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Em vigor desde o início de março, as medidas 
continuam em discussão e gerando manifestações 
contrárias das centrais sindicais e dos sindicatos

SINTEC-SP também vai às ruas manifestar 
contra as regras que dificultam o acesso dos 
trabalhadores aos benefícios sociais
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[  Editorial ]

Nós, do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio 
do Estado de São Paulo, passamos por 

momentos extremamente satisfatórios. Com o 
esforço e comprometimento de nossa equipe de 
colaboradores, aliado à confiança adquirida ao 
longo dos anos, realizamos inúmeros feitos; entre 
eles, a comemoração dos 35 anos do movimento 
dos técnicos, a inauguração do novo auditório 
– aliás, que está à disposição de toda a categoria –, 
a insistente luta por nosso desmembramento do 
Sistema CONFEA/CREA, que ganha novos capítulos 
com a intensificação da campanha pelas redes 
sociais. Porém, como costumamos dizer, ainda não 
fizemos tudo o que vocês, técnicos, merecem! E é para isso que trabalhamos diariamente, 
dedicando nossas vidas àquilo que sempre acreditamos: na justiça social, na valorização 
profissional e no respeito às nossas atividades. 

Quais as metas para 2015? Ah, com certeza esse ano será ainda melhor! Negociaremos 
acordos e convenções coletivas, de maneira a suprir as necessidades e expectativas de 
toda a nossa categoria; participaremos de eventos e seminários, levando aos técnicos e à 
sociedade brasileira assuntos relevantes de ordem trabalhista, sindical e educacional. E, 
juntos, levantaremos nossa bandeira por mais respeito e justiça social; afinal, cada ação traz 
novos ensinamentos, perspectivas, ideias, um compêndio de informações e opiniões que 
convergem rumo a um objetivo comum: angariar forças e lutar pelos nossos ideais.

Outro tema importante destacado nessa edição de SINTEC-SP em Revista diz respeito às 
Medidas Provisórias 664 e 665, editadas pelo governo federal na calada da noite de 30 de 
dezembro de 2014. Nós defendemos os direitos dos trabalhadores. Sempre! Por isso, não 
aceitamos medidas que reduzam ou dificultam o acesso aos benefícios sociais conquistados à 
custa de muita luta e suor – nossa luta, como sindicalistas; seu suor, como trabalhador. Nada de 
retrocesso social, temos que progredir! 

Retomamos, também, a campanha Patriotismo Já, iniciada há cerca de dois anos; afinal, o 
patriotismo faz parte do nosso dia a dia, independentemente de crises políticas e turbulências 
econômicas – que são passageiras. 

Por fim, convidamos a todos para assistirem, às terças-feiras, ao programa FENTEC BRASIL 
TV pela TV Floripa (Canal 4) e ECOTV Net Abc (Canal 9), respectivamente às 19h00 e 19h30. 
Quem não reside nessas regiões pode acompanhar pelo site www.fentec.org.br ou YouTube. 
Temos certeza de que você se surpreenderá com os nossos entrevistados, cujos conhecimentos e 
experiências muito contribuem com a formação técnica e a sociedade brasileira.

Tenham uma excelente leitura. E lembrem-se: “Juntos, Somos mais Fortes!”.
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[  Notícias Gerais ]

Três secretarias, 
muitos projetos

Diretores do SINTEC-SP 
encabeçam secretarias da 

UGT-SP com o objetivo de 
apresentar propostas para o 

fortalecimento da entidade, da 
classe trabalhadora e em favor 

do desenvolvimento social

Da esquerda pra a direita: Venilton Albino Carvalho, Gilberto Takao Sakamoto, Margarete dos Santos, 
Narciso Donizete Fontana, Wilson Wanderlei Vieira Junior e José Donizetti Morbidelli

Durante o Congresso Estadual de Fundação da 
UGT-SP – União Geral dos Trabalhadores do Esta-
do de São Paulo, realizado em 23 de maio de 2014, 

o presidente da UGT nacional, Ricardo Patah, enalteceu o 
“crescimento e a maturidade política da entidade, que a ca-
racteriza como a mais combativa, democrática e pluralista 
central sindical do Brasil”. Presidente da UGT-SP, o sindi-
calista Luiz Carlos Mo�a destacou que “o trabalho à frente 
da UGT estadual será direcionado para todas as categorias 
representadas pela UGT”. Na ocasião, o SINTEC-SP – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado 
de São Paulo, como entidade filiada à central, indicou seus 
representantes para comporem as secretarias da UGT-SP: 
Margarete dos Santos, como titular da Secretaria de Qua-
lificação Profissional; Narciso Donizete Fontana e Gilberto 
Takao Sakamoto, respectivamente titular e suplente da 
Secretaria do Trabalhador no Setor da Indústria; Wilson 
Wanderlei Viera Junior e Venilton Albino Carvalho, respec-
tivamente titular e suplente da Secretaria dos Profissionais 
Liberais; e, no apoio jornalístico, José Donize�i Morbidelli. 

