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Mercado de trabalho, taxa de 
desemprego e crise financeira são 
algumas expressões recorrentes 

que nos causam temor, incredulidade e 
aflição quanto às incertezas para o futuro. 
Impulsionada por escândalos de ordem política 
que estarrecem a nossa sociedade, a crise 
econômica ronda perigosamente a nação e a 
ameaça de recessão é cada vez mais eminente. 
Contudo, como diz o jargão popular, “nós 
somos brasileiros e não desistimos nunca”. 
Aliás, somos também técnicos e não restam 
dúvidas de que há vagas para quem investe 
nessa área; pois, comprovadamente, cerca de 70% dos formandos saem das 
escolas técnicas com emprego garantido. Não somos nós quem afirmamos, mas 
as estatísticas, os estudos socioeconômicos, as próprias escolas formadoras e as 
empresas contratantes. Enfim, o mercado dita as regras conforme a demanda e 
a necessidade de qualificação e recolocação profissional. E modéstia à parte, em 
matéria de qualificação nós, técnicos, somos extremamente competentes e estamos 
preparados para enfrentar essa situação e colaborar com o desenvolvimento 
socioeconômico do país. Uma das alternativas mais viáveis para fugir da crise 
é, sem dúvidas, investir em cursos técnicos: os formandos em busca de bons 
empregos, e as empresas em busca da qualificação de seus colaboradores. Em 
suma: com veracidade, transparência e objetividade na informação, a matéria 
de destaque dessa edição de SINTEC-SP em Revista faz uma síntese do cenário 
econômico atual, comprovando que o setor técnico continua à procura de bons 
profissionais. 

Comunicamos também que, além do mundo inteiro pelas redes sociais, o 
programa FENTEC BRASIL TV é veiculado em aproximadamente 60 municípios 
paulistas e 12 capitais. Uma vitória para a categoria, que fazemos questão de 
compartilhar com nossos companheiros.   

Por fim, em continuidade à campanha Patriotismo Já, publicamos um artigo 
do jornalista, escritor, professor e articulista Sérgio Henrique Silva Pereira. 
Diz ele: “Sem patriotismo, não há humanização e desenvolvimento social”. 
Muito convidativo para o momento turbulento que o país atravessa, mas que 
superaremos. Afinal, nunca é demais repetir: “Juntos, Somos mais Fortes!”.
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SINTEC-SP e FENTEC 
homenageiam e são 

homenageados pela ATEESP 
durante as comemorações dos 30 
anos de fundação da associação

Auditório do SINTEC-SP lotado para as comemorações 
dos 30 anos de fundação da ATEESP 

No dia 26 de junho de 2015, dezenas de convidados 
compareceram ao auditório Alceu Rosolino, no 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 

de Nível Médio do Estado de São Paulo, para as comemo-
rações do Jubileu de Pérola da ATEESP – Associação dos 
Técnicos das Empresas Energéticas do Estado de São Pau-
lo, fundada em 1985 com o nome de ATEL – Associação 
dos Técnicos de Nível Médio da Eletropaulo. 

Além do presidente da ATEESP, Rubens dos Santos, 
compuseram a mesa durante a solenidade de abertura: 
Wilson Wanderlei Vieira, presidente da FENTEC – Fede-
ração Nacional dos Técnicos Industriais; Eliseu Gabriel, 
vereador e presidente do diretório municipal do PSB 
– Partido Socialista Brasileiro; Ricardo Nascimento Alves, 
presidente do CONTAE – Conselho Nacional das Asso-
ciações de Técnicos Industriais; Welington Guilherme 
Rezende, representando a ABETI – Associação Brasileira 
de Ensino Técnico Industrial; Ricardo Nerbas, presiden-
te da OITEC – Organização Internacional dos Técnicos; 
Bernardino Jesus de Brito, representando o presidente da 
FENATEMA – Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Energia, Água e Meio Ambiente, Eduardo de Vasconcelos 
Correia Annunciato – Chicão; Francisco Kurimori, presi-

dente do CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São Paulo; Lino Gilberto da Sil-
va, diretor financeiro da MÚTUA – Caixa de Assistência 
dos Profissionais do CREA; Pedro Katayama, diretor geral 
da MÚTUA-SP – Caixa de Assistência dos Profissionais do 
CREA-SP; José Paulo Garcia, presidente do Sindicato dos 
Tecnólogos do Estado de São Paulo; e Marilene Mario�oni, 
professora e coordenadora da Faculdade METROCAMP. 
“Nós também estamos fazendo história, pois acompa-
nhamos o trabalho da ATEESP desde a fundação assim 
como a ATEESP acompanha o nosso trabalho”, discursou 
Wilson Wanderlei Vieira, enaltecendo o empenho de seus 
dirigentes e enfatizando a principal meta do movimento 
dos técnicos: o desmembramento da categoria do Sistema 
CONFEA/CREA. “Nós sabemos das dificuldades, mas 
essa luta depende muito da nossa união”, emenda. 

