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Lamentável, mas querem queimar, 
rasgar documentos históricos, passar 
uma borracha nos nossos direitos 

trabalhistas conquistados ao longo das 
décadas e ao custo de muito suor. Não 
somos apenas nós, do SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo e da FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos 
Industriais, que criticamos e combatemos 
as reformas trabalhista e previdenciária 
que o governo federal quer nos 
enfiar goela abaixo. Isso mesmo! 
Sem discussão com a sociedade e a 
parte mais interessada no assunto: o 
trabalhador. Incontáveis dirigentes sindicais e especialistas no assunto 
compactuam com esse posicionamento e já manifestaram publicamente 
sua indignação. Aliás, nem é preciso ser um grande entendedor para 
prever que o pior está para acontecer caso essas reformas sejam aprovadas 
no Congresso Nacional. 

A desestruturação do movimento sindical é apenas mais uma 
consequência desse ato descabido promovido por aqueles que chamamos 
de “representantes públicos” e que, na prática, deveriam zelar pelo povo 
em vez de retirar os direitos garantidos pela Constituição Federal. Com 
o enfraquecimento dos sindicatos, quem lutará pelos interesses dos 
trabalhadores junto às empresas? Quem realizará assembleias e reuniões 
para sacramentar os acordos coletivos? Fato mesmo é que o trabalhador 
não terá mais representatividade, será ele contra os empresários; e, sejamos 
sinceros, quem você acha que levará vantagem nessa relação? São inúmeras 
perguntas que todos sabemos as respostas, mas o governo insiste em 
ignorar as consequências. 

Nessa edição SINTEC-SP em Revista, nós publicamos um artigo nos 
posicionando publicamente em relação à Reforma Trabalhista. Estamos 
fazendo a nossa parte e esperamos que cada um faça a sua, pois é somente 
a união que nos torna fortes e preparados para enfrentar os desafios e as 
adversidades da vida. 

Apesar de preocupados com a situação do país, também temos motivos 
para comemorar. Com a aprovação do PL nº 5179/2016 na CFT – Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, nós galgamos mais um passo 
importantíssimo para a criação do Conselho Federal e Regionais dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas. Falta pouco, mas ainda há muito trabalho a ser 
realizado para que conquistemos essa vitória histórica para os técnicos e a 
sociedade brasileira. 

Acompanhe, também, a cobertura do Encontro Nacional dos Técnicos 
Industriais no Estado de São Paulo e do Seminário Nacional dos Técnicos 
Industriais no Estado de Goiás, realizados no mês de maio com o objetivo 
de discutir as transformações no mundo do trabalho e a legislação 
profissional, consequências das reformas citadas anteriormente.   

Na expectativa em relação ao futuro e cientes da luta que ainda teremos 
pela frente, desejamos a todos uma ótima leitura, sempre lembrando que 
“Juntos, Somos mais Fortes!”. 

W����� W���	
�	� V�	�
�
P
	���	��	

[  E d i t o r i a l  ]



6  |  SINTEC-SP em Revista

[  N o t í c i a s  G e r a i s  ]

6  |  SINTEC-SP em Revista

Nova diretoria da CNPL 
para a gestão 2017/2020

No dia 16 de maio de 2017 aconteceu a solenidade 
de posse da nova diretoria da CNPL – Confede-
ração Nacional das Profissões Liberais para a ges-

tão 2017/2020, antecedendo a realização do VIII Congresso 
Nacional da CNPL, que teve como tema “O Profissional 
Sustentável Transforma – Construindo o Futuro”. Reali-
zada no auditório Santa Cruz do Centro de Convenções 
Brasil 21 em Brasília (DF), a solenidade contou com a pre-
sença de centenas de convidados: autoridades políticas 
e ministeriais; advogados e representantes do judiciário; 
dirigentes de centrais sindicais, confederações de traba-
lhadores, federações, sindicatos e demais organizações 
nacionais e internacionais; e, claro, muitos profissionais 
liberais, grupo em que os técnicos também estão inseri-
dos. 

Em seu discurso de posse, o presidente reeleito Car-
los Alberto Schmi� de Azevedo enfatizou a responsabi-
lidade da entidade no papel de se opor e conscientizar a 
sociedade em geral sobre as reformas trabalhista e pre-

Eleitos representantes dos 
técnicos, Wilson Wanderlei Vieira 
e Ricardo Nerbas tomam posse na 
nova diretoria da CNPL

videnciária do governo federal, que impactarão a vida 
de milhões de trabalhadores. “Vivenciamos um período 
turbulento e de transição no país, e acreditamos que não 
é o momento de apresentação de reformas estruturais de 
forma transitória pelos que ocupam o poder”, adverte, 
criticando a falta de diálogo com a sociedade e a maneira 
autoritária com que as ações são definidas. “Isso traz re-
trocesso e prejuízo para a população”, conclui.

Presidente do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo e da FENTEC – Fe-
deração Nacional dos Técnicos Industriais, Wilson Wan-
derlei Vieira foi empossado secretário de Finanças nessa 
nova gestão administrativa. Por sua vez, Ricardo Nerbas, 
presidente da OITEC-Brasil – Organização Internacional 
dos Técnicos do Brasil e tesoureiro da FENTEC, recebeu o 
certificado de posse como diretor adjunto. 

Documento oficial do VIII Congresso Nacional da 
CNPL realizado de 16 a 18 de maio, a Carta de Brasília 
apresenta os rumos e metas de trabalho da entidade em 
defesa dos profissionais liberais em todo o país, estrutu-
rados com base nos ODS – Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável da ONU – Organização das Nações Unidas, 
com foco no desenvolvimento social, político, sustentável 
e de trabalho.

Construindo o futuro dos profissionais liberais: foto oficial da nova diretoria da CNPL

Técnicos bem representados: Wilson Wanderlei Vieira e 
Ricardo Nerbas recebem o certificado de posse
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Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, 
presidente reeleito da CNPL: 

conscientização da sociedade e oposição 
às reformas trabalhista e previdenciária
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A marcha dos trabalhadores 
no “Ocupa Brasília”
Representantes do SINTEC-SP 
participam da manifestação 
em Brasília contra as reformas 
trabalhista e previdenciária

Organizado pelas centrais sindicais com a adesão 
de sindicatos de todo o país e de outras frentes 
populares, no dia 24 de maio de 2017 o movi-

mento “Ocupa Brasília” reuniu uma multidão de mais de 
cem mil participantes, que marcharam desde o Estádio 
Mané Garrincha até o Congresso Nacional, em protesto 
contra as reformas trabalhista e previdenciária do gover-
no federal; e, também, exigindo o afastamento do pre-
sidente da República, investigado pelo STF – Supremo 
Tribunal Federal no inquérito da Operação Lava Jato. 