Posteriormente, durante uma assembleia da UGT-SP 
realizada no dia 25 de novembro de 2014 em Campinas, 
decidiu-se que cada secretaria apresentasse projetos para 
apreciação da diretoria executiva. Desde então, os direto-
res do SINTEC-SP têm realizado reuniões constantes de 
brainstorm – tempestade de ideias, numa tradução literal –, 
com o objetivo de levantar temas e elaborar propostas para 
oferecer subsídios à central, de maneira a contribuir com 
o fortalecimento da base estadual e, consequentemente, 
com a valorização dos trabalhadores, o crescimento das 
indústrias e o desenvolvimento da sociedade.

Para o alinhamento de ideias, já foram protocolados 
alguns estudos iniciais: realização de diagnóstico de de-
mandas de formação continuada dos trabalhadores filia-
dos à UGT-SP, identificação das lacunas de formação dos 
trabalhadores e desenvolvimento de propostas para os 
programas de formação continuada, para a Secretaria de 
Qualificação Profissional; realização de um levantamento 
dos sindicatos da indústria filiados à UGT-SP, criação 
de um grupo de trabalho para estudos que possibilitem 
a elaboração de propostas, identificação de especialistas 
técnicos para subsidiarem o referido grupo e organiza-
ção de reuniões estaduais com o objetivo de validar as 
propostas, para a Secretaria do Trabalhador no Setor da 
Indústria; levantamento das entidades de profissionais 
liberais filiadas à UGT-SP, realização de um encontro com 
as entidades de profissionais liberais filiadas para defini-
ção de diretrizes e prospecção de novas filiações, para a 
Secretaria dos Profissionais Liberais. 

Se aprovados, esses estudos poderão ser desenvolvidos 
posteriormente. 
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Depois de participar de uma das gravações 
do programa FENTEC BRASIL TV realiza-
das em São Paulo, o deputado federal Ar-

naldo Faria de Sá (PTB-SP) apresentou requeri-
mento de inclusão do PL nº 2.861/2009, que insti-
tui o piso salarial dos técnicos, na pauta de votação 
da Câmara dos Deputados. “O piso salarial é uma 
luta histórica e extremamente importante, e eu te-
nho o prazer de apoiar, ajudar e trabalhar ao lado 
de vocês. Os técnicos merecem todo o nosso respei-
to, pois estão num patamar de importância muito 
maior do que os doutores querem reconhecer”, sa-
lienta o parlamentar. 

Durante a entrevista concedida a Wilson Wan-
derlei Vieira, ele falou também sobre outros assun-
tos de grande interesse dos técnicos e da sociedade, 
como o fator previdenciário e o desmembramento 
da categoria do Sistema CONFEA/CREA. “Sem dú-
vida nenhuma é uma reivindicação justa, porque os 
técnicos são obrigados a participar do sistema e não 
têm os mesmos direitos dos demais profissionais”, 
argumenta, colocando-se à disposição no Congres-
so Nacional. “O reconhecimento da importância 
dos técnicos tem que ser espargido para toda a so-
ciedade”, complementa.  

Principais reivindicações da categoria, a apro-
vação do piso salarial e a criação do conselho pró-
prio geram grande expectativa nos técnicos brasilei-
ros. Nesse sentido, tanto o SINTEC-SP – Sindicato 
dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado 
de São Paulo quanto a FENTEC – Federação Nacio-
nal dos Técnicos, não têm medido esforços para que 
mais esse objetivo seja concretizado. 

Piso salarial e 
conselho próprio: 

mais um aliado
Após as gravações do 

programa FENTEC BRASIL 
TV, Arnaldo Faria de Sá 
solicita a inclusão do PL 
nº 2.861/2009 na pauta de 
votação da Câmara dos 

Deputados e defende a criação 
do conselho dos técnicos

Wilson Wanderlei Vieira e Arnaldo 
Faria de São, durante as gravações do 

programa FENTEC BRASIL TV
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Apesar de rara, a quantidade de pessoas 
diagnosticadas com a febre maculosa vem 
aumentando nos últimos anos, principal-

mente na zona rural. Causada por uma bactéria 
chamada Rickettsia rickettsii, a doença se manifesta 
através dos seguintes sintomas, que geralmente sur-
gem de dois a 14 dias após a infecção: febre alta, do-
res no corpo, mal estar e, em alguns casos, manchas 
vermelhas na pele.

Prevenir-se, ainda, é a melhor orientação, princi-
palmente para quem trabalha, pratica esportes ou 
atividades de lazer em contato direto com a nature-

za, como pescarias e passeios em locais propícios à 
disseminação do carrapato-estrela, portador da re-
ferida bactéria, que infesta animais domésticos e sil-
vestres, como capivaras, cavalos, porcos, coelhos, 
galinhas, entre outros. 

O SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Indus-
triais de Nível Médio do Estado de São Paulo alerta 
a população para os perigos da doença, aconselhan-
do a todos a procurarem orientação médica o mais 
rápido possível diante da constatação de qualquer 
um dos sinais acima citados. Afinal, sem cuidados 
adequados a febre maculosa pode ser fatal.