Em nome da FENTEC, Wilson Wanderlei Vieira home-
nageou a ATEESP com um troféu alusivo aos 30 anos de 
fundação, enquanto que o diretor do SINTEC-SP, Gilberto 
Takao Sakamoto, entregou ao presidente da associação 
uma placa com os dizeres: “Desde sua fundação, em 26 de 
junho de 1985, até hoje, muita coisa aconteceu na política, 
na economia, enfim, no país. No entanto, o que não mudou 
– e jamais mudará – é o espírito de união, luta e companhei-
rismo que faz com que, nós, do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Pau-
lo e da ATEESP – Associação dos Técnicos das Empresas 
Energéticas do Estado de São Paulo sigamos juntos em bus-
ca de um mesmo ideal: representar os técnicos e contribuir 
para o desenvolvimento da nossa sociedade”.
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Gilberto Takao Sakomoto e Wilson Wanderlei Vieira: 
homenagem do SINTEC-SP e da FENTEC para a ATEESP

Homenagem da ATEESP 
ao SINTEC-SP, entregue 

ao diretor Gilberto 
Takao Sakamoto

Homenagem da ATEESP 
à FENTEC, entregue 

ao presidente Wilson 
Wanderlei Vieira



SINTEC-SP em Revista  |  5

No dia 15 de julho de 2015, o ministro-chefe da 
Casa Civil, Aloizio Mercadante, recebeu os 
representantes das entidades técnicas: Wilson 

Wanderlei Vieira, presidente da FENTEC – Federa-
ção Nacional dos Técnicos Industriais e do SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio 
do Estado de São Paulo; Ricardo Nerbas, presidente da 
OITEC – Organização Internacional dos Técnicos; e Car-
los Dinarte Coelho, secretário nacional da ATABRASIL 
– Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil. Acompa-
nhados do deputado federal Giovani Cherini (PDT-RS) e 
de Eliseu Padilha, ministro da Aviação Civil, eles conver-
saram sobre diversos assuntos de interesse dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas.

Ministro-chefe da Casa Civil recebe 
os representantes da FENTEC, OITEC 

e ATABRASIL, acompanhados do 
deputado federal Giovani Cherini e 

do ministro Eliseu Padilha

Homenagem ao presidente 
Carlos Alberto Schmi� de Azevedo, 

em Ribeirão Preto

Em sessão solene realizada no dia 3 de junho 
de 2015 no plenário Orlando Victaliano da 
Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP), 

o presidente da CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais, Carlos Alberto Schmitt de 
Azevedo, recebeu o título de Cidadão Ribeirão-
Pretano, homenagem proposta pelo vereador Ro-
drigo Simões em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados ao município. “Desde sua fun-
dação, Ribeirão Preto é porto seguro para quem 
acredita e honra as oportunidades que a vida ofe-
rece”, disse o homenageado. 

Presidida pelo presidente da Câmara, Walter 
Gomes, a sessão contou também com a presença 
dos diretores da CNPL: Francisco Antonio Feijó, 
Edson Stefani e Ramiro Lubian Carbalhal.  

Representando o SINTEC-SP – Sindicato dos 

Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de 
São Paulo em nome do presidente Wilson Wan-
derlei Vieira, compareceu à cerimônia o diretor 
Venilton Albino Carvalho.

Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, entre 
Francisco Antonio Feijó e Venilton Albino Carvalho

Ricardo Nerbas, Wilson Wanderlei Vieira, Aloizio Mercadante, 
Giovani Cherini, Eliseu Padilha e Carlos Dinarte Coelho

FO
TO

S: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



6  |  SINTEC-SP em Revista

Entre os dias 16 e 18 de junho de 2015, o Palácio das 
Convenções do Anhembi em São Paulo, esteve lota-
do para o 3º Congresso Nacional da UGT, que reu-

niu milhares de trabalhadores, sindicalistas, políticos e de-
mais representantes da sociedade civil, inclusive do meio 
artístico e cultural, como a cantora Fafá de Belém entoan-
do o Hino Nacional e a apresentação da Orquestra Sinfô-
nica de São Paulo. Representando o SINTEC-SP – Sindi-
cato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado 
de São Paulo, compareceram os diretores Gilberto Takao 
Sakamoto, Narciso Donizete Fontana, Venilton Albino 

Diretores do SINTEC-SP 
participam do 3º Congresso 

Nacional da UGT, em São Paulo

Palácio das Convenções do Anhembi lotado durante o 3º Congresso Nacional da UGT

Carvalho, Luis de Deus Marcos, Wilson Wanderlei Vieira 
Junior, além da 2ª vice-presidente Margarete dos Santos. 

Durante o congresso, foi eleita a nova diretoria da 
UGT para os próximos quatro anos, incluindo a reeleição 
do atual presidente Ricardo Patah, que destacou o traba-
lho da central como protagonista na defesa dos trabalha-
dores e a união dos envolvidos para “enfrentar qualquer 
desafio e combater todas as formas de atentado contra os 
direitos trabalhistas”. 

Ao final do evento, foi aprovada a Carta de São Paulo, 
documento que, “sob o ponto de vista dos trabalhadores, 
apresenta propostas concretas para a realização do sonho 
comum de mais democracia, liberdade, valorização do 
trabalho e desenvolvimento sustentável com justiça social, 
dentro de um mundo que desejamos pacífico, justo, de-
senvolvido e fraterno entre todos os povos do mundo”.
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Qual é a solução – ou no mínimo, a melhor al-
ternativa – para a falta de mão de obra qua-
lificada que afeta 65% das empresas brasi-

leiras? Segundo matéria intitulada “Procuram-se 
técnicos”, publicada pela revista Veja São Paulo em 
27 de maio de 2015, o caminho é a ampliação do nú-
mero de alunos matriculados em cursos técnicos. 

