando pela escolha do nome 
do auditório. “Não há nada 
mais justo do que homenage-
armos o nosso mestre Alceu 
Rosolino”, emenda. 

Representando a CNPL, 
Carlos Alberto Schmitt de Azevedo e Zilmara 
Alencar também mencionaram, em seus breves dis-
cursos, virtudes como união e trabalho para se che-
gar aos propósitos traçados. “Se há algo que verda-

deiramente me emociona é o 
reconhecimento daqueles que, 
de certa forma, contribuem 
com algo de valor para deter-
minada causa”, professa o pre-
sidente da entidade, mencio-
nando também o Dia Nacional 
do Profissional Técnico como 
outra grande vitória da catego-
ria. “A gente nota que a união 
entre os técnicos é totalmente 
harmônica, composta por um 
ambiente de paz num ciclo de 
amadurecimento e de vitórias, 
como a inauguração desse au-
ditório”, acrescenta a assesso-
ra jurídica. 

Encerrando o ciclo de discur-
sos, Wilson Wanderlei Vieira 
apresentou à mesa um docu-
mento elaborado em conjunto 
pelas entidades representativas 
dos técnicos, comprometendo-
se a apoiar irrestritamente o 

desmembramento da categoria do Sistema CONFEA/
CREA. “Necessitamos engrandecidamente do bom 
senso dos nossos ilustres representantes para que se 
faça justiça com esses milhões de trabalhadores que, 
de maneira digna e legítima, anseiam simplesmente 
por respeito, autonomia, valorização e liberdade no 
exercício profissional”, diz um trecho da carta. 

Jessé Barbosa Lira: 
“Se nossas opiniões 
fossem iguais, não 
haveria debates”

Ricardo Nerbas: 
“Não há nada 
mais justo do que 
homenagearmos o 
nosso mestre Alceu 
Rosolino”

Carlos Alberto 
Schmitt de Azevedo: 
“Se há algo que 
verdadeiramente 
me emociona é o 
reconhecimento 
daqueles que 
contribuem com 
algo de valor para 
determinada causa”

Zilmara Alencar: 
“A união entre os 
técnicos é totalmente 
harmônica”

Ricardo Nascimento 
Alves: “Nosso maior 
objetivo está perto 
de ser realizado: o 
conselho próprio” 

Dirigentes de entidades assinam o documento apoiando 
irrestritamente o desmembramento dos técnicos do Sistema 
CONFEA/CREA: Wilson Wanderlei Vieira (SINTEC-SP/FENTEC), 
Ricardo Nascimento Alves (CONTAE), Ricardo Nerbas (OITEC) 

e Jessé Barbosa Lira (ABETI)
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Galeria dos 
eméritos

Ao final da cerimônia, Wilson Wanderlei Vieira 
agradeceu, publicamente, o apoio dos colabo-
radores, diretores e funcionários, salientando 

que cada um desempenha papel importantíssimo para 
as conquistas angariadas pela categoria. Em seguida, os 
técnicos eméritos que integram o movimento – home-
nageados em outras ocasiões – compuseram uma gale-
ria, exposta numa das paredes do auditório, sendo que 
cada um representa um ano transcorrido desde 2001 
até a atualidade. São eles: Sérgio Luiz Chautard, Wilson 
Wanderlei Vieira, Aldo Martins, José Eduardo de Paula 

Em reconhecimento da importância 
de seus trabalhos para a história 
do movimento, técnicos eméritos 

ganham galeria no novo auditório
Wilson Wanderlei Vieira: “Todos merecem ser 

homenageados, assim como esses companheiros que 
ocupam um lugar de destaque no nosso auditório”

Alonso, Alceu Rosolino, Roberto Santos Sampaio, Marcos 
Antonio Borges, Solomar Pereira Rockembach, Ricardo 
Nerbas, Lino Gilberto da Silva, Nilson da Silva Rocha, 
Sirney Braga, Paulo Ronaldo Martins Rangel e Gilberto 
Takao Sakamoto. “Todos merecem ser homenageados, 
assim como esses companheiros que ocupam um lugar 
de destaque no nosso auditório”, conclui o presidente do 
SINTEC-SP e da FENTEC, com a promessa de ampliar a 
galeria a cada ano.