Preocupado com o destino político e social do país e em 
defesa dos interesses dos técnicos e da sociedade brasilei-
ra, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do 
Estado de São Paulo esteve representado pelo presidente 
Wilson Wanderlei Vieira e pelos diretores Gilberto Takao 

Sakamoto, Benedito Carlos de Souza, Narciso Donizete 
Fontana, Venilton Albino Carvalho, Antonio do Carmo 
Marques dos Santos e Wilson Wanderlei Vieira Junior. 

No entanto, o que era para ser uma manifestação po-
pular pacífica teve momentos de confronto e vandalismo 
causados pelos chamados black blocks – ativistas mascara-
dos que não se intitulam manifestantes, mas anarquistas 
que integram movimentos contrários ao capitalismo e à 
globalização – que depredaram e incendiaram ministé-
rios e outros prédios públicos, incluindo a Catedral Me-
tropolitana de Brasília. 

No geral, o movimento “Ocupa Brasília” mostrou ao 
governo federal a indignação geral da classe trabalhadora 
brasileira quanto às reformas, que alteram diversos pontos 
da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e cerceiam 
direitos constitucionais dos trabalhadores conquistados ao 
longo das décadas.

Representantes do SINTEC-SP durante a manifestação na capital federal
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Nova homenagem ao companheiro 
Alceu Rosolino
Por iniciativa do SINTEC-SP e do 
vereador Anizio Aparecido Josepe�i, 
tramita na ALESP projeto de lei para 
homenagear o saudoso Alceu Rosolino 
com nome de via em sua cidade natal

Em fevereiro de 2017, o deputado estadual Luiz Carlos 
Gondim (SD-SP) protocolou na ALESP – Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei 

com o propósito de homenagear o Técnico em Eletrotécni-
ca Alceu Rosolino, falecido em março de 2016 aos 92 anos. 
Diz a ementa do PL nº 22/2017, que se encontra na CCJR 
– Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tendo como 
relator o deputado estadual Geraldo Cruz (PT-SP): “Dá a 

denominação de ‘Alceu Rosolino’ ao trevo de confluência 
da Estrada Vicinal José Cicarelli à Rodovia Deputado João 
Lázaro de Almeida Prado, no município de São Manuel”.  

A iniciativa partiu do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Estado de São Paulo e do 
vereador Anizio Aparecido Josepe�i, por tudo que 
o companheiro Alceu Rosolino representa para a 
comunidade são-manuelense e realizou ao longo de 
sua vida como professor, sindicalista, empreendedor e, 
principalmente técnico – profissão que sempre defendeu 
com afinco, coragem e muita determinação.

Vale lembrar que, em outubro de 2010, Alceu Rosoli-
no já havia sido homenageado com o título de “Cidadão 
Emérito” pela Câmara Municipal de São Manuel, sua 
cidade natal, também numa iniciativa do SINTEC-SP 
com o apoio do mesmo vereador.

Ilustre cidadão: trevo em São Manuel 
homenageará diretor do SINTEC-SP
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ATEC Grande ABC: fortalecendo o 
movimento dos técnicos
Solenidade de fundação da ATEC Grande 
ABC é realizada na Câmara Municipal 
de São Bernardo do Campo

No dia 11 de maio de 2017 foi oficialmente 
fundada a ATEC Grande ABC – Associação dos 
Profissionais Técnicos do Grande ABC, entidade 

constituída com o objetivo de congregar a categoria, 
bem como estudantes de cursos técnicos e aposentados, 
mobilizados por objetivos comuns. 

Por convite da comissão de fundação, formada pelos 
técnicos Wilson Wanderlei Vieira Junior, Luis de Deus 
Marcos, Francisco Vieira da Silva, Antonio do Carmo 
Marques dos Santos e Margarete dos Santos, a solenidade 
aconteceu na Câmara Municipal de São Bernardo do 
Campo, com a presença do presidente Wilson Wanderlei 
Vieira e de outros diretores do SINTEC-SP – Sindicato 
dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo: Gilberto 
Takao Sakamoto, Benedito Carlos de Souza, Pedro 
Picciarelli e João Batista dos Reis.  

Prestigiaram também o evento professores e 
representantes de várias escolas técnicas do Grande 
ABC: SENAI Almirante Tamandaré e CEFSA – Centro 
Educacional da Fundação Salvador Arena, de São 

Bernardo do Campo; SENAI Jacob Lafer, de Santo 
André; e ETEC Jorge Street, de São Caetano do Sul. 
E, ainda, os representantes da ATTIR – Associação 
dos Técnicos e Tecnólogos de Indaiatuba e Região: o 
presidente Adevandro Benedito Olmeda e os diretores 
Rogério de Lima e Willian Belizário Lopes. 

Na ocasião, os convidados acompanharam a pales-
tra “O Ensino Técnico no Grande ABC, seus Desafios 
e Oportunidades”, ministrada por Wilson Wanderlei 
Vieira Junior, amparada pelo estudo encomendado pelo 
SINTEC-SP junto ao DIEESE – Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Socioeconômicos, intitulado 
Técnicos Industriais: Perfil Socioeconômico.

Representantes do SINTEC-SP e convidados 
prestigiando a fundação da ATEC Grande ABC
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Se é lei, tem que ser cumprida
SINTEC-SP e FENTEC parabenizam 
os técnicos pelo 32º aniversário da 
regulamentação profissional da categoria

No dia 6 de fevereiro de 2017 os técnicos comemora-
ram o 32º aniversário da assinatura do Decreto nº 
90.922 de 6 de fevereiro de 1985, que regulamenta 

a Lei nº 5.524/1968 e constitui um capítulo importantíssimo 
para a história do movimento dos técnicos.

Fruto de um intenso trabalho iniciado pela ATESP – 
Associação Profissional dos Técnicos Industriais do Estado 
de São Paulo, a regulamentação profissional representa um 

divisor de águas para a atividade profissional da categoria; 
e, por isso, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo e a FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais sempre fazem questão de relem-
brar esse fato histórico e parabenizar todos os envolvidos 
e beneficiados, como um 
símbolo do resultado da 
luta da categoria por res-
peito, reconhecimento e 
liberdade profissional.

Da esquerda para a direita: Rogério 
de Lima, Adevandro Benedito Oneda, 
Luis de Deus Marco, Wilson Wanderlei 
Vieira Junior, Willian Belizário Lopes e 
Francisco Vieira da Silva

Decreto nº 90.922/1985: 
32 anos da regulamentação 

da Lei nº 5.524/1968
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Atualização do processo de adicional 
de periculosidade interposto pelo 
SINTEC-SP contra a SABESP, na 
qualidade de substituto processual

Quem não se lembra da série Profissão Perigo estrela-
da pelo ator Richard Dean Anderson no papel de 
MacGyver, um agente secreto com mente brilhan-

te capaz de resolver as mais complicadas situações de risco 
com materiais improvisados. No entanto, o que um seria-
do da década de 1980 tem a ver com os técnicos? Se pensar 
que muitas atividades técnicas envolvem situações de risco 
– ou periculosidade, numa linguagem mais voltada aos di-
reitos trabalhistas –, então a analogia é válida. Em linhas 
gerais, periculosidade é aquilo que causa ou ameaça peri-
go à integridade física do trabalhador; e, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 193 da CLT – Consolidação das Leis 
do Trabalho, “o trabalho em condições de periculosidade 

assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salá-
rio sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios 
ou participações nos lucros da empresa”.