Reportagens da revista Veja 
São Paulo e jornal Bom Dia 
Brasil destacam importância 

do curso técnico no país

Matéria publicada em 27 de maio de 2015 
por uma das principais revistas do país

Ainda, de acordo com a matéria, São Paulo concen-
tra 32% dos alunos em cursos técnicos, sendo que   
está matriculado nas ETECs – Escolas Técnicas, ad-
ministradas pelo CPS – Centro Paula Souza, referên-
cia em educação técnica no estado.  

Essa não é a primeira vez – e, certamente, não será 
a última – que a revista destaca a importância do ensi-
no técnico; em 2014, por exemplo, na matéria “Técni-
cos, com muito orgulho”, o curso técnico é apontado 
como a melhor maneira de inserção dos formandos no 
mercado de trabalho. “Existem mais de 600 ocupações 
atendidas pelo ensino profissionalizante no país”, “a 
média salarial dos técnicos já passa a das carreiras de 
nível superior”, e há “previsão de 7,2 milhões de va-
gas em cargos técnicos, sendo 1,1 milhão de novas po-
sições” são alguns trechos extraídos do texto. 

Por sua vez, o jornal matutino Bom Dia Brasil, da 
Rede Globo, veiculou em maio de 2015: “Na contra-
mão das demissões, a área de tecnologia está abrindo 
vagas, mas para quem tem curso técnico. Em São Pau-
lo, a maioria dos alunos sai dos cursos com emprego 
garantido”, aponta a reportagem citando, principal-
mente, as áreas de eletrônica, mecânica e mecatrônica. 

Devido à grande variedade de opções, dura-
ção mais curta, preços mais acessíveis, ênfase nas 
questões práticas e a corroboração de importan-
tes meios de comunicação, os cursos técnicos des-
pertam cada vez mais a atenção dos jovens brasi-
leiros. Afinal, quem não sonha com um bom salá-
rio, uma carreira promissora e, consequentemen-
te, melhores condições de vida?
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Bom Dia Brasil: “A maioria dos alunos já sai dos 
cursos [técnicos] com emprego garantido”
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Síntese dos acordos e convenções 
coletivas realizados pelo 

SINTEC-SP em 2015

Abaixo, um resumo dos principais acordos e con-
venções coletivas realizados pelo SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 

Médio do Estado de São Paulo em 2015, cujas cláusu-
las e condições estão disponíveis, na íntegra, no site 
www.sintecsp.org.br.

Database: 1º de junho
O ACT 2015/2016 estabelece reajuste salaria de 8,47%, exceto para os ocupantes dos cargos executivos 
de diretores e gerentes, cujas regras serão estabelecidas pela administração da CPFL Piratininga. O 
vale-refeição passou para R$ 686,22 e o vale-alimentação para R$ 218,21, com subvenção de 92% desse 
valor por parte da empresa.

Database: 1º de maio 
O ACT 2015/2016 estabelece reajuste salarial de 7,21%. O vale-refeição passou para R$ 29,16, enquanto 
que vale-alimentação e o auxílio-creche para R$ 269,00 e R$ 406,70 respectivamente.

Database: 1º de julho
A CCT 2015/2016 estabelece reajuste salarial de 8,5% abrangidos pelo salário normativo de R$ 1.621,70. 
Além disso, garante até 8 dias por ano para que os técnicos participem de cursos, seminários, eventos 
e congressos de interesse da categoria.

Database: 1º de julho
A CCT 2015/2016 estabelece reajuste salarial de 8%, sendo 2% de aumento real a título de produtividade. 
Assim, o piso pré-existente para os técnicos não poderá ser inferior a R$ 3.391,36. O empregado que exercer 
dupla função terá direito ao salário nominal em dobro. E mais: adicional noturno de 30%; vale-refeição de 
R$ 26,88, incluindo período de férias; e auxílio-creche equivalente a 30% do salário normativo.

Database: 1º de julho 
O ACT 2015/2017 estabelece reajuste salarial de 7,5% sobre os salários até R$ 6.866,00 e R$ 514,95 fi xos 
para quem recebe acima dessa remuneração. O vale-refeição passou para R$ 20,50 e o auxílio-creche 
para R$ 235,00 por fi lho até dois anos. 

Database: 1º de maio
O ACT 2015/2016 estabelece reajuste salarial de 7,21%, acrescido de 1%. O vale-refeição, vale-alimentação 
e a cesta de natal foram reajustados em 10%, enquanto que os demais benefícios em 8,29%. 

Database: 1º de maio 
O ACT 2015/2016 estabelece reajuste salarial de 8,5%, sendo R$ 2.355,00 para funcionários registrados 
como técnicos, R$ 1.531,00 para auxiliares e funções similares; e R$ 1.413,00 para funcionários das áreas 
de apoio e administrativa. O vale-refeição passou para R$ 30,00 por dia, subsidiado integralmente pela 
empresa; e o auxílio-creche para R$ 284,00 por fi lho até dois anos. 