Galeria dos 
técnicos 
eméritos: de 
2001 a 2014
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[  Comemoração ]

Dia Nacional do 
Profissional Técnico

A cerimônia de inauguração do auditório Alceu 
Rosolino (ver página 8) realizada em São Paulo no 
mês de setembro de 2014 marcou, também, as co-

memorações de outra conquista de grande relevância para 
a categoria: o Dia Nacional do Profissional Técnico – ou, 
simplesmente, Dia do Técnico Industrial. Se, atualmente, 
o movimento dos técnicos completa 35 anos, a história do 
ensino profissionalizante é bem mais antiga e tem suas ori-
gens em 1909, quando o presidente Nilo Peçanha criou as 
primeiras escolas federais de aprendizes artífices. Ao pro-
ferir, na época, que “o Brasil de ontem saiu das academias, 
o Brasil de amanhã sairá das oficinas”, ele apenas cons-
tatava um fato: a importância desses profissionais para 
a construção e o desenvolvimento do país. No entanto, 
nas décadas que sucederam seu falecimento, em 1924, os 
investimentos no ensino técnico praticamente estagnaram, 
contrariando os ideais progressistas apregoados pelo pre-
sidente republicano. Somente depois de cem anos, já no 
governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que o reconhecimen-
to chegou ao Congresso Nacional com a aprovação da Lei 
nº 11.940/2009, que institui o Dia Nacional do Profissional 

Técnico em 23 de setembro, coincidentemente três déca-
das após a fundação da ATESP – Associação Profissional 
dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo em 18 de 
agosto de 1979, fato que marca oficialmente o início do 
movimento dos técnicos. 

Também em 2009, proposta pelo deputado federal Mar-
co Maia (PT-RS) e presidida pelo então senador José Sarney 
(PMDB-AP), a solenidade em comemoração ao centenário 

Instituído em 2009, o Dia Nacional do Profissional 
Técnico remete à criação das primeiras escolas técnicas 

em 23 de setembro de 1909

Das primeiras escolas técnicas ao PRONATEC: técnicos comemoram mais um aniversário da categoria, em 23 de setembro

Wilson Wanderlei Vieira: “O Dia Nacional 
do Profissional Técnico era um sonho que 

acalentávamos e buscávamos há muito tempo”
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da implantação do ensino técnico, concomitantemente 
ao Dia Nacional do Profissional Técnico, aconteceu no 
Congresso Nacional com a participação de inúmeros par-
lamentares e representantes sindicais, incluindo uma dele-
gação do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio do Estado de São Paulo. “O Dia Nacional 
do Profissional Técnico era um sonho que acalentávamos 
e buscávamos há muito tempo. Comemorá-lo no plenário 
do Congresso Nacional, onde são discutidos e decididos 
os destinos do país, é uma grande vitória”, discursou, na 
ocasião, o presidente Wilson Wanderlei Vieira.  

A partir de 2011, uma grande expectativa tomou conta 
do país com a implantação, por parte do governo federal, 
do PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego. Se na primeira fase o programa regis-
trou quase 8 milhões de matrículas, a segunda é ainda 
mais promissora, com previsão de 12 milhões de novas 
vagas gratuitas, possibilitando que jovens de todas as regi-
ões tenham acesso ao ensino técnico e, consequentemente, 
sejam inseridos no mercado de trabalho com profissão 
definida e grande possibilidade de ascensão social.

Mas qual é a ligação entre o PRONATEC e o Dia Nacio-
nal do Profissional Técnico? Com o objetivo de expandir e 
democratizar a oferta de cursos, a implantação do progra-
ma constitui um novo marco para o ensino nacional, tal-
vez tão importante quanto à criação das primeiras escolas 
técnicas no início do século passado. “A transformação de 
um país em nação desenvolvida passa pela qualificação 
técnica e pelo ensino profissional”, afirmou a senadora 
Ana Rita (PT-RS) durante a formatura de uma turma 
do PRONATEC em Cariacica (ES). Se as expectativas do 
programa se confirmarem, cada vez mais técnicos estarão 
comemorando seu aniversário em 23 de setembro.

Na imprensa – Com todo respeito aos sorveteiros, mar-
ceneiros, sapateiros e outros trabalhadores, é importante 
saber a diferença entre ofício e técnica. Para ser técnico, 

essencialmente, é necessário ter diploma válido e emitido 
por escolas técnicas autorizadas e devidamente reconhe-
cidas pelo MEC – Ministério da Educação, estando o 
formando absolutamente habilitado para exercer a pro-
fissão – regulamentada pela Lei nº 5.524/1968 e Decreto 
nº 90.922/1985. “Para ser técnico, tem que ter formação 
técnica”, sintetizou o apresentador Milton Jung durante 
um quadro do Jornal da CBN. Em recente palestra sobre 
comunicação realizada a convite do SINTEC-SP e da 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, 
ele conheceu um pouco mais sobre a conjectura socio-
política do movimento dos técnicos e as reivindicações 
da categoria, principalmente o respeito e a garantia da 
liberdade profissional.  