Em relação ao processo de adicional de periculosidade, 
interposto pelo SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Indus-
triais do Estado de São Paulo em junho de 2011 contra a 
SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo, na qualidade de substituto processual, o mesmo 
encontra-se em tramitação no TST – Tribunal Superior do 
Trabalho e, até o momento, em todas as instâncias as deci-
sões foram favoráveis aos técnicos. 

Para a atualização da situação dos profissionais que se 
enquadram nas condições do processo, após a empresa en-
trar com recurso extraordinário, no dia 18 de abril de 2017 os 
autos foram remetidos à coordenadoria de recursos para a 
devida análise e processamento. E, em 23 de maio, os repre-
sentantes do SINTEC-SP foram intimidados a contra-arra-
zoar o recurso; ou seja, contestar, juridicamente falando.

Diante de novas informações, o SINTEC-SP comuni-
ca que estará sempre atualizando a situação por meio 
de suas ferramentas de divulgação: boletins, site, redes 
sociais e revistas. 
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Funcionária do SINTEC-SP é 
homenageada pelos diretores e 
colegas de trabalho pelos dez 
anos de serviços prestados

No dia 9 de fevereiro de 2017, a funcionária Ja-
queline Noguti Okamori completou dez anos 
de serviços prestados para o SINTEC-SP 

– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de 
São Paulo e, para comemorar essa importante mar-

ca, os diretores e colegas de trabalho prestaram-lhe 
uma singela homenagem com a entrega de uma 
placa comemorativa. “Por tudo que ela representa, 
tanto para a entidade como para seus companhei-
ros de trabalho, nós a homenageamos, agradecendo 
sua dedicação e desejando que ainda permaneça-
mos juntos por muitos anos”, diz um trecho da 
homenagem que aconteceu na sede do sindicato e 
diante da presença do presidente Wilson Wander-
lei Vieira, dos diretores Gilberto Takao Sakamoto, 
Pedro Carlos Valcante, Benedito Carlos de Souza, 
Narciso Donizete Fontana, Pedro Picciarelli e Wil-
son Wanderlei Vieira Junior, e dos colegas de tra-
balho que convivem diariamente com uma pessoa 
tão simpática, amiga e comprometida com suas 
atribuições profissionais.

À esquerda, Jaqueline Noguti Okamori com diretores 
do SINTEC-SP; e, acima, com os colegas de trabalho
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Encontro Nacional dos 
Industriais no Estado d

Com o objetivo principal de conscientizar 
os técnicos e demais participantes sobre a 
importância da legislação profissional, bem 

como discutir assuntos pertinentes às reformas tra-
balhista e previdenciária, no dia 20 de maio de 2017 
o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo e a FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais realizaram o 
Encontro Nacional dos Técnicos Industriais no Es-
tado de São Paulo: “As Transformações no Mundo 
do Trabalho e a Legislação Profissional”, reunindo 
dezenas de técnicos; colaboradores; e dirigentes 
de associações, sindicatos e representantes da 
sociedade civil. “Quero agradecer a presença dos 
companheiros, do presidente do CREA-SP e dos 
palestrantes que nós convidamos para esse en-
contro, que falarão sobre dois assuntos muito im-
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SINTEC-SP e FENTEC realizam evento em São Paulo com o tema 
“As Transformações no Mundo do Trabalho e a Legislação Profissional”

Da esquerda para a direita: Benedito Carlos de Souza, Canindé Pegado, Wilson 
Wanderlei Vieira, Vinicius Marchese Marinelli e Gilberto Takao Sakamoto

portantes para todos os trabalhadores”, adiantou 
Wilson Wanderlei Vieira, referindo-se às reformas 
trabalhista e previdenciária, temas recorrentes na 
atual conjectura econômica, social e política do país 
e que têm deixado milhões de brasileiros extrema-
mente preocupados. 

Além do presidente do SINTEC-SP e da FENTEC, 
compuseram a mesa solene: Vinicius Marchese 
Marinelli, presidente do CREA-SP – Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 
de São Paulo; Canindé Pegado, secretário geral da 
UGT – União Geral dos Trabalhadores; Gilberto 
Takao Sakamoto, diretor do SINTEC-SP e da 
FENTEC; e Benedito Carlos de Souza, também 
diretor do SINTEC-SP.

Em sua saudação inicial, Vinicius Marchese 
Marinelli agradeceu pela oportunidade de parti-

Wilson Wanderlei 
Vieira dá as 
boas-vindas aos 
participantes do 
encontro
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Técnicos 
e São Paulo

cipar do encontro e externar a amizade que nutre 
pelos profissionais e dirigentes que representam 
os técnicos. “As portas do CREA-SP estão sempre 
abertas para todos pois, independente de projetos 
paralelos em andamento, nós podemos trabalhar 
de maneira conjunta em interesse dos profissio-
nais”, disse, assegurando que analisará todas as 
demandas dos técnicos e concentrar seus esforços 
para resolvê-las.   

técnicos de exercerem suas atividades profissio-
nais, com a ressalva de que os dirigentes técnicos 
também atuam em outras frentes de ação, sempre 
pensando no bem da categoria. “Esperamos que a 
sociedade seja mais harmônica, sem privilegiar in-
teresses de determinadas categorias em prejuízo de 
outras. Que possamos prosseguir com os devidos 
encaminhamentos para amenizar a nossa situa-
ção”, destaca. 

Vinicius Marchese 
Marinelli: “As portas 
do CREA-SP estão 
sempre abertas 
para todos”
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Gilberto Takao 
Sakamoto: 

“Muitos pais de 
família dependem 

dele [do Decreto 
nº 90.922/1985] 
para trabalhar”
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Gilberto Takao Sakamoto registrou a indigna-
ção da categoria em relação ao desrespeito pelo 
Decreto nº 90.922/1985, que regulamenta a profis-
são dos técnicos. “É uma vergonha que não res-
peitem o nosso decreto, aprovado há mais de 32 
anos. Muitos pais de família dependem dele para 
trabalhar, e nós precisamos registrar aqui a nossa 
indignação”, desabafa, aproveitando a oportunida-
de para enaltecer o tema do encontro, uma vez que 
o momento é extremamente difícil para os sindica-
listas e a sociedade brasileira. 