Até o fechamento dessa edição, alguns acordos e convenções 
coletivas ainda não estavam sacramentados. Entre eles: 
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O CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São Paulo disponibili-
za, por meio do CREANet (www.creasp.org.br), 

um manual explicativo para o devido preenchimento da 
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. Nele, o 
profi ssional tem todas as informações necessárias para 
o cumprimento de suas obrigações; pois, de acordo 
com o artigo 3º da Resolução 1025/2009 do CONFEA 
– Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, “todo 

CREA-SP disponibiliza 
manual explicativo 

para facilitar o 
preenchimento da ART 

C
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contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou 
prestação de quaisquer serviços referentes à engenha-
ria, arquitetura e agronomia”.  

Instituída pela Lei nº 6.496/1977, a ART é o principal 
instrumento para fi scalização das atividades profi ssionais 
dos responsáveis técnicos no exercício de suas atribuições. 
Seu preenchimento é obrigatório e caracteriza, legalmente, 
os direitos e obrigações dos profi ssionais, determinando-
lhes a responsabilidade por eventuais erros técnicos.

Inúmeras são os benefícios para quem preenche cor-
retamente a ART: trata-se do documento que garante, 
nos parâmetros da lei, a autoria das obras aos profi ssio-
nais que as executam; defi ne os direitos e obrigações dos 
contratantes e contratados, comprovando que há, de fato, 
um acordo estabelecido entre as partes; compõe o acervo 
técnico, ou seja, o registro das atividades técnicas desem-
penhadas ao longo da vida profi ssional; provê garantias 
especiais para efeitos de aposentadoria; etc.

Não esqueça de informar o código 99 no campo “en-
tidade de classe” para fortalecer, cada vez mais, a sua 
categoria profi ssional. Em caso de dúvidas ou para es-
clarecimentos, favor entrar em contato com o SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Es-
tado de São Paulo, acessando o site www.sintecsp.org.br 
ou ligando para (11) 2823-9555. 

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

• Comprova a existência de um contrato, 
mesmo que tenha sido realizado de forma 
verbal;

• Garante o direito à remuneração na 
medida em que se torna um comprovante 
referente à prestação de serviço;

• Define os limites da responsabilidade, de 
forma que o profissional responde apenas 
pelas atividades técnicas executadas;

• Compõe a CAT – Certidão de Acervo 
Técnico do profissional;

• Contribui para a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados.

ART + FÁCIL: 
tudo que o 

profissional 
precisa saber 

sobre ART
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De acordo com dados divulgados pelo IBGE 
– Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
no mês de agosto, a taxa de desemprego atingiu 

8,3% da população economicamente ativa no segundo 
trimestre de 2015. Em comparação, no início do ano 
passado a porcentagem estava em cerca de 7% confor-
me apuração anual da PNAD – Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio, realizada pelo próprio instituto 
com o objetivo de “produzir informações básicas para 

estudo do desenvolvimento socioeconômico e permitir 
a investigação contínua de indicadores sobre trabalho 
e rendimento”. Para Cimar Azevedo, coordenador de 
Trabalho e Rendimento do IBGE, o aumento da taxa 
de desocupação se deve à disparidade existente entre a 
procura e a criação de novas vagas de emprego. “A gera-
ção de postos de trabalho foi inferior ao necessário para 
manter estável ou reduzir a taxa de desemprego”, afi rma. 
Se na estatística os números causam apreensão na socie-

Apesar da estagnação da economia e do aumento da 
taxa de desemprego no país, o mercado de trabalho 

continua aquecido para quem investe em cursos técnicos

Excelentes oportunidades 
de trabalho e bons salários: 

cada vez mais os técnicos 
estão em evidência no cenário 

socioeconômico do país
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Cimar Azevedo, do IBGE: “A geração de postos de 
trabalho foi inferior ao necessário para manter 

estável ou reduzir a taxa de desemprego”

dade, na prática a preocupação é ainda mais eminente, 
principalmente porque a atual crise política enfrentada 
pelo governo federal gera incertezas no mercado e min-
guam as expectativas de recuperação da economia a 
curto prazo. Na contramão da crise, no entanto, estão os 
cursos técnicos que, comprovadamente, são a maneira 
mais fácil para inserção no mercado de trabalho, geran-
do aumento da produtividade em concomitância com a 
melhoria da qualidade na produção de bens e serviços. 
No início de 2015, uma pesquisa encomendada pela 
CNI – Confederação Nacional da Indústria apresentou 
um resultado para lá de expressivo para as entidades, 
instituições e empresas que investem e necessitam de 
qualifi cação técnica: 90% dos entrevistados acreditam 
que profi ssionais com formação técnica têm mais opor-
tunidades de emprego; 53% apontam o ingresso mais 
rápido no mercado de trabalho como uma das razões 
para cursar escolas técnicas; e 82% concordam, total ou 
parcialmente, que os diplomados recebem salários me-
lhores do que aqueles que não dispõem de certifi cados. 
Para chegar a esses números, o IBOPE ouviu cerca de 
2 mil pessoas com mais de 16 anos em 143 municípios 
brasileiros; e, apesar do atual quadro socioeconômico 
e político nacional, desde então os resultados não so-
freram grandes alterações, tanto que ainda servem de 
subsídios para defi nição da oferta e procura de vagas 
nos cursos oferecidos pelo SENAI – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial. “As pesquisas apontam que 
quanto mais formação técnica, maiores são as oportuni-
dades de empregabilidade com aumento da faixa sala-
rial”, destaca Margarete dos Santos, diretora da ABETI 
– Associação Brasileira de Ensino Técnico Industrial e 
do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio do Estado de São Paulo, ressaltando que 
a remuneração é dobrada em relação aos que cursam 
apenas o ensino médio regular.  