Além do comentário do jornalista, diversas entidades 
publicaram matérias e mensagens alusivas ao Dia Nacio-
nal do Profissional Técnico em seus respectivos sites, sem 
contar as inúmeras ações manifestadas pelas redes sociais. 
Presidente da CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros, 
Antonio Neto postou em seu blog: “Homenagem da 
CSB à categoria que contribuiu para o desenvolvimento 
industrial e tecnológico brasileiro”. “Parabéns a todos os 
Técnicos Industriais por essa data especial”, parabenizou 
o CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia do Estado de São Paulo, enquanto que a CNPL – Con-
federação Nacional das Profissões Liberais enalteceu a 
categoria como a “base do trabalho 
de qualificação profissional que é 
realizado no Brasil”. 

Por sua vez, o SINTEC-SP, 
única entidade representativa dos 
técnicos paulistas preparou uma 
mensagem designando-lhes uma 
importância sublime nas atividades 
desenvolvidas pela entidade. Diz o 
texto: “Você, Técnico Industrial, é 
o grande motivo de todo o nosso 
trabalho, empenho e comprometi-
mento”. Em São Paulo, o Dia Esta-
dual do Técnico Industrial, também 
comemorado em 23 de setembro, 
foi instituído pela Lei nº 7.803/1992, 
sancionada pelo então governador 
Luiz Antonio Fleury Filho.   

Diretores do SINTEC-SP comemoram o 
Dia Nacional do Profissional Técnico, em Brasília

Dia Nacional do Profissional Técnico é lembrado por entidades e meios de comunicação 

Mensagem do 
SINTEC-SP encaminhada 

aos milhares de 
técnicos de São Paulo 
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“Perspectivas da Qualificação 
frente ao novo Marco 

Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil – MROSC”

Representando o SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado 
de São Paulo, os diretores Gilberto Takao Saka-

moto, Benedito Carlos de Souza, Narcizo Donizete 
Fontana e Venilton Albino Carvalho participaram, 
entre os dias 4 e 6 de novembro de 2014, do seminário 
“Perspectivas da Qualificação frente ao novo Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – 
MROSC”, realizado pelo MTE – Ministério do Traba-
lho e Emprego com o objetivo de discutir, entre outros 
assuntos, a qualificação profissional, empregabilidade 
e geração de mão de obra qualificada em consonância 
com as exigências do mercado de trabalho. “Nós, pro-

fissionais liberais, temos necessidade permanente de 
qualificação em todas as áreas. Por isso, nossos inte-
resses devem ser ampliados, analisados e debatidos 
com mais profundida-
de”, destaca Wilson 
Wanderlei Vieira como 
1º vice-presidente da 
CNPL – Confederação 
Nacional das Profissões 
Liberais, e também pre-
sidente do SINTEC-SP 
e da FENTEC – Fede-
ração Nacional dos 
Técnicos Industriais. 
“O MROSC é muito 
importante para a me-
lhoria da qualificação 
profissional no país”, 
acrescenta. 

Diretores do SINTEC-SP 
participam de seminário 

promovido pelo MTE, em Brasília 

[  Seminário ]

Representantes técnicos com o ministro do Trabalho 
Manoel Dias durante o seminário; na foto menor, 
Wilson Wanderlei Vieira, presidente do SINTEC-SP
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Wilson Wanderlei Vieira: 
“Nós, profissionais liberais, 

temos necessidade 
permanente de qualificação 

em todas as áreas”
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Disposto na Lei nº 13.019/2014, sancionada pela 
presidenta Dilma Rousseff no mês de julho, o 
MROSC altera a maneira como o poder público se 
relaciona com as organizações da sociedade civil, 
estabelecendo critérios para o repasse de recursos e 
diretrizes para a política de fomento e colaboração 
com as entidades. “Esse marco regulatório cumpre 
o papel fundamental de normatizar uma área de 
suma importância para o desenvolvimento do país, 
que é o estabelecimento de parcerias e convênios 
com as organizações civis, visando ampliar a ação 
do estado no desenvolvimento e a implantação das 
políticas públicas e sociais”, esclarece o ministro do 
Trabalho, Manoel Dias. 