Por sua vez, Benedito Carlos de Souza criticou 
a reserva de mercado que impede ou dificulta os 

Benedito Carlos 
de Souza: 
“Esperamos que a 
sociedade seja mais 
harmônica, sem 
privilegiar interesses 
de determinadas 
categorias em 
prejuízo de outras”
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Realizado no Auditório Alceu Rosolino na ca-
pital paulista, o Encontro Nacional dos Técnicos 
Industriais no Estado de São Paulo: “As Trans-
formações no Mundo do Trabalho e a Legislação 
Profissional” teve o apoio da CNPL – Confedera-
ção Nacional das Profissões Liberais, da UGT, da 
OITEC – Organização Internacional dos Técnicos, 
do CREA-SP e do SINQUISP – Sindicato dos Quí-
micos Industriais e Engenheiros Químicos do Esta-
do de São Paulo.

Participantes do Encontro Nacional dos 
Técnicos Industriais no Estado de São Paulo
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Após as saudações iniciais dos integrantes da 
mesa, Canindé Pegado palestrou sobre “As 
Transformações no Mundo do Trabalho”. “No 

mercado de trabalho atual, as pessoas devem estar 
focadas em tecnocracia, capital intelectual, competiti-
vidade, progresso científico e flexibilidade na produ-
ção industrial”, menciona o secretário geral da UGT 
– União Geral dos Trabalhadores, citando as fases da 
Revolução Industrial e suas consequências no mundo 
do trabalho, desde o advento no século 18 na Inglaterra 
até a época atual. “Se no passado a produção era manu-
al, com o tempo as revoluções impactaram diretamente 
o mundo e as relações de trabalho, pois pressupõem 
pesquisas, ciência e tecnologia”, complementa. 

De acordo com o palestrante, a partir da década 
de 1970 a globalização ocasionou gradativamente 
uma mudança comportamental nas empresas pela 
busca da qualidade total e, consequentemente, do 
trabalhador e no movimento sindical. “Ao exercer 
múltiplas funções e muitas vezes fora dos horários 
de trabalho, os sindicatos julgavam que os trabalha-
dores estavam sendo explorados”, explica. 

Quanto às reformas impostas pelo governo fe-
deral, ele cobra enfaticamente uma evolução do 
sistema político com participação incisiva do povo 
nas decisões. “Nós defendemos que o país precisa 
de reformas estruturais, mas não aceitamos que os 
cidadãos sejam tratados de maneira diferenciada. 
Há necessidade urgente de uma reforma política, 
com um sistema de representação participativa”, 
defende, advertindo que as reformas devem ser 
feitas para melhorar em vez de retirar direitos cons-
titucionais adquiridos. 

Ao final da apresentação, Wilson Wanderlei Viei-
ra agradeceu a disponibilidade do palestrante em 
comparecer ao evento e ressaltou que o movimento 
sindical passa por um momento crítico em sua his-
tória, sem a quem recorrer e sob o risco de regredir 
no tempo com essas reformas que cerceiam os direi-
tos trabalhistas. “Jamais vimos algo como o que está 
acontecendo, e parece que o governo está contra os 
trabalhadores e suas organizações”, alerta. 

Atualmente, Canindé Pegado também preside 
o SINCAB – Sindicato Nacional dos Trabalhadores 
em Sistemas de Televisão por Assinatura e Serviços 
Especiais de Telecomunicações; é membro titular 
do COFEDAT – Conselho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador; e secretário geral da 
CONTCOP – Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Comunicações e Publicidade.

Palestrante: 
Canindé Pegado 
Tema: “As 
Transformações 
no Mundo do 
Trabalho”

Canindé Pegado: “No mercado de trabalho atual, as 
pessoas devem estar focadas em tecnocracia, capital 
intelectual, competitividade, progresso científico e 

flexibilidade na produção industrial”
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Canindé Pegado e Wilson Wanderlei Vieira: o povo 
precisa participar das decisões políticas

JD
 M

O
R

B
ID

ELLI/ISIS R
O

D
R

IG
U

ES 



SINTEC-SP em Revista  |  13

Na sequência, o advogado César Augusto de 
Mello, presidente da comissão especial de Di-
reito Sindical e membro da assessoria especial 

de negociação coletiva da Seccional da OAB-SP – Ordem 
dos Advogados do Brasil, dissertou sobre “Reforma 
Trabalhista e Previdenciária e a Legislação Profissional”. 
“Quando nós fazemos uma reforma em nossas casas, 
pensamos em construir algo melhor. Só que em relação 
às reformas trabalhista e previdenciária, estão descon-
siderando todo o histórico das conquistas brasileiras”, 
compara numa analogia, defendendo que os trabalha-
dores devem ser tratados com dignidade. “Os direitos 
trabalhistas não podem ser retirados, porque estão inse-
ridos na Constituição Federal de 1988”, acrescenta.  

Em sua explanação, ele também faz menção à globa-
lização e à competividade – muitas vezes, desleal – com 
outros mercados e países produtores de bens de consu-
mo e serviços, como a China, a Índia e os Estados Unidos, 
onde a legislação trabalhista e as relações de trabalho são 
totalmente diferentes da brasileira. “A Índia está entre os 
países menos generosos em suas leis trabalhistas, e as 
condições de trabalho e salários menores tornam a situ-
ação ainda mais grave”, cita, alertando que as reformas 
podem levar o trabalhador brasileiro às mesmas condi-
ções a que são submetidos os chineses e indianos.  

Diante da realidade nacional com mais de 14 milhões 
de desempregados, 13 milhões de terceirizados e outros 
milhões de cidadãos trabalhando sem qualquer proteção, 
ele questiona: “A CLT – Consolidação das Leis do Traba-
lho está cumprindo o seu papel?” Em seguida, responde: 
“O mundo mudou, mas a legislação trabalhista e a penal 
não acompanharam essas mudanças. Precisamos de uma 
legislação que cumpra o propósito para o qual foi criada: 
de proteção, e que não retire o trabalhador do mercado 
de trabalho”, argumenta.   

César Augusto de Mello falou também suscintamente 
sobre as crises política e econômica mais recentes, e o que 
ele chama de “cronologia do atropelo” com a demolição 
dos direitos trabalhistas em nome da empregabilidade. 
Nesse contexto, cita o PL nº 6787/2016, do Poder Execu-
tivo, alterando inúmeros pontos da CLT. “Eles aprovei-
taram o texto do PL nº 4302/1998 para modificar a Lei nº 
6.019/1974 e aprovar a Lei nº 13.429/2017, com alterações 
nas relações de trabalho temporário para possibilitar a 
terceirização irrestrita”, reclama. 

Após esclarecer diversas dúvidas dos participantes, o 
palestrante enalteceu a importância dos técnicos para o 
desenvolvimento do país e a regulamentação profissional 
da categoria, garantida pela Lei nº 5.524/1968 e Decreto 
nº 90.922/1985. E, cumprimentado por Wilson Wanderlei 
Vieira, ele se colocou à disposição nesse difícil momento 
pelo qual todos estão passando.