Embora não haja consenso entre os especialistas quan-
to às causas exatas que elevam os índices de desemprego, 
além da crise econômica outros fatores são apontados 
pela maioria dos economistas: escassez de profi ssionais 

Para o jornalista Luis Nassif, a operação Lava Jato 
afeta as empresas do setor de petróleo e gás

qualifi cados, já que há setores com demanda de trabalho 
e falta de candidatos apropriados; emprego de novas 
tecnologias e maquinários nas linhas de produção em 
detrimento à atividade humana – no setor bancário, por 
exemplo, é cada vez maior a utilização de caixas eletrô-
nicos e serviços online para pagamentos de contas e de-
mais operações fi nanceiras –; impostos elevados e outros 
encargos; e, ainda, fatores climáticos como excesso de 
chuvas, secas prolongadas e outras condições desfavorá-
veis, sobretudo para a agricultura. “Há dois fenômenos: 
de um lado a indústria automobilística e a construção 
civil que estão desaquecendo e desempregando; de ou-
tro a operação Lava Jato, que afeta as empresas do setor 
de petróleo e gás”, acrescenta o jornalista econômico e 
blogueiro Luis Nassif em entrevista à Radioagência Na-
cional, um dos veículos que integram a EBC – Empresa 
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Margarete 
dos Santos: 

“Quanto mais 
formação técnica, 

maiores são as 
oportunidades de 
empregabilidade”
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Mapa do Trabalho Industrial: estudo elaborado pelo SENAI em 2012 com projeção para 2015

Brasileira de Comunicação, instituição pública gestora da 
TV Brasil, TV Brasil Internacional e Agência Brasil.

Então, onde está o emprego? – Mantido pelas indústrias 
com subsídios do governo federal, o Sistema S é o termo 
que define o conjunto de entidades voltadas à capacitação 
profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e co-
operação técnica. Criado pelo Decreto-Lei nº 4.048/1942, 

o SENAI é uma das nove instituições que integram o 
sistema e, ao longo das décadas, transformou-se num 
importante centro de educação profissional e aprendi-
zagem industrial, responsável por atender milhares de 
estudantes em busca de qualificação técnica e, conse-
quentemente, um bom emprego. Em 2012, como estra-
tégia para planejamento da oferta e prospecção de novos 
cursos, o SENAI elaborou o Mapa do Trabalho Industrial, 

SEN
A

I

Recentemente, um levantamento da Page Personnel, grupo 
inglês especializado em recrutamento de profissionais para 
cargos técnicos e que opera em mais de 30 países, apontou 

que as sete formações mais procuradas pelas empresas são:   

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
O que faz: responsável pela implementação de processos de 
automação industrial
Áreas de atuação: indústrias em geral

TÉCNICO EM MECATRÔNICA
O que faz: atua com sistemas complexos em máquinas e 
equipamentos
Áreas de atuação: indústrias em geral

TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA
O que faz: implementa processos em sistemas elétricos
Áreas de atuação: indústrias em geral

TÉCNICO EM QUALIDADE
O que faz: monitoramento e garantia do processo produtivo
Áreas de atuação: indústrias em geral

TÉCNICO EM LOGÍSTICA
O que faz: atua no sistema de distribuição, revisão e 
operação de processos
Áreas de atuação: indústrias em geral

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA
O que faz: responsável pela manutenção dos sistemas 
mecânicos
Áreas de atuação: indústrias em geral

TÉCNICO EM MECÂNICA
O que faz: cuida da operação de máquinas e equipamentos, 
podendo ambém atuar com vendas e pós-vendas
Áreas de atuação: indústrias em geral

Fonte: Page Personnel 

Page Personnel: empresa especializada em 
recrutamento no setor técnico
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Almério 
Melquíades de 
Araújo: “O CPS 
está sempre 
aumentando 
a quantidade 
de vagas, mas 
visando a 
manutenção 
da qualidade”

prevendo a criação de mais de 7 milhões de vagas para o 
setor técnico até 2015, levando também em consideração 
a implantação do PRONATEC – Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego pelo governo fede-
ral no ano anterior. Em São Paulo, por exemplo, o estudo 
previa uma demanda de 2,53 milhões de profissionais, 
correspondente a 25,4% do total nacional. No âmbito 
regional, as regiões Sudeste e Sul concentram as maiores 
necessidades de profissionais capacitados para o setor 
técnico: 57,6% e 20,9%, respectivamente. No ranking 
das modalidades mais procuradas, destaque para a 
eletrônica, eletrotécnica, alimentos, vestuário, mecânica 
e manutenção de veículos automotores, entre outras. 
Naturalmente que, em 2012, os estudos não contavam 
com o imbróglio político e a crise econômica que recairia 
sobre o país nos anos subsequentes.  