Durante o evento realizado na sede da CNTI 
– Confederação Nacional dos Trabalhadores da 
Indústria em Brasília, as autoridades  presentes 
receberam um exemplar do livro O Movimento 
dos Técnicos Industriais – 35 Anos (1979/2014), que 
apresenta uma síntese dos principais fatos que mar-
caram a trajetória dos técnicos, desde a fundação 
da ATESP – Associação Profissional dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo em 18 de agosto 
de 1979. Entre os agraciados, estão o presidente da 
CNTI, José Calixto Ramos; o deputado federal Ro-
berto de Lucena (PV-SP), acompanhado de Rafael 

Galvão, diretor nacional de qualificação do MTE; 
e o renomado economista Paul Singer, da SENAES 
– Secretaria Nacional de Economia Solidária, órgão 
voltado para a geração de trabalho, inclusão social 
e promoção do desenvolvimento justo e solidário. 
Coincidentemente, Paul Singer é Técnico em Eletro-
técnica, formado pela Escola Técnica Getúlio Vargas 
em 1951. 

Audiência com o ministro – Também, no dia 4 de 
novembro, o presidente e os diretores da CNPL 
estiveram em uma audiência com o ministro do 
Trabalho Manoel Dias, em Brasília. Na ocasião, 
Carlos Alberto Schmitt de Azevedo formalizou o 
convite ao ministro para participar do seminário 
“O Novo Profissional Liberal e as Relações de 
Trabalho em Escala Global”, que acontece no 
mês de novembro no auditório da entidade, na 
capital federal. Além do presidente da CNPL, 
participaram da audiência o 1º vice-presidente, 
Wilson Wanderlei Vieira; os diretores José Al-
berto Rossi, Francisco Antonio Feijó e Ricardo 
Nerbas; Manoel Messias Nascimento Melo, se-
cretário das Relações do Trabalho; Tânia Mara 
Costa, auditora fiscal do MTE; e Gilberto Takao 
Sakamoto, diretor do SINTEC-SP.

Da esquerda para a direita: Narcizo Donizete Fontana, 
Venilton Albino Carvalho, Gilberto Takao Sakamoto, 

Wilson Wanderlei Vieira, Paul Singer e Ricardo Nerbas
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Wilson Wanderlei Vieira e 
José Calixto Ramos, presidente da CNTI
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Wilson Wanderlei Vieira, entre o deputado federal 
Roberto de Lucena e Rafael Galvão, diretor do MTE
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Da esquerda para a direita: Gilberto Takao Sakamoto, 
José Alberto Rossi, Ricardo Nerbas, Tânia Mara Costa, 

Manoel Dias, Manoel Messias Nascimento Melo, 
Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, Wilson 
Wanderlei Vieira e Francisco Antonio Feijó
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Anotação de 
Responsabilidade 

Técnica
Por que a emissão da ART é tão 
importante para o profissional?

Por que a emissão da ART – Anotação de Responsa-
bilidade Técnica é tão importante para o profissio-
nal? Porque comprova a existência de um contrato, 

mesmo que realizado de forma verbal; garante o direito à 
remuneração por constituir um comprovante referente à 
prestação de serviço; define as responsabilidades, de ma-
neira que o profissional responde apenas pelas atividades 
técnicas executadas; compõe a CAT – Certidão de Acervo 
Técnico, documento legal que comprova a experiência do 
profissional no que tange às suas atribuições; contribui 
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

E mais: por se tratar do principal instrumento de fiscali-
zação da profissão, a ART atesta a legitimidade e a qualifi-

cação técnica dos executores, impe-
dindo que pessoas não habilitadas 
exerçam atividades irregularmente. 
Possibilita, também, o direito ao livre 
exercício do trabalho garantido pela 
Constituição Federal, desde que atendidas as devidas exi-
gências estabelecidas por lei. 

Em resumo: para os profissionais o registro é imprescin-
dível por garantir-lhes, mediante contrato, os direitos sobre 
a execução da obra, bem como a remuneração pelo serviço 
prestado e créditos para a aposentadoria; para o consumi-
dor, ou contratante, o registro constitui um instrumento de 
defesa, pois formaliza o compromisso do profissional com a 
qualidade dos serviços prestados. 

Não se esqueça de informar o código 99 no campo 
“entidade de classe” do formulário eletrônico de emissão 
de ARTs; assim, você estará fortalecendo a sua categoria 
profissional.