Xô 
carrapato

Transmitida pelo 
carrapato-estrela, a febre 

maculosa pode ser fatal sem 
tratamento apropriado

Dicas importantes para se prevenir contra a febre maculosa, especialmente quem vive na zona rural
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No dia 3 de março de 2015, Wilson Wanderlei Vieira e 
Gilberto Takao Sakamoto estiveram no gabinete do 

secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto 
de Lucena, parabenizando-o pela nomeação e desejando 
sucesso nas responsabilidades inerentes ao novo cargo. 
“Gostaria de ressaltar que estou muito contente em assu-
mir uma secretaria com projetos belíssimos. Nossa meta é 
aprimorar e ampliar esse trabalho”, ressaltou o secretário 
por ocasião de sua posse, no mês de janeiro. 

Durante a reunião, o presidente do SINTEC-SP – Sindi-
cato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado ofi -
cializou o convite ao secretário para participar da cerimônia 
de abertura do I Congresso Brasileiro de Economia Estra-

Parabéns, 
secretário
Presidente e diretor do SINTEC-SP 
parabenizam o novo secretário de 
Turismo do Estado de São Paulo

JD
 M
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Aposentadoria especial: 
vitória dos trabalhadores no STF
Súmula Vinculante nº 33 do STF 
pode encurtar o tempo para as 

aposentadorias especiais

De acordo com o que rege a Constituição Federal, a apo-
sentadoria especial é “concedida ao segurado que te-

nha trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à inte-
gridade física”. E, para ter direito ao benefício, o contribuin-
te deverá comprovar o tempo de serviço – 25 anos – em ex-
posição aos agentes nocivos, físicos ou biológicos, de ma-
neira habitual e permanente em vez de ocasional ou inter-
mitente. No entanto, a publicação da Súmula Vinculante nº 
33 pelo STF – Supremo Tribunal Federal em abril de 2014, 
originária de uma proposta do ministro Gilmar Mendes 
em decorrência da quantidade de processos sobre o mes-
mo tema recebidos pelo tribunal nos últimos anos, algumas 
situações merecem tratamentos diferenciados podendo, as-
sim, reduzir o tempo das aposentadorias especiais.

As novas regras que a referida súmula menciona são as 
instituídas pela Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre o pla-

Da esquerda para 
a direita: Romildo 
Campello, Wilson 
Wanderlei Vieira, 
Roberto de Lucena 
e Gilberto Takao 
Sakamoto

tégica: “Relações do Trabalho e Direito Sindical”, que será 
realizado entre os dias 17 e 19 de agosto, em parceria com a 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, no 
WTC-SP – World Trade Center, na cidade de São Paulo. 

Deputado federal licenciado pelo PV-SP e um dos vice-
presidentes da UGT – União Geral dos Trabalhadores, 
Roberto de Lucena mostrou-se, ainda, à disposição para 
participar das gravações do programa FENTEC BRASIL 
TV em data a ser agendada oportunamente.   

Além do secretário e dos representantes do SINTEC-SP, 
também esteve presente na reunião o chefe de gabinete 
Romildo Campello, responsável por agendar uma reunião 
de retorno para a continuidade dos assuntos abordados.

no de benefícios da previdência social e que, em seu artigo 
57, trata da aposentadoria especial nos seguintes termos: 
“a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida 
a carência exigida nessa lei, ao segurado que tiver trabalha-
do sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 
25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei”.

Aposentadoria especial: condições 
prejudiciais à saúde ou à integridade física
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O que Ribeirão Preto e Embu 
das Artes têm em comum?

Capital nacional do agronegócio – e porque não 
dizer da cerveja, uma vez que ali está uma das 
mais tradicionais choperias do país –, a cidade 

de Ribeirão Preto constitui um importantíssimo polo 
econômico e social, com elevado índice de desenvolvi-
mento humano; Embu das Artes, pequeno município 
da região metropolitana de São Paulo, é famosa por sua 
feira de artesanato, que atrai milhares de turistas em fi-
nais de semana e feriados. Mas o que essas duas cidades, 
distantes em mais de 300 quilômetros, têm em comum? 
Em ambos os municípios existe um logradouro em 
homenagem à categoria profissional representada pelo 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Estado de São Paulo: a Rua dos Técnicos. 

Em Ribeirão Preto, a Rua dos Técnicos fica dentro 
do complexo acadêmico da USP – Universidade de São 
Paulo, onde também se localiza a SUPERA – Incuba-
dora de Empresas de Base Tecnológica. Explicando: 
incubadoras de empresas são núcleos de estudos e 
pesquisas que oferecem apoio e suporte técnico para 
a fomentação de ideias e criação de novos empreen-
dimentos. Em Embu das Artes, por sua vez, a Rua dos 
Técnicos não fica no interior de nenhum centro educa-
cional, mas está próxima da mais importante ligação 
rodoviária entre o Sul e o Sudeste brasileiro: a Rodovia 
Régis Bi�encourt.