Referência na educação técnica e tecnológica, atual-
mente o CPS – Centro Paula Souza, autarquia do governo 
paulista, administra 218 ETECs – Escolas Técnicas e 65 
FATECs – Faculdades de Tecnologia, contabilizando qua-
se 300 mil alunos matriculados em praticamente todo o 
estado de São Paulo. Quanto ao ensino técnico, de acordo 
com informações do próprio instituto, são 135 opções de 
cursos para os setores industrial, agropecuário e de servi-
ços, incluindo habilitações na modalidade semipresencial 
e especialização técnica. No CPS, 79% dos formandos das 
ETECs e 91% das FATECs conseguem emprego em suas 
respectivas áreas. E, segundo o professor Almério Melquí-
ades de Araújo, coordenador de Ensino Médio e Técnico, 
muitos alunos que se matriculam nos cursos técnicos 
buscam sustentação para, posteriormente, ingressarem 
no ensino superior. “O CPS está sempre aumentando a 
quantidade de vagas, mas visando a manutenção da qua-
lidade”, declarou, oportunamente, à Revista da FENTEC. 

Seja curso técnico ou formação superior, o importante 
é saber que nenhum caminho é sem volta. Há estudantes 
que optam por escolas técnicas e, depois de formados, 
matriculam-se em faculdades ou universidades; por ou-
tro lado, devido às dificuldades para inserção no mercado 
de trabalho, milhares de graduados com formação supe-
rior também recorrem às escolas técnicas.

Tatiana Lourençon Varela: “A maioria das 
homologações com pedidos de demissão é 

justificada por melhores ofertas de trabalho”

Homologações – Além de prestar orientação jurídica, 
esclarecer dúvidas referentes às negociações coletivas 
de trabalho bem como sobre os direitos individuais 
dos associados, o SINTEC-SP realiza homologações de 
contratos de trabalho que, numa linguagem simplificada, 
significam verificar se os valores a que o trabalhador tem 
direito na rescisão contratual estão devidamente corretos. 
De acordo com as advogadas Tatiana Lourençon Varela e 
Cenyra Akie Nakamura Pucci, são realizadas no máximo 
seis homologações por dia no sindicato; dessas, de 8% a 15% 
[ver tabela] referem-se a pedidos de demissão. “A maioria das 
homologações com pedidos de demissão é justificada por 
melhores ofertas de trabalho”, esclarecem as advogadas, 
salientando que o restante varia entre profissionais que 
abrem suas próprias empresas, optam por trabalhos 
autônomos ou aguardam recolocação no mercado. “Com 
essa análise sintetizada, concluímos que a categoria dos 
técnicos é extremamente privilegiada e cada vez mais 
importante para o desenvolvimento do país”, concluem. 
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82 Janeiro 15%

78 Fevereiro 14%

111 Março 11,7%

93 Abril 12,9%

103 Maio 11,6%

138 Junho 4,34%

100 Julho 9%

88 Agosto 8%
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Número de homologações realizadas 
de janeiro a agosto de 2015

Fonte: SINTEC-SP
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FENTEC BRASIL TV: 
de norte a sul

Aproximadamente 
60 municípios 

paulistas e 12 capitais 
acompanham o 

programa FENTEC 
BRASIL TV

Um acordo firmado recente-
mente com a ACESP – Asso-
ciação dos Canais Comunitá-

rios do Estado de São Paulo garante a 
exibição do programa FENTEC BRASIL 
TV em quase 60 municípios paulistas e 
mais 12 capitais. Em números, sem consi-
derar os acessos ilimitados no YouTube e Fa-
cebook, o alcance chega a aproximadamente 1,5 
milhão de residências; ou, quase 6 milhões de teles-
pectadores já que, pelos índices apurados pelo IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística por maio 
da PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios, cada residência abriga até quatro pessoas. 

Além da cidade de São Paulo, os municípios pau-

[  Comunicação ]

• Vitória

• São Paulo
• Rio de Janeiro

• Recife

• Porto Alegre

• Manaus

• Goiânia
• Brasília

• Florianópolis

• Campo Grande
• Belo Horizonte

• Curitiba

listas constantes no contrato são: 
Americana, Araraquara, Araras, 

Atibaia, Bauru, Bragança Paulis-
ta, Botucatu, Caçapava, Campinas, Ca-

raguatatuba, Carapicuíba, Catanduva, Cotia, 
Cubatão, Diadema, Embu das Artes, Guarujá, Gua-
rulhos, Fernandópolis, Itapecerica da Serra, Hortolân-
dia, Indaiatuba, Itapetininga, Itapevi, Jacareí, Jandira, 
Jaú, Limeira, Lins, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, 