Atualmente, César Augusto de Mello é também coor-
denador do curso de pós-graduação em Direito Sindical 
da ESA – Escola Superior de Advocacia e assessor jurídi-
co de entidades sindicais.

Palestrante: 
César Augusto 
de Mello 
Tema: “Reforma 
Trabalhista e 
Previdenciária 
e a Legislação 
Profissional”

César Augusto de Mello: 
“Precisamos de uma 

legislação que cumpra o 
propósito para o qual foi 

criada: de proteção, e 
que não retire o trabalhador 

do mercado de trabalho”JD
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César Augusto de Mello e Wilson Wanderlei Vieira: os direitos 
trabalhistas não podem ser retirados do trabalhador
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Nos dias 4 a 6 de maio de 2017, as refor-
mas trabalhista e previdenciária também 
foram discutidas durante o Seminário 

Nacional dos Técnicos Industriais no Estado de 
Goiás: “As Transformações no Mundo do Traba-
lho”, realizado pela FENTEC – Federação Nacio-
nal dos Técnicos Industriais em parceria com o 
SINTEC-GO – Sindicato dos Técnicos Industriais 
no Estado de Goiás, na Sala Esmeralda do Mercu-
re Goiânia Hotel em Goiânia (GO), com o apoio 
da CNPL – Confederação Nacional das Profissões 
Liberais, da UGT – União Geral dos Trabalhado-
res e da MÚTUA – Caixa de Assistência dos Pro-
fissionais do CREA. 

Seminário Nacional dos 
Industriais no Estado d
As reformas trabalhista e previdenciária também são discutidas 
no seminário realizado pela FENTEC e SINTEC-GO em Goiânia

Da esquerda para a direita: Jerônimo Rodrigues da Silva, Danilo Gonçalves Moreira Caser, Jessé Barbosa Lira, Valdivino Eterno Leite, Wilson 
Wanderlei Vieira, Flávia Morais, Luis Roberto Dias, Ricardo Nerbas, Ely Avelino e Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
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Compuseram a mesa solene durante a aber-
tura oficial do seminário: Wilson Wanderlei 
Vieira, presidente da FENTEC; Luis Roberto 
Dias, presidente do SINTEC-GO; Flávia Morais, 
deputada federal (PDT-GO); Valdivino Eter-
no Leite, presidente do SINTAGO – Sindicato 
dos Técnicos Agrícolas do Estado de Goiás; 
Ricardo Nerbas, presidente da OITEC-Bra-
sil – Organização Internacional dos Técnicos 
do Brasil; Jessé Barbosa Lira, presidente da 
ABETI – Associação Brasileira de Ensino Técnico In-
dustrial; Ely Avelino, presidente da ATABRASIL – 
Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil; 
Danilo Gonçalves Moreira Caser, farmacêutico 
goiano representando o presidente da CNPL, 
Carlos Alberto Schmitt de Azevedo; Paulo Rober-
to de Queiroz Guimarães, diretor-presidente da 
MÚTUA; e Jerônimo Rodrigues da Silva, reitor 

Transformações no Mundo do Trabalho” é levar 
à discussão pública assuntos de grande relevân-
cia – as reformas trabalhista e previdenciária –, 
que atualmente pautam inúmeros jornais, sites 
e programas jornalísticos de TV; e, certamente, 
impactarão a vida de milhões de trabalhadores 
brasileiros – muitos, prestes a se aposentarem. 

Homenagens – No decorrer do evento, a deputada 
federal Flávia Morais, relatora do PL nº 5179/2016 
durante a tramitação e aprovação unânime na 
CTASP – Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público da Câmara dos Deputados, 
foi homenageada pela FENTEC com o Troféu Nilo 
Peçanha, em “reconhecimento pelo seu trabalho 
e comprometimento na criação do Conselho 
Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e 
Agrícolas”. 

Em 1909, o então presidente da República Nilo 
Peçanha implantou o ensino técnico, antevendo a 
importância que a categoria desempenharia no 
futuro para o desenvolvimento do país. Por sua 
relevância no contexto histórico e social, esse fato 
é relembrado até os dias atuais, tanto que o Dia 
Nacional do Profissional Técnico, instituído pela 
Lei nº 11.940/2009, é sempre comemorado no dia 
23 de setembro em alusão à data da criação das 
primeiras escolas técnicas. 

Também, apesar de comemorar seu Jubileu 
de Prata somente em 16 de dezembro de 2017, o 
SINTEC-GO já iniciou suas atividades comemora-
tivas, homenageando os participantes do evento 
com um bonito troféu entregue pelo presidente 
Luis Roberto Dias. “No ano em que comemora o 
Jubileu de Prata, o SINTEC-GO – Sindicato dos 
Técnicos Industriais no Estado de Goiás agradece 
a sua participação e por, direta ou indiretamente, 
também fazer parte dessa história, calcada em 
incontáveis lutas e inúmeras conquistas para os 
técnicos do nosso querido estado”, diz o texto. 

Técnicos 
e Goiás
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Wilson Wanderlei 
Vieira e a deputada 
federal Flávia Morais, 
homenageada 
durante o evento 

Dirigentes técnicos e o Troféu Nilo Peçanha entregue à parlamentar, 
em agradecimento pelo apoio à criação do conselho próprio

do IFG – Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Goiás. 

O objetivo principal do Seminário Nacional 
dos Técnicos Industriais no Estado de Goiás: “As 
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Wilson Wanderlei Vieira é homenageado pelo 
presidente do SINTEC-GO; ao lado, Luis Roberto Dias 

e o Jubileu de Prata do sindicato
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Jornalista, publicitário e assessor parlamentar 
do DIAP – Departamento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar, André Luis dos Santos 

palestrou sobre a “Reforma Trabalhista e Previden-
ciária” durante o Seminário Nacional dos Técnicos 
Industriais no Estado de Goiás: “As Transforma-
ções no Mundo do Trabalho”. Entre os principais 
impactos, ele aponta que: quanto ao direito do 
trabalho, “possibilita o impedimento do acesso à 
Justiça na forma do acordo extrajudicial irrevo-
gável e arbitragem das relações de trabalho, além 
do termo de quitação anual das obrigações traba-
lhistas”; quanto à negociação coletiva, “estabelece 
que o acordo e/ou convenção se sobreponha aos 
direitos garantidos em lei e, ainda, que o acordo 
prevalecerá sobre a negociação coletiva”; quanto 
à representação sindical, “retira competências do 
sindicato, com a representação no local de traba-
lho e as atribuições dos representantes”; quanto às 
fontes de custeio, “faculta a contribuição sindical 
compulsória”. E ainda: “permite acordo individual 
escrito para definição da jornada de 12/36 horas 
e banco de horas”; “cria o trabalho intermitente, 
regula o teletrabalho – trabalho à distância, lite-
ralmente falando – e amplia o parcial”; e “atualiza 
a Lei de Terceirização para garantir a terceirização 
irrestrita da mão de obra”.