Comprovadamente os cursos técnicos são a manei-
ra mais fácil de entrar no mercado de trabalho; e para 
os jovens ribeirão-pretanos e embuenses-das-artes 
– paulistas, diga-se de passagem – essa alternativa 
profissional encontra subterfúgios em dois aspectos 
importantes: primeiro é que ambas as cidades pos-

suem ETECs – Escolas Técnicas, núcleos de ensino 
de excelência administrados pelo CPS – Centro Paula 
Souza, com opções de cursos nas mais diversas moda-
lidades; segundo, diante de uma rua que os homena-
geiam em suas respectivas comunidades, eles têm ain-
da mais motivação para investirem na carreira técnica. 

[  sociedade ]

Rua dos Técnicos, em Ribeirão Preto e 
Embu das Artes: homenagem, orgulho e 

motivação para investir na carreira técnica

Afinal, se no calendário estadual e federal os técnicos 
têm uma data que oficializa o aniversário da categoria 
– Dia Estadual do Técnico Industrial, instituído pela 
Lei nº 7.803/1992; e Dia Nacional do Profissional Técni-
co, pela Lei nº 11.940/2009 –, em Ribeirão Preto e Embu 
das Artes eles podem comemorar o ano inteiro.
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ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA

Instituída pela Lei 
nº 6.496/1977, a 
ART – Anotação 

de Responsabilidade 
Técnica é o principal 
instrumento de fisca-
lização das ativida-
des profissionais dos 
responsáveis técnicos 
no exercício de suas 
atribuições. Além de 
obrigatório, seu re-

colhimento é extremamente importante para “todo 
contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou 
prestação de quaisquer serviços referentes à engenha-
ria, arquitetura e agronomia”, conforme o artigo 3º da 
Resolução 1025/2009 do CONFEA – Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia. 

São muitos os benefícios da ART para o profissional 
comprometido com suas atribuições: comprova a exis-
tência de um contrato, mesmo que realizado de forma 
verbal; garante, nos parâmetros da lei, a autoria das 
obras aos profissionais que as executam; define as res-
ponsabilidades, de maneira que o profissional responda 
somente pelas atividades técnicas executadas, compõe 
a CAT – Certidão de Acervo Técnico, registro das ati-
vidades desempenhadas ao longo da vida do profissio-
nal; contribui para a melhoria dos serviços prestados 
garantido, assim, mais segurança à sociedade.  

Com o intuito de fortalecer cada vez mais sua 
categoria profissional, não se esqueça de informar o 
código 99 no campo “entidade de classe”. E, para es-
clarecer dúvidas ou 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. 

Informação importante
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.

CREANet: sistema online de cadastro de 
profissionais e emissão de ART do CREA-SP

[  ART ]
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[  Ação Sindical ]

Medidas Provisórias 
664 e 665: ajuste de 
contas públicas ou 
retrocesso social?

Medidas provisórias são normas legislativas adotadas 
pelo presidente da República em casos de urgência 
e relevância, que entram em vigor após a edição 

com vigência inicial de 60 dias, podendo ser prorrogadas 
pelo mesmo período; contudo, só se transformam em lei com 
a aprovação do Congresso Nacional. No dia 30 de dezembro 
de 2014, a presidenta Dilma Rousseff editou as MPs – Me-
didas Provisórias 664 e 665, em vigor desde o mês de março 

Em vigor desde o início de março, as MPs 664 e 665 continuam 
em discussão e gerando manifestações contrárias das centrais 

sindicais e dos sindicatos, preocupados com as novas regras que 
dificultam o acesso dos trabalhadores aos benefícios sociais
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Avenida Paulista, 28 de janeiro de 2015: Narciso 
Donizete Fontana, Wilson Wanderlei Vieira Junior 

e Gilberto Takao Sakamoto

determinando novas regras para a concessão de benefícios 
previdenciários e trabalhistas, como pensão por morte e auxí-
lio-doença – MP 664 – e recebimento do seguro-desemprego, 
abono salarial e seguro-defeso – MP 665. 

Se por um lado, o governo argumenta que o objetivo é evitar 
fraudes, promover o ajuste das contas e criar subterfúgios para 
o pagamento dos altos juros da dívida pública, as centrais sin-
dicais contrapõem, alegando que essa conta não pode ser paga 
pela classe trabalhadora. Nesse embate, em defesa dos interes-
ses de suas respectivas categorias profissionais e, naturalmen-
te, de toda a sociedade, os líderes sindicais têm se mobilizado 
no sentido de que as referidas medidas, que tramitam 
no Congresso Nacional, não sejam transfor-
madas em lei evitando, assim, um grande 
impacto social na vida de milhões de bra-
sileiros, principalmente de baixa renda. 