Mapa do alcance: 
FENTEC BRASIL TV 

chega a praticamente 
todas as regiões de 

São Paulo e às capitais 
de norte a sul do país 
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Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Nova 
Odessa, Osasco, Paulínia, Peruí-
be, Piracicaba, Praia Grande, Ri-
beirão Preto, Rio Claro, Santa Bar-
bara D’Oeste, Santo André, Santos, 
São Bernardo do Campo, São Cae-
tano do Sul, São Vicente, São Car-
los, São José do Rio Preto, São José 
dos Campos, Sorocaba, Sumaré, 
Ubatuba, Valinhos, Vargem Gran-
de Paulista e Votorantim. Em re-
lação às capitais, estão: Belo Hori-
zonte (MG), Brasília (DF), Campo 
Grande (MS), Curitiba (PR), Flo-
rianópolis (SC), Goiânia (GO), Ma-
naus (AM), Porto Alegre (RS), Re-
cife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São 
Paulo (SP) – como citado anterior-
mente – e Vitória (ES). Portanto, os 
técnicos e a sociedade em geral de 
praticamente todas as regiões do estado e de norte a 
sul do país, têm acesso às entrevistas e demais atra-
ções do programa. 

Sobre o programa – Responsabilidade pública, cidadania, 
liberdade de expressão são princípios que devem sempre 
fazer parte do trabalho de toda entidade ou associação que, 
independente da atividade, preza pela conscientização so-
cial e preservação da moral e dos bons costumes. Essa é 
uma das características do programa FENTEC BRASIL TV, 
inaugurado em janeiro de 2014 com gravações realizadas 
num estúdio improvisado em Novo Hamburgo (RS), du-
rante a MOSTRATEC – Mostra Internacional de Ciência e 
Tecnologia, referência em feiras estudantis no país. 

Produzido pela FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais e apresentado pelo presiden-
te Wilson Wanderlei Vieira, também presidente do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio do Estado de São Paulo, o programa 
tem como objetivo manter os técnicos e a socieda-
de sempre bem informados sobre assuntos de rele-
vância social, bem como possibilitar que dirigentes 
de associações, sindicatos, entidades e parlamenta-
res compartilhem experiências, de maneira a con-
tribuir para o desenvolvimento socioeconômico e 
cultural do país.

Com veracidade e transparência, como prevê a 
ética jornalística, o programa apresenta, em cada 
edição, uma entrevista com algum representante 
de destaque na sociedade, seja da política, econo-
mia, cultura ou demais setores do conhecimen-
to humano. 

Para anunciar no programa FENTEC BRASIL TV, 
os interessados devem entrar em contato pelo telefone 
(11) 2823-9555 ou e-mail luciana@fentec.org.br.

Estúdio da FENTEC BRASIL TV em São Paulo: 
conteúdo de qualidade e relevância social

EM REDE NACIONAL

A advogada Zilmara David de Alencar, assessora 
jurídica e integrante da Comissão de Direito 

Sindical da OAB-DF – Ordem dos Advogados do Brasil, 
foi quem “reinaugurou” – praticamente em rede 
nacional, por assim dizer – o programa FENTEC BRASIL 
TV. Entre os assuntos abordados durante a entrevista, 
ela explanou sobre comunicação institucional nas 
entidades de classe e a iniciativa da FENTEC em levar 
o programa para outros estados e bases sindicais; 
e sobre a importância dos sindicatos na vida dos 
trabalhadores e a relevância de seu papel em 
momentos de crise social e econômica.

Wilson Wanderlei Vieira e Zilmara David de Alencar, 
durante as gravações do programa FENTEC BRASIL TV
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Quase sempre – e não perco oportunidade de mencionar 
em meus textos – o artigo 3º da Constituição Federal 
de 1988, cujos objetivos merecem atenção de todos os 

brasileiros, indiferentemente se são ou não agentes públicos; se 
são ricos ou pobres; negros, brancos ou indígenas. Acompanho 
cenas estarrecedoras nos relacionamentos interpessoais, e cons-
tato que há um complexo de inferioridade nos brasileiros; por 
falta de uma identidade nacional, achamos que tudo que vem de 
“fora” é melhor.

No início do século 19, nossa elite glorificava o idioma, a 
culinária e as roupas francesas. É até compreensível, uma vez 
não produzíamos quase nada na época. Porém, em pleno século 

“Pelo patriotismo, os 
próprios gestores públicos e os 
congressistas – sem necessidade de 
denúncias jornalísticas – devem 
criar mecanismos de transparência 
dos atos administrativos”

21 o diferencial (exclusão) ainda está presente no inconsciente 
coletivo dos brasileiros. Sem identidade, não há patriotismo; e 
sem patriotismo, não há humanização e desenvolvimento na-
cional. Os objetivos incrustados no artigo 3º da CF/1988 não 
se materializarão no seio da nação, muito menos pela ação dos 

Sérgio Henrique Silva Pereira é jornalista, 
escritor, professor e articulista de vários sites
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poderes públicos enquanto não houver uma identidade nacional 
capaz de direcionar as vidas dos brasileiros; contudo, que seja um 
direcionamento pelo amor à Pátria, muito mais extenso do que o 
instinto de determinado grupo.

Dessa forma, o “não desejar mal aos familiares” se estenderá 
a todos: a família será mais do que apenas laços consanguíneos; 
e o amor abrangerá todos os brasileiros – natos ou naturalizados. 
Não haverá diferenças quanto ao tipo sanguíneo (nobre ou ple-
beu), quanto à hereditariedade (consanguinidade), quanto à cor 
da pele, enfim. Pelo contrário, será uma família universal, tendo 
a empatia como vetor para os gestores públicos, para as relações 
entre empregados e empregadores, entre os sindicatos de traba-
lhadores e patronais, entre médicos e pacientes.  