Para mais informações, entre em contato com o 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio do Estado de São Paulo, acessando o site 
www.sintecsp.org.br ou ligando para (11) 2823-9555.  

[  ART ]

ABAIXO O DESPERDÍCIO
   Dicas importantes para economizar água no ambiente doméstico 

Preocupado com a atual crise hídrica que afeta diver-
sas regiões do país, o SINTEC-SP – Sindicato dos Téc-

nicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo 

alerta a população para a necessidade de economia de 
água, seja no ambiente doméstico ou nas empresas.

Colabore! 

SA
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Atitude sustentável: Como reduzir o 
consumo de água nas residências

[  Ação Social ]
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Database: 1º de junho 
Assinado em 1º de agosto de 2014, o ACT 2014/2015 estabelece reajuste salarial de 7,0%, exceto para 
diretores e gerentes, cujas regras são diferenciadas.  O vale-refeição passou para R$ 632,64 e o vale-
alimentação para R$ 201,17; quanto ao auxílio-creche, o valor será de R$ 489,91 e a gratificação de 
férias de R$ 2.127,60. 

Database: 1º de maio 
Assinado em 13 de agosto de 2014, o ACT 2014/2015 estabelece reajuste salarial de 6,28%. O vale-
refeição passou para R$ 27,20; o vale-alimentação para R$ 250,91 e o auxílio-creche para R$ 379,35. 

Database: 1º de janeiro 
O ACT 2014/2015 estabelece reajuste salarial de 8% para empregados com salários inferiores a R$ 
6.881,76; e R$ 550,54 fixos para salários iguais ou superiores a esse valor. Garante, ainda, hora extra até 
80%; vale-alimentação ou refeição de R$ 484,00, conforme opção do empregado; 
auxílio-creche até R$ 314,93, mediante apresentação do comprovante.  

Database: 1º de julho 
A CCT 2014/2015 estabelece reajuste salarial de 6,06%, com salário normativo de R$ 1.487,95. Mantém, 
ainda, a participação em cursos, seminários e demais ações integradas às práticas de gestão de 
segurança, saúde e meio ambiente.

Database: 1º de julho
Assinado em 25 de agosto de 2014, o ACT 2014/2015 estabelece reajuste salarial de 7,5%, mesmo índice 
aplicado sobre os demais benefícios; e diária de viagem no valor de R$ 120,00.  

Database: 1º de julho 
Assinado em 25 de agosto de 2014, o ACT 2014/2015 estabelece piso salarial de R$ 1.487,50, com 
reajuste de 6,6% para salários inferiores a R$ 6.387,00 e R$ 421,54 fixos para remuneração igual ou 
acima desse valor. O reembolso do auxílio-creche equivale a R$ 215,00 por filho. 

Database: 1º de maio 
O ACT 2014/2015 estabelece reajuste salarial de 5,17% pelo ICP/FIPE – Índice de Preços ao Consumidor da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O vale-refeição teve reajuste de 8% e a cesta básica passou 
para R$ 220,86, com exceção aos empregados com salário superior a R$ 6.071,37; nesses casos, com subsídio 
mensal de 80%. Quanto ao auxílio-creche, o valor será de R$ 278,70 e a cesta de natal de R$ 220,86.

Database: 1º de maio 
Assinada em 18 de agosto de 2014, a CCT 2014/2015 estabelece reajuste salarial de 7%. O vale-refeição, 
nas empresas que fornecem o benefício, passou para R$ 27,00. E mais: auxílio-creche de R$ 284,00, 
inclusive para filhos adotivos até 6 anos e 11 meses; auxílio-previdenciário; auxílio-funeral; plano de 
assistência médica; seguro de vida; vale-transporte e despesas de viagens.   

Database: 1º de maio
Assinado em 29 de agosto de 2014, o ACT 2014/2015 estabelece salário normativo de R$ 2.395,00 
para técnicos sem experiência e recém-formados, passando para R$ 2.875,00 após treinamento e 
aperfeiçoamento profissional no período de um ano. O vale-refeição passou para R$ 27,00 e o vale-
alimentação para R$ 233,46.  

Database: 1º de maio 
Assinado em 6 de maio de 2014, ACT 2014/2015 estabelece reajuste salarial de 8,5%; com piso de R$ 
2.170,00 para empregados registrados como técnicos, R$ 1.410,10 para funções similares e R$ 1.302,00 
para quem atua em áreas de apoio e administrativas. O vale-refeição passou para R$ 27,50 e o auxílio-
creche para R$ 261,00.