Em 28 de janeiro de 2015, praticamente 
um mês após a edição das medidas, milha-
res de trabalhadores e sindicalistas reuni-
ram-se na Avenida Paulista, em São Paulo, 
numa manifestação pacífica organizada pe-
las centrais sindicais. Na ocasião, representando o 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio do Estado de São Paulo, participaram 
do ato os diretores Gilberto Takao Sakamoto, Nar-
ciso Donizete Fontana e Wilson Wanderlei Vieira 

Zilmara Alencar: “Após discussão com a 
sociedade, o governo deve reapresentar 

propostas dentro dos parâmetros da 
legalidade e da justiça social”

no sentido de que as referidas medidas, que tramitam 
no Congresso Nacional, não sejam transfor-

Em 28 de janeiro de 2015, praticamente 

ram-se na Avenida Paulista, em São Paulo, 
-

las centrais sindicais. Na ocasião, representando o 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio do Estado de São Paulo, participaram 
do ato os diretores Gilberto Takao Sakamoto, Nar-
ciso Donizete Fontana e Wilson Wanderlei Vieira 

Zilmara Alencar: “Após discussão com a 
sociedade, o governo deve reapresentar 

propostas dentro dos parâmetros da 
legalidade e da justiça social”
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Junior.  As manifestações prosseguiram e, no dia 2 de março, a 
aglomeração se deu em frente ao prédio da SRTE/SP – Superin-
tendência Regional do Trabalho e Emprego, região central da ci-
dade, novamente com a participação do SINTEC-SP e de deze-
nas de sindicatos e associações. “Os direitos sociais e econômicos, 
uma vez conferidos em favor do indivíduo, passam a constituir-se 
em garantia constitucional, uma espécie de direito subjetivo”, ex-
plica Zilmara Alencar, consultora jurídica da FENTEC – Federa-
ção Nacional dos Técnicos Industriais. 

Para a advogada, a atuação do legislador em malefício dos di-
reitos sociais é um atentado ao princípio constitucional. Por isso, 
não podem sequer ir à votação no Congresso Nacional. “Elas têm 

que ser retiradas e, após discussão com a sociedade, o governo 
deve reapresentar propostas dentro dos parâmetros da legalidade 
e da justiça social”, argumenta. 

Com vigência prorrogada até o mês de junho, as MPs 664 
e 665 devem ainda render muitas discussões e manifestações, 
como a ocorrida no dia 6 de maio, quando a Câmara dos Depu-
tados aprovou – numa votação apertada e tumultuada – a regra 
de concessão para o recebimento do seguro-desemprego, passan-
do de seis para 12 meses. Foi um duro golpe, mas os sindicalistas 
continuam pressionando o governo; quanto aos trabalhadores, 
resta aguardar – e torcer – pelo bom senso dos parlamentares na 
continuidade da votação.
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Novo ato contra as MPs 664 e 665 ocupa a avenida em frente à SRTE/SP; no detalhe, representantes do SINTEC-SP
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Medidas contra o trabalhador
Por Miguel Torres, presidente da Força Sindical e da 

CNTM – Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos

As mudanças nas regras de concessão 
do seguro-desemprego, pensão por 
morte, auxílio-doença, abono sala-

rial e seguro-defeso, anunciadas pelo gover-
no federal, vão mexer com a vida dos traba-
lhadores e jogar milhares de cidadãos brasi-
leiros ao deus dará.

Num momento em que o país vive a ex-
pectativa de aumento do desemprego, da in-
flação, dos juros e em que o governo deveria 
abrir o debate com o Congresso Nacional, 
ele anuncia mudanças por meio de medidas 
provisórias que prejudicarão tão somente a 
população que já sofre com a falta de políti-
cas públicas.

Em vez de agir com rigor para acabar 
com as fraudes e punir os responsáveis pe-
los desvios, o governo pratica a política Ro-

Miguel Torres: 
“O movimento 

sindical irá às ruas 
para pressionar o 

Congresso Nacional”

bin Hood, só que ao contrário: tira exclusi-
vamente dos pobres, e os pune na hora em 
que eles mais precisam dos benefícios. Para 
onde irão os R$ 18 bilhões a serem econo-
mizados?

A Força Sindical critica o governo, que 
chamou as centrais sindicais para tão somen-
te informar sobre as medidas e não para dis-
cutir e buscar alternativas. Por isso, o movi-
mento sindical irá às ruas para pressionar o 
Congresso Nacional a derrubar as Medidas 
Provisórias 664 e 665, impostas à sociedade 
como se ela não tivesse voz nem vez.

 
Fonte: DIAP – Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar, reeditado de 
acordo com a linha editorial de 
SINTEC-SP em Revista 
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Exemplo a ser seguido

Do início dos anos 1990 até a virada do século, a Ar-
gentina – até então um dos países sul-americanos mais 
prósperos – enfrentou uma das piores crises econômicas 

de sua história, gerando uma série de manifestações conhecidas 
como “panelaço”, formado por grupos que marchavam pelas 
ruas com panelas e outros objetos de metal, fazendo barulho 
e manifestando sua revolta junto às autoridades políticas. Em 
frente à Casa Rosada na Praça de Maio – ou Plaza de Mayo, em 
castelhano –, principal centro de concentrações populares do 
país, o povo clamava por mudanças. Pressionado, Domingo Ca-
vallo, então ministro da Economia, renunciou ao cargo, seguido 
pelo presidente Fernando de La Rua. Das províncias argentinas, 
o “panelaço” suplantou as fronteiras, tornando-se sinônimo de 
descontentamento e adotado pelos brasileiros, especialmente 
durante depoimentos oficiais de ministros e da própria presidente 
Dilma Rousseff em rede nacional. 