Em todos os âmbitos, teremos um fomento na humanização 
das relações. O livre mercado, por exemplo, não sofrerá ações 
nefastas do monopólio corporativista. A economia brasileira não 
será dominada por monopólios, cuja intenção é o controle do 
mercado por meio de comportamentos e ações fraudulentas nas 
operações financeiras ou negociatas com gestores públicos. 

A operação Lava Jato nos mostrou o quanto há de pernicioso 
quando se pensa no “levar vantagem em tudo”, desnudando os 
subornos existentes entre empresas e agentes públicos. Para ser 
benéfica, a economia de mercado não pode se basear em conluios; 
todavia, os empresários devem ser independentes e trabalharem 
para seus próprios objetivos. Já que a livre concorrência favorece 
o livre mercado, os princípios norteadores dos empresários se as-
sentarão na justiça, equidade e igualdade nas relações comerciais, 
principalmente em questões de licitações. 

Pelo patriotismo, os próprios gestores públicos e os congres-
sistas – sem necessidade de denúncias jornalísticas – devem criar 
mecanismos de transparência dos atos administrativos. Para ser 
sólida, a democracia depende da clareza da administração públi-

ca; só que, infelizmente, essa transparência pública só acontece 
por denúncias de picaretagens. 

Eis os pilares da prosperidade econômica para a construção de 
uma sociedade humanizada: obediência às leis, liberdade civil e de 
imprensa, livre concorrência, governantes visando unicamente o 
bem do povo. Não obstante, a mudança no Brasil não depende de 
um “messias”, seja uma autoridade pública ou chefe de congrega-
ção religiosa. Todos nós devemos agir, inspirados na essência do 
artigo 3º – citado anteriormente – e em nossos antepassados, que 
lutaram e morreram bravamente por uma Constituição Federal 
delineada pelos direitos humanos. Desejamos mudanças que não 
privilegiem uma classe política, religiosa, empresária, étnica, afe-
tiva; mas, que favoreçam os brasileiros de norte a sul e de leste a 
oeste. E isso só será possível quando os brasileiros assumirem sua 
própria identidade: uma nação sem discriminar raça, religião, par-
tidarismo político, estratificação social, opção sexual, etc. 

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

“Desejamos mudanças 
que não privilegiem uma 
classe política, religiosa, 
empresária, étnica, afetiva; 
mas, que favoreçam os 
brasileiros de norte a sul 
e de leste a oeste”
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[  Entretenimento ]

CAÇA-PALAVRAS
E L E T R O T É C N I C A E O I L A Z A S T G Q R
S P I Z E M A C I K M L D R A B R N K F F P O O E
A C P Z E Q H N S G A A C E O R Z P K Z W R R A Q
N S O C V T E C N I D O J D L A I A N P P Q L C A
E E N Ã R I H U I I A O F I E D B C R L G T Q A Q
A A L O Ç I F U C G N G T F Y I O I Q D A B P C R
M A G L F A I I C U S T A I E L M M G Y M B O I B
E L D P M A R E D L I B A C G H I Í K N O E W N Y
N I J E S T I E C T A Z B A E M L U B H Q S W Â Q
T J S A E P A T N E B S A Ç A C V Q U E E P I C T
O X O L R B D D O I S J L Õ O X Q L P M H Ç Q E Q
K A E F A N O R E B M B H E F M C Y L S A C Q M Q
O S N E L E T R Ô N I C A S U A L J T A W Q V O Q
A K P O Y M S J O M A U A R U S N E M I R G A Y A
Q Y W D E U P A I N O F E L E T O R A Z M B L Q P

“Juntos, Somos mais Fortes!” 

Encontre dez modalidades técnicas, que podem 
estar na horizontal, vertical ou diagonal:

LABIRINTO
Ajude esses estudantes 
encontrarem o caminho 
para a escola técnica e 
garantirem um excelente 
emprego no futuro:



FENTEC BRASIL TV
Informação de qualidade e relevância para 
os técnicos e toda a sociedade brasileira
Transmitido para dezenas de 
emissoras que integram 
a ACESP – Associação dos 
Canais Comunitários do 
Estado de São Paulo.

E mais 12 capitais: 
Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), 
Campo Grande (MS), Curitiba (PR), 
Florianópolis (SC), Goiânia (GO), 
Manaus (AM), Porto Alegre (RS), 
Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), 
São Paulo (SP) e Vitória (ES)  
e o mundo inteiro pelas 
redes sociais! ANUNCIE

Solicite orçamento pelo telefone (11) 2823-9555 
ou e-mail luciana@fentec.org.br 

Sabe o que representa esse alcance?
Aproximadamente 1,5 milhão de residências; ou seja, 

6 milhões de pessoas recebendo o sinal. 

• Vitória

• São Paulo
• Rio de Janeiro

• Recife

• Porto Alegre

• Manaus

• Goiânia
• Brasília

• Florianópolis

• Campo Grande
• Belo Horizonte

• Curitiba

“Juntos, Somos mais Fortes!”