Acordos e convenções coletivas
Resumo dos acordos e convenções coletivas realizados pelo SINTEC-SP em 2014

Após várias reuniões e negociações no decorrer 
do ano, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 

Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo 

realizou os seguintes acordos e convenções coletivas, 
cujas informações, na íntegra, estão disponíveis no 
site www.sintecsp.org.br. 

[  Acordos Coletivos ]
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Prioridade do 
ensino técnico

O governo federal 
vem elegendo o 
ensino técnico 

como o antídoto para 
atenuar um problema 
grave que preocupa o 
empresariado brasileiro: 
a escassez de mão de 
obra qualificada no 
mercado de trabalho. 
A prova de que a 
preocupação ganhou ares 
vitais na administração 
federal é o aumento 
dos investimentos para 
o ensino profissional. 
Só nos dois primeiros 
anos do governo da 
presidenta Dilma 
Rousseff , os recursos 
foram ampliados de 5% 
para 9%, passando de 
R$ 3,6 bilhões, em 2010, 
para R$ 7,6 bilhões, 
em 2012. Setenta por 
cento desse montante 
vai para a manutenção 
das escolas técnicas e para a expansão de toda a 
rede. Desde 2005, foram construídas 222 escolas 
técnicas, com a criação de mais de 100 mil vagas 
para os jovens estudantes.

Priorizar o ensino técnico é uma alternativa 
acertada para que o país consiga se manter 
competitivo no comércio internacional. A 
globalização exige estruturas tecnológicas mais 
complexas para as empresas, o que demanda 
uma parcela importante de funcionários 
capacitados para a realização de tarefas que 
exigem conhecimentos aprofundados. A falta 
de mão de obra é, hoje, uma profunda ameaça, 
até mesmo para a instabilidade econômica. 
Afinal, não há empresas competitivas sem um 
capital humano de qualidade que responda às 
demandas frequentes do mercado.

No ensino técnico, o 
aluno aprende na prática, 
adquirindo a capacitação 
necessária, assim que sai da 
escola, para desempenhar 
suas funções profissionais. 
Por isso, é grande a 
porcentagem de jovens que, 

em posse do diploma técnico ou tecnológico, 
consegue de imediato ingressar no mercado 
de trabalho. É o que se vê em São Paulo, com 
as ETECs – Escolas Técnicas e as FATECs  – 
Faculdades de Tecnologia. 

Apesar da atenção que o governo federal 
atribui ao ensino técnico, nosso desenvolvimento 
tecnológico ainda deixa muito a desejar se 
comparado às nações mais privilegiadas e, até 
mesmo, entre os demais países do BRICS – Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul. Estamos, 
portanto, atrás desse processo, mas com o foco 
correto nos investimentos ainda podemos dar a 
volta por cima e surpreender a todos.  

Fonte: Webdiario, reeditado de acordo com a 
linha editorial de SINTEC-SP em Revista 

“É grande a 
porcentagem 
de jovens que, 
em posse do 
diploma técnico 
ou tecnológico, 
consegue de 
imediato ingressar 
no mercado de 
trabalho”

Luiz Gonzaga Bertelli é presidente executivo do 
CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, da 

APH – Academia Paulista de História e diretor da 
FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo  

[  Opinião ]





Que no NATAL, a benevolência, o 
perdão, a generosidade e a alegria 

estejam presentes em todos os corações.
Desejamos paz aos que sofrem com as 

guerras; amor aos que semeiam o ódio; 
união aos que vivem em discórdia. 

É tempo de refletir, refazer os planos, 
reconsiderar as atitudes e equívocos, 

perdoando até mesmo a 
quem nos magoa. 

Enfim, que o NATAL nos inspire 
na busca pela paz e harmonia
...com justiça, sabedoria e, 

principalmente, amor. 

Que o ANO NOVO nos permita sorrir 
e contagiar a todos com uma alegria 

verdadeira e genuína. 
Que as canções não transmitam 

apenas palavras, mas sentimentos que 
transformam corações e mentes. 

Que a força e a determinação nos 
permitam não somente sonhar, mas fazer 

dos sonhos realidade.
Enfim, que no ANO NOVO as sementes 

plantadas germinem, floresçam e 
frutifiquem; e que saibamos aproveitá-los

...com justiça, sabedoria e, 
principalmente, amor. 

FELIZ NATAL  E  PRÓSPERO ANO NOVO!

É o que nós, 
do SINTEC-SP, 

desejamos a todos!
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