Alguns tópicos abordados durante sua apresentação:
• Sugestões de emendas apresentadas ao 

PL nº 6787/2016: foram mantidas 849 sugestões 
de emendas; 

• Substitutivo do PL nº 6787/2016: redução dos 
processos na Justiça do Trabalho; papel dos 

sindicatos, mesmo estabelecendo a negocia-
ção coletiva em bases precárias sob o discurso 
do fortalecimento e autonomia entre as par-
tes; custo do trabalho com direitos relativos; 
facilidade à formalização com novos tipos de 
contratos de trabalho; e contribuição sindical 
facultativa;

• Emendas ao substitutivo: 475, no total; 
• Perfil do relator, o deputado federal Rogério Si-

mone�i Marinho (PSDB-RN), e tramitação; 
• Teletrabalho, contribuição voluntária e trabalho 

intermitente; 
• Negociado versus legislado, cujo PL nº 4193/2012 

altera a redação do artigo 611 da CLT – Conso-
lidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre 
a eficácia das convenções e acordos coletivos de 
trabalho;

• E, ainda, os próximos passos da tramitação no 
Senado Federal, antes da sanção presidencial. 

O palestrante também mencionou a PEC 287/2016, 
discorrendo sobre estrutura do sistema previdenci-
ário brasileiro e as eventuais alterações nos pilares 
que a compõem: quanto à idade, ao tempo de contri-
buição e valor do benefício, finalizando com a reper-
cussão social difundida pelos meios de comunicação 
e o povo, que saiu às ruas para protestar contra as 
medidas governamentais. 

Palestrante: 
André Luis dos 
Santos 
Tema: “Reforma 
Trabalhista e 
Previdenciária”

André Luis dos Santos: os impactos das reformas 
trabalhista e previdenciária na sociedade
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Advogada, consultora jurídica e integrante 
da Comissão de Direito Sindical da Seccio-
nal do Distrito Federal da OAB – Ordem 

dos Advogados do Brasil, Zilmara David de Alen-
car palestrou sobre o tema central durante o Semi-
nário Nacional dos Técnicos Industriais no Estado 
de Goiás: “As Transformações no Mundo do Tra-
balho”, iniciando com uma recapitulação histórica 
que remete aos tempos do Estado Novo de Getúlio 
Vargas, presidente que – conforme a explanação da 
palestrante – “unificou toda a legislação trabalhista 
existente no Brasil e inseriu, de forma definitiva, os 
direitos trabalhistas na legislação brasileira”. 

Alguns tópicos abordados durante sua apresentação:
• Estrutura da CLT: direitos individuais e di-

reitos coletivos; 
• Princípios norteadores do Direito do Trabalho: 

princípio da garantia de proteção ao trabalha-
dor; princípio da continuidade da relação de 
emprego; princípio da irrenunciabilidade, na 
qual o empregado não pode dispor de seus 
direitos, os quais são assegurados por meio de 
normas cogentes e de ordem pública; 

• PL nº 6787/2016 [mencionado pelo palestrante an-
terior], que altera a CLT, de 1º de maio de 1943; 

• Necessidade da atualização da CLT, mas não 
a flexibilidade proposta que, sob a ótica do 
governo, garantirá segurança jurídica, for-
talecimento da atuação sindical, criação de 

empregos, combate à informalidade e flexibi-
lização do processo de contratação; 

• Comparações entre o texto original da CLT e 
o que propõe o PL nº 6787/2016 em relação a 
vários aspectos; 

• Prevalência do negociado sobre o legislado 
[também abordado pelo palestrante anterior]; 

• Contratos de trabalhos temporários. 
A palestrante também destacou a prerrogativa 

da reforma de criar a “quitação anual de obriga-
ções trabalhistas”, por meio de acordo individual 
entre empregado e empregador, perante o sindi-
cato dos empregados representantes da categoria. 
E ainda sobre a contribuição sindical, prevista no 
artigo 578 da CLT, sendo devida por todos traba-
lhadores, independentemente de sua filiação aos 
sindicatos. 

Palestrante: 
Zilmara David 
de Alencar 
Tema: “As 
Transformações 
no Mundo do 
Trabalho”

Zilmara David de Alencar: recapitulação histórica sobre a legislação 
trabalhista e os riscos das mudanças propostas pelo governo
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Anotação de 
Responsabilidade 
Técnica

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

ponsabilidade Técnica é 
o principal instrumento 
de fiscalização das ati-
vidades profissionais 
dos responsáveis técni-
cos no exercício de suas 
atribuições. Além de 
obrigatório, seu reco-

lhimento é extremamente importante para “todo con-
trato, escrito ou verbal, para a execução 
de obras ou prestação de quaisquer 
serviços referentes à engenharia, arqui-
tetura 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 
existência de um contrato, mesmo que 
realizado de forma verbal; garante, 
nos parâmetros da lei, a autoria das 
obras aos profissionais que as execu-
tam; define as responsabilidades, 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 profissional; 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 

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.

campo “entidade de classe”. E, para esclarecer dúvidas 
ou informações, entre em contato com o SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São 
Paulo, acessando o site www.sintecsp.org.br ou ligan-
do para (11) 2823-9555.

Profissionais responsáveis e 
devidamente comprometidos com suas 
atribuições sempre emitem a ART

[  A R T  ]
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Fundamentais para as categorias profissionais nas 
relações trabalhistas, a celebração de acordos e con-
venções coletivas é a sacramentacão das reivindica-

ções expressas pelos trabalhadores por meio de pautas, e 
expostas à mesa de negociações pelos sindicatos às em-
presas ou representantes patronais. Trata-se, portanto, de 
um processo minucioso realizado em conformidade com 
o disposto na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
envolvendo muito diálogo e incontáveis reuniões entre as 
partes; naturalmente que, para se chegar a um consenso 
de maneira a contemplar os trabalhadores, a participação 
dos sindicatos é absolutamente necessária. 

Apesar dessa preponderância, a Reforma Trabalhista 
do governo federal [ver matéria na página 24] pretende al-
terar sumariamente o que diz a lei, deixando os sindicatos 
sem qualquer poder de negociação e, consequentemente, 
os trabalhadores sem ninguém para defender seus direi-
tos junto aos empregadores – a não ser, eles próprios. 

Enquanto os parlamentares discutem as reformas, o 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Esta-

Database: 1º de janeiro 
O ACT 2017/2018 estabelece reajuste salarial de 8,50%, sendo 6,00% em 31 de dezembro de 2016 
e 2,50% em 1º de abril de 2017, obedecendo o piso salarial para os técnicos de R$ 1.908,00. O 
vale-refeição ou vale-alimentação será de R$ 28,21 por dia trabalhado para os empregados que 
optarem por escrito pela sua concessão; quem não optar, poderá receber o valor correspondente 
à metade do valor em cada um dos dois benefícios.