Embora seus significados linguísticos sejam bem diferentes, 
manifestação e patriotismo estão intimamente relacionados num 
contexto social. E – admita-se ou não do lado de cá da fronteira 
– o civismo parece muito mais enraizado na cultura argentina do 

que na brasileira, tanto que em todo o país é comum observar 
bandeiras azuis hasteadas em frente às residências; aliás, a ban-
deira celeste foi idealizada pelo general Manuel Belgrano, imorta-
lizado numa escultura de bronze no centro da capital. 

No Brasil, as comemorações patrióticas restringem-se aos 
feriados cívicos – mais por força do hábito do que, propriamente, 
orgulho nacionalista. Poucos brasileiros têm conhecimento, por 
exemplo, de que o idealizador da Bandeira Nacional é o professor 
riograndense Raimundo Teixeira Mendes, com a colaboração do 

Quando o assunto é 
patriotismo, por que não seguir 

o exemplo dos hermanos?

[  Patriotismo ]

Monumento em 
homenagem ao 
general Manuel 
Belgrano, importante 
personagem da história 
argentina e autor da 
bandeira do país
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“Panelaço”: humorada manifestação 
popular criada na Argentina e 
adotada pelos brasileiros
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pintor Décio Rodrigues Villares. Quatro dias após a Proclamação 
da República, eles apresentaram o projeto ao governo provisório, 
que o aprovou imediatamente. No lugar do brasão imperial foi 
introduzida a esfera com a disposição das estrelas no céu do Rio 
de Janeiro às 8h30 em 15 de novembro de 1889, e a inscrição 
“ordem e progresso”, inspirada no positivismo do filósofo francês 
Auguste Comte, simbolizando a “busca de condições sociais bá-
sicas e a melhoria do país em termos materiais, intelectuais e mo-
rais”. Desde então, a Bandeira Nacional, assim como os demais 
símbolos oficiais – o Selo Nacional, as Armas Nacionais e o Hino 
Nacional – foram blindados pela lei, tanto que desrespeitá-los é 
considerado crime com pena prevista no Código Penal. Quem 
não se lembra do vídeo com oito recrutas de Dom Pedrito (RS) 
dançando o Hino Nacional em ritmo de funk, que vazou na in-
ternet há alguns anos? Em maio de 2013, eles foram condenados 
a prisão em sessão especial do STM – Superior Tribunal Militar, 
pena convertida em prestação de serviços por um ano.   

No entanto, apesar da Lei nº 5.700/1971 – aprovada durante 
a ditadura militar – proibir o uso da bandeira em mau estado de 
conservação ou estampada em roupas, acessórios e até rótulos de 
produtos, o processo de redemocratização mudou o comporta-
mento da sociedade brasileira, respaldado no direito à liberdade 
de pensar e de agir; na prática, o uso de elementos e cores pá-
trias se popularizou e chegou às ruas, até que em 2008 a CCJC 
– Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou 
por unanimidade o PL nº 350/1999, que dispõe sobre a forma e a 
apresentação dos símbolos nacionais.

Patriotismo esportivo – De volta à Argentina, no futebol os 
hermanos podem não ser os mais simpáticos aos olhos dos brasi-
leiros. É inegável, porém, que suas ações de civismo são exemplos 

a serem seguidos por outras nações, inclusive o Brasil. Em 1978, 
o argentino vivia duas situações distintas: o medo da repressão e 
a satisfação de sediar a Copa do Mundo; e, independente das po-
lêmicas que marcaram a competição, o povo fez a sua parte e com 
o grito de “gol” abafou o som dos torturados pela ditadura militar. 
“Milhares saíram de suas casas dançando e gritando de alegria. 
Eu sempre havia sonhado com essas multidões, mas celebrando 
uma revolução social, não uma vitória na Copa do Mundo”, 
comparou, oportunamente, Graciela Daleo, uma das vítimas da 
ditadura argentina e, atualmente, catedrática de Direitos Huma-
nos da Universidade de Buenos Aires. 

Portanto, quando o assunto é patriotismo, por que não 
seguir o exemplo dos hermanos? Afinal, justificativas não 
faltam: as relações diplomáticas brasileiras são as melhores 
possíveis; não há guerras nem terrorismo; o povo é alegre e 
festivo; e, recentemente, o país sediou, com sucesso extra-
campo, a Copa do Mundo 2014, e realizará os Jogos Olímpi-
cos de 2016. Mesmo sem o hexacampeonato, o momento é 
mais do que apropriado para desfraldar a bandeira, vestir-se 
de verde e amarelo e extravasar o orgulho de ser brasileiro. 
Afinal, o patriotismo deve permanecer sempre em lugar de 
destaque no coração de cada cidadão. 

Esse é um dos objetivos do SINTEC-SP – Sindicato dos Téc-
nicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo com essa 
campanha de resgate aos valores cívicos e patrióticos iniciada em 
março de 2013. Para isso, a colaboração de todos os envolvidos, 
principalmente dos técnicos, é de grande importância.

Antes e depois da Proclamação da República: brasão da Bandeira do Império é substituído pela 
esfera com o céu do Rio de Janeiro e a inscrição “ordem e progresso” da atual Bandeira Nacional

Copa do Mundo e Jogos Olímpicos: sucesso 
extracampo em 2014 e expectativa para 2016

Patriotismo 
esportivo: título 

mundial para abafar 
o som dos oprimidos 

pela ditadura
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[  seminário ]

“Trabalhadores(as) e os 30 Anos 
de Redemocratização do Brasil”

Diretores do SINTEC-SP participam de seminário da 
UGT em comemoração ao Dia do Trabalho

Da esquerda para a direita: Venilton Albino Carvalho, 
Sandra Zamboli Fontana, Narciso Donizete Fontana, 

Luis de Deus Marcos e Wilson Wanderlei Vieira Junior; 
na foto ao lado, com Benedito Carlos de Souza

Nos dias 29 e 30 de abril de 2015, os diretores do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio do Estado de São Paulo, Benedito 

Carlos de Souza, Luis de Deus Marcos, Narciso Donizete 
Fontana, Sandra Zamboli Fontana, Venilton Albino Car-
valho e Wilson Wanderlei Vieira Junior, participaram do 
seminário da UGT – União Geral dos Trabalhadores em 
comemoração ao Dia do Trabalho. Realizado no Novotel 
Center Norte em parceria com o CESIT – Centro de Estu-
dos Sindicais e de Economia do Trabalho, órgão vinculado 
à UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas, o se-
minário teve como tema “Trabalhadores(as) e os 30 Anos 
de Redemocratização do Brasil” e contou com a presença 
de representantes da entidade, políticos, dirigentes sin-
dicais, estudantes e centenas de trabalhadores. Entre as 
autoridades, além do presidente nacional da UGT Ricar-
do Patah, compareceram o ministro do Trabalho Manoel 
Dias; o ministro das Cidades Gilberto Kassab; Roberto de 
Lucena, secretário de Turismo do Estado de São Paulo; 
entre outros parlamentares. 

Os palestrantes, dispostos em três painéis temáticos, 
enfatizaram muito o PL nº 4330/2004, recentemente 
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Centenas de pessoas prestigiam o seminário 
realizado pela UGT e CESIT/UNICAMP, em São Paulo
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Exposição ao ar livre – Durante praticamente todo o mês 
de maio, dezenas de imagens gigantes retratando momentos 
da política e da cultura do país transformaram os canteiros 
centrais da Avenida Paulista numa verdadeira exposição a 
céu aberto. A intenção da UGT, em parceria com outras 
empresas, é retratar as últimas décadas, tão significativas 
para a história contemporânea brasileira, levando ao conhe-
cimento de milhões de pessoas fatos marcantes retratados 
por grandes fotógrafos que vivenciaram e captaram, através 
de suas lentes, esses momentos. “Essa exposição entrará para 
a história, pois é retratada sob o ponto de vista dos trabalha-
dores, das pessoas nas ruas, das manifestações, greves, lutas 
e conquistas”, justifica Mônica Maia, uma das responsáveis 
pela seleção das imagens.

Diariamente, passam pela Avenida Paulista aproxima-
damente 1,5 milhão de pessoas. Assim, matematicamente 
falando, mais de 30 milhões tiveram acesso à exposição.

aprovado na Câmara dos Deputados e 
que tramita no Senado; e as Medidas 
Provisórias 664 e 665, que cerceiam 
direitos do trabalhador garantidos pela 
Constituição Federal. Não obstante 
ao posicionamento de outras centrais 
sindicais, os representantes da UGT dei-
xaram claro que são terminantemente 
contra a aprovação do referido PL e das 
medidas editadas pelo governo. “A UGT 
não pode compactuar com a implemen-
tação de medidas que retiram direitos 
conquistados pelos brasileiros. O texto, 
conforme aprovado, possibilita que as 
empresas terceirizem seus quadros, in-
clusive os trabalhadores que exercem 
a atividade-fim. Nós defendemos um 
projeto que regulamente a situação dos 
12 milhões de terceirizados do país,  mas 
garantindo os direitos e as conquistas de 
todos”, argumenta Ricardo Patah, aler-

tando que o PL nº 4330/2004 poderá gerar uma série de 
medidas nefastas contra os trabalhadores. 

No primeiro painel, o tema levado à discussão foi “30 Anos 
de Redemocratização e Perspectivas diante da Atual Conjun-
tura Política e Econômica do País”, coordenado pelo professor 
Anselmo Luiz dos Santos, da UNICAMP; em seguida, os 
palestrantes dissertaram sobre “As Conquistas Trabalhistas da 
Constituição de 1988 e sua Efetivação”, com a coordenação do 
professor José Dari Krein, também da UNICAMP. Por fim, no 
último dia do evento, o painel trouxe à discussão o tema “De-
mocracia, Instituições e Cidadania”, coordenado pelo professor 
Amilton José Moretto, também do CESIT/UNICAMP.