Database: 1º de maio 
O ACT 2017/2018 estabelece reajuste salarial de 8,0%, a ser aplicado sobre os salários vigentes 
no mês de maio de 2016, com piso salarial para os técnicos de R$ 2.748,00. O vale-refeição passa 
para R$ 34,50 por dia trabalhado, sendo 100% subsidiados pela empresa; e o auxílio-creche 
para R$ 345,00.

[  A c o r d o s  C o l e t i v o s  ]

Acordos e convenções coletivas
SINTEC-SP trabalha intensamente para 
celebrar os melhores acordos e convenções 
coletivas em favor dos técnicos

do de São Paulo continua trabalhando intensamente para 
contemplar as reivindicações e atender as necessidades da 
categoria. Acompanhe um resumo dos principais acordos 
assinados e que se encontram em processo de negociação, 
lembrando que as cláusulas e condições estão disponíveis 
na íntegra no site www.sintecsp.org.br: 

Trabalhador, você precisa do seu sindicato! 
É ele que o representa e luta por seus direitos!

Acordos e convenções coletivas em andamento

Database: 1º de maio Database: 1º de maio Database: 1º de maio Database: 1º de junho

Database: 1º de julho Database: 1º de julho Database: 1º de julho Database: 1º de julho
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Database: 1º de março
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Aprovação unânime 
em mais uma comissão

Mais uma vez os desmedidos esforços po-
líticos da FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais, ATABRASIL 

– Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil e 
OITEC – Organização Internacional dos Técnicos 
foram recompensados no dia 17 de maio de 2017, 
com a aprovação unânime do PL nº 5179/2016, que 
cria o Conselho Federal e Regionais dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas, na CFT – Comissão de Fi-
nanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Diz um trecho do parecer do relator do projeto, 
deputado federal Mauro Pereira (PMDB-RS): “O 
Projeto de Lei em análise não implica aumento de 
despesa e/ou redução de receitas públicas, razão 

Comissão de Finanças e Tributação diz “sim” ao PL nº 5179/2016, que 
cria o Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas

Mobilização geral na Câmara dos Deputados antes da votação do projeto
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[  C o n s e l h o  P r ó p r i o  ]

Representantes dos Técnicos Industriais e Agrícolas 
comemorando a aprovação do PL nº 5179/2016 na CFT
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pela qual a CFT não deve se manifestar quanto à 
respectiva adequação orçamentária e financeira”. 
E ainda: “Por conta da ausência de um órgão 
específico, o CONFEA – Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia estava normatizando o 
exercício dessas duas categorias, mas sem previ-
são legal”.

Atualmente presidida pelo deputado federal Co-
va�i Filho (PP-RS), a CFT tem, entre outras atribui-
ções, “emitir parecer sobre a compatibilidade e/ou 
adequação financeira e orçamentária da proposição”.

Covatti Filho (PP-RS): deputado federal e presidente da CFT

Deputado federal 
Mauro Pereira 
(PMDB-RS), relator 
do PL nº 5179/2016 
na CFT

“O Projeto de Lei em análise 
não implica aumento de 

despesa e/ou redução de receitas 
públicas, razão pela qual a 
CFT não deve se manifestar 

quanto à respectiva adequação 
orçamentária e financeira”
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Após a apresentação do parecer do relator, discu-
tiram a matéria os seguintes parlamentares, conforme 
divulgado no trâmite do projeto pela própria CFT: Enio 

Deputados federais que discutiram a matéria conforme informação apurada junto à CFT

Verri (PT-PR), Edmilson Rodrigues (PSOL-PA), Pedro 
Paulo (PMDB-RJ), Helder Salomão (PT-ES), Paulo Hen-
rique Lustosa (PP-CE) e Andres Sanchez (PT-SP).

Enio Verri (PT-PR)

Edmilson Rodrigues (PSOL-PA)

Pedro Paulo (PMDB-RJ)

Helder Salomão (PT-ES)

Paulo Henrique Lustosa (PP-CE)

Andres Sanchez (PT-SP)



SINTEC-SP em Revista  |  23

De acordo com o de-
putado federal Giovani 
Cherini (PR-RS), um dos 
parlamentares mais com-
prometidos com a criação 
do conselho, a aprova-
ção do PL nº 5179/2016 
na CFT é uma grande notí-
cia para todos os Técnicos 
Industriais e Agrícolas do 
país. “A criação do Con-
selho Federal e Regionais 
dos Técnicos Industriais e 
Agrícolas é benéfica para 
a sociedade, bem como 
para o ensino técnico e 
profissional”, resume. 

No mesmo dia da 
aprovação, a informação 
foi publicada no site da CFT com os seguintes dizeres: 
“CFT aprova criação do Conselho Federal e dos Conse-
lhos Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas (...), 
que têm o objetivo de orientar, disciplinar e fiscalizar o 
exercício profissional”. 

No dia 23 de maio, o PL nº 5179/2016 foi recebido na 
CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-

CFT – COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Parlamentares (titulares e suplentes) que aprovaram, de forma 
unânime, o relatório do deputado federal Mauro Pereira

nia, responsável por avaliar 
a constitucionalidade do 
projeto e a conformidade 
com os princípios jurí-
dicos, para a apreciação 
conclusiva na Câmara dos 
Deputados. E, em 25 de 
maio, foi designado o de-
putado federal José Fogaça 
(PMDB-RS) como relator.

Giovani Cherini 
(PR-RS): “A criação 

do conselho é 
benéfica para a 
sociedade, bem 

como para o 
ensino técnico e 

profissional”

Publicação da notícia no site 
da CFT sobre a aprovação do 
PL nº 5179/2016

Milhões de técnicos terão liberdade e representatividade 
profissional com a criação do conselho próprio

Sistema CONFEA/CREA contabiliza aproximadamente 
43% de técnicos entre os profissionais registrados
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Governo que 
queima livros

A promulgação da CLT – Consolidação das Leis 
do Trabalho – ou Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943 – representa um marco para a his-

tória do sindicalismo brasileiro, pois tornou-se o principal 
instrumento legal em defesa dos direitos trabalhistas; 
anteriormente, praticamente não havia regulamentação 
das relações entre patrões e trabalhadores, subjugados a 
quase condição de escravos e sem qualquer tipo de be-
nefício social. Depois de mais de sete décadas em vigor, 
no ano em que completa seu 74º aniversário a CLT corre 
o sério risco de ser rasgada, ignorada – “queimada”, 
como sintetiza essa matéria – com a eventual aprovação 
da Reforma Trabalhista imposta pelo governo federal: 
o PL nº 6787/2016 foi aprovado na Câmara dos Deputa-
dos e encontra-se em trâmite no Senado Federal como 
PLC nº 38/2017. Em seguida, o relatório do senador Ri-
cardo Ferraço (PSDB-ES) foi rejeitado na CAS – Comis-
são de Assuntos Sociais, que aprovou um texto alterna-
tivo do senador Paulo Paim (PT-RS), parlamentar que se 
posiciona publicamente contra a reforma. Até o fecha-
mento dessa edição o texto havia sido aprovado na CCJ 
– Comissão de Constituição e Justiça; e também num 
requerimento de urgência, por 46 votos a 19, para in-
clusão da proposta na pauta de votações de acordo com 
o regimento do Senado Federal. Ou seja, “na segunda 
sessão deliberativa ordinária subsequente à aprovação 
do requerimento”. Mesmo diante das dificuldades, a 
mobilização das centrais sindicais, sindicatos e defenso-
res dos direitos trabalhistas continua, com o objetivo de 
derrubar o projeto no plenário do Senado Federal.