Painéis temáticos – ou mesas de discussão – com os assuntos debatidos durante o seminário

Avenida Paulista: imagens gigantes 
retratam a história social, política e 

cultural brasileira das últimas décadas
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SOS: o centro 
pede socorro

De Broadway Paulistana a 
Boca do Lixo: sujeira, abandono 
e violência no coração da maior 

cidade do país    

Se num passado não tão distante, o centro de São 
Paulo era conhecido como a Broadway Paulistana 
– em alusão à famosa avenida de Nova York –, a 

realidade atual é muito, mas muito diferente. Salas de 
cinemas que antes exibiam clássicos, hoje se transforma-
ram em verdadeiros prostíbulos; os teatros, simplesmente, 
desapareceram – exceto, é claro, o Theatro Municipal, que 
resiste bravamente à ação do tempo; edifícios tomados por 
sem-tetos que, constantemente, entram em conflito com a 
polícia. Meu Deus, quanta diferença! 

De Broadway Paulistana a Boca do Lixo. Assim 
é o riquíssimo centro da maior metrópole brasileira 
– riquíssimo sim, porque não, tanto culturalmente como 
economicamente. Porém, tal riqueza passa despercebida 
aos olhos dos transeuntes que caminham apressados e 
temerosos. De rico, o centro empobreceu; da riqueza se 
fez pobreza graças ao descaso das autoridades e à falta 
de bom senso de quem deveria zelar pelo bem público 
em vez de abandoná-lo. 

A esquina da Avenida Ipiranga com a tradicional 
São João só mantém a fama graças aos versos de João 
Gilberto, imortalizados na voz de Caetano Veloso. Sim, 
“alguma coisa acontece no meu coração”, mas a interpre-
tação é outra! Quem vem de longe, logo questiona: “Essa 
é famosa esquina da música?” Ah, pelo menos restou o 
Bar Brahma! 

Muitos prédios que verticalizam a cidade chamam 
mais atenção pela falta de conservação do que, propria-
mente, pela arquitetura; intimamente, parecem até supli-
car por uma reforma. E mais: sujeira, prostituição, violên-
cia... E trânsito, e mais trânsito... e trânsito que movimenta 
e, paradoxalmente, para a cidade. 

Você sabe o que é leito carroçável? Termo pouco usual 
nos dias de hoje, mas a realidade, nesse caso, é inimiga do 
tempo. Na esburacada Rua 24 de Maio, o leito carroçável 
– ou seja, onde trafegam os veículos – é mais alto do que 
as laterais devido às camadas de cimento que recapeiam 
o asfalto; inevitável que a água das chuvas acumule nas 
calçadas. Transtorno para as mulheres de salto alto, que 
se dirigem aos escritórios; transtorno para os homens, que 

molham a barra das calças; 
só não é transtorno para 
quem não está nem aí para 
nada! E haja sujeira e cheiro 
de urina! Onde estão os be-
los mosaicos portugueses 
que, outrora, adornavam 
a viela? Simplesmente, de-
sapareceram sob o asfalto. 
E haja mais sujeira e mais 
cheiro de urina! 

Camelôs, hippies, bici-
cletas, carros fazendo en-
trega nos estabelecimen-
tos – na vizinha Dom José 
de Barros, eles não circu-
lam mais devido aos as-
sentos e comércios alter-
nativos “legalizados” –
; tribos urbanas se aglo-
merando; negócios infor-
mais e clandestinos reali-
zados em plena luz do dia. 
E haja cheiro de maconha! 
Nada contra as liberdades 
individuais, mas a questão 
é que os índices de assalto, 
não somente na Rua 24 de 
Maio, mas em todo o cen-
tro, aumentam assustado-
ramente. São os chamados 
“ratos” no quesito de bater 
carteiras. Recentemente, 
um sujeito foi assassinado 

em frente à Galeria do Rock. “Normal”, alguém pensa, 
com a maior naturalidade do mundo; mas o fato é que, 
infelizmente, os delitos deixam de ser exceção e ditam a 
regra. O mundo está mesmo virado de cabeça para baixo 
– ou, “do jeito que o diabo gosta”, como diz a música. 

Utópico pensar que o centro volte a ser como nos pri-
mórdios do século passado, mas o que fazer para que se 
torne um lugar melhor para todos? Primeiro, que os res-
ponsáveis públicos arregacem as mangas e encarem o pro-
blema de frente; que empresas e outras entidades abracem 
a causa em suas ações institucionais; e que a população, 
principal vítima, cumpra com a sua parte. 

Assim como zelar pelo próprio lar, é dever de todos 
cuidar da cidade; pois, ela nada mais é do que  a casa dos 
paulistanos! E porque não dizer de todos os brasileiros. 
Afinal, como se diz mesmo diante de uma visita? “Sinta-se 
à vontade, a casa também é sua”! 

JD Morbidelli é e jornalista do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo e 
da FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais 

[  crônica ]

“Utópico pensar 
que o centro volte 
a ser como nos 
primórdios do 
século passado, 
mas o que fazer 
para que se torne 
um lugar melhor 
para todos?”
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