Apesar do assunto pautar praticamente todos os 
noticiários, milhões de trabalhadores continuam sem 
entender os motivos da reforma. Na justificativa governista 
a lei precisa ser modernizada e, com a flexibilização das 

[  R e f o r m a  T r a b a l h i s t a  ]

Em discussão no Congresso 
Nacional, a Reforma Trabalhista 
imposta pelo governo enfraquece 
o movimento sindical e acaba com 
os direitos dos trabalhadores

CLT em chamas: 
reforma transforma 
em cinzas inúmeros 

artigos da legislação 
trabalhista

relações de trabalho, a tendência – cumpre ressaltar,  
segundo o governo – é de ampliação dos postos de 
emprego. Para muitos especialistas, no entanto, essa tese 
não se justifica, e são evidentes as consequências negativas 
para o trabalhador – isso, pouco se discute. Na esperança 
de barrá-la no Senado Federal ou, no apagar das luzes, 
impedir a sansão presidencial – até mesmo porque o atual 
presidente da República está sendo investigado pelo STF 
– Supremo Tribunal Federal –, as centrais sindicais são 
veementes ao afirmar que a Reforma Trabalhista não 
ajudará na recuperação econômica do país; longe disso, 
acentuará ainda mais as desigualdades sociais. Nesse 
pacote, afirmam também que a Lei da Terceirização – já 
aprovada – resultará na precarização do  trabalho, com 
perda dos direitos trabalhistas, aumento do desemprego, 
extensão da jornada diária, cancelamento de benefícios, 
entre outros malefícios econômicos e sociais. 

Outro ponto emblemático da Reforma Trabalhista diz 
respeito à prevalência do negociado sobre o legislado; ou 
seja, a negociação direta entre o trabalhador e a empresa 
imperará sobre o que diz a própria lei, deixando os sindica-
tos praticamente sem ação e, com isso, seus representados 
isentos de amparo legal e assistencial. À revelia da lei po-
derão, por exemplo, ser negociados o parcelamento 
de férias, jornada de trabalho, redução de 
salário e banco de horas. “Ao não vincular 
o representante nas empresas às entida-
des da organização sindical, a reforma 
fragiliza tanto a negociação coletiva 
quanto a representação sindical, 
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Ricardo Patah: “A reforma fragiliza 
tanto a negociação coletiva quanto 

a representação sindical”
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abrindo amplas brechas para a perda de conquistas sociais 
e trabalhistas”, afirma Ricardo Patah, presidente da UGT 
– União Geral dos Trabalhadores, prevendo uma enorme 
fragilização do movimento. 

André Singer, professor de Ciência Política e colunista 
da Rádio USP – Universidade de São Paulo, é ainda mais 
crítico às medidas do governo com a justificativa de que a 
classe trabalhadora perderá forças e será submetida a condi-
ções que tendem ser prejudiciais. “Essa reforma deveria ser 
chamada de anti-trabalhista”, sintetiza. 

Numa opinião compartilhada com os diretores do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Es-
tado de São Paulo e da FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais [ver artigo no final dessa matéria], 
Wilson Wanderlei Vieira aponta que, da forma como 
está sendo conduzida, a Reforma Trabalhista resultará 
num grande retrocesso social. “Os ‘ilustres’ legisladores 
querem queimar, rasgar, passar uma borracha nas nossas 
conquistas garantidas pela Constituição Federal”, protesta 
o presidente das entidades acima citadas. 

Apesar de concordar com a necessidade de uma 
atualização nas leis trabalhistas, para a advogada Zilmara 
David de Alencar é preciso combater o alto índice de 
desemprego que induz à informalidade profissional. “O 
trabalho informal não é conteúdo de estudo das propostas 
das reformas impostas pelo governo, porque quem está 
na informalidade não contribui com a Previdência Social”, 
disse a consultora jurídica e integrante da Comissão de 
Direito Sindical da Seccional do Distrito Federal da OAB – 

Zilmara David de Alencar e André Luis dos Santos: esclarecimentos sobre os riscos das reformas 
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Por que a Reforma Trabalhista é tão prejudicial aos trabalhadores?
Diante das questões expostas sobre a Reforma 
Trabalhista, amparadas por opiniões de autoridades e 
especialistas, seguem alguns pontos importantes que 
impactarão diretamente a vida dos trabalhadores: 

 Precarização nas relações de trabalho;
 Perda dos direitos trabalhistas;
 Aumento do desemprego;  
 Elevação da desigualdade social; 
 Extensão da jornada de trabalho; 
 Fim de inúmeros benefícios sociais;  
 Desamparo ao trabalhador em virtude 
da impossibilidade de atuação sindical;
 Trabalho intermitente; 
 E muito mais...

DIV
ULG

AÇÃO

Ordem dos Advogados do Brasil durante a palestra sobre 
os impactos das reformas trabalhista e previdenciária, 
realizada pela CNPL – Confederação Nacional das 
Profissões Liberais em João Pessoa (PB). E combater 
a informalidade também constitui um dos papéis do 
movimento sindical que, nas palavras da advogada, 
“assumiu uma luta para garantir o mínimo estabelecido 
pela Constituição Federal de 1988, que representa tutela 
social e de obrigação do estado”.  

Assessor parlamentar do DIAP – Departamento In-
tersindical de Assessoria Parlamentar, André Luis dos 
Santos define a atuação dos sindicatos como essencial 
para a mediação de conflitos decorrentes da relação entre 
trabalhadores e empresas. “Caso contrário, como seriam 
as negociações diante das divergências sociais entre capi-
tal e trabalho?”, questionou numa palestra apresentada 
no II Encontro dos Profissionais Liberais e de Recursos 
Humanos: “Categorias Diferenciadas e as Negociações 
Coletivas”, evento realizado pelo SINTEC-SP no final de 
2016 em Campinas (SP), compactuando com a opinião 
de muitos especialistas de que, diante da atual circuns-
tância, o futuro econômico e social que se vislumbra não 
é nada animador. “Poderíamos chegar a um estado de 
guerra civil, ou a classe trabalhadora retornar à condição 
de escrava”, prevê. 

Anteriormente à Era Vargas e a consolidação das leis 
trabalhistas, no período histórico chamado de República 
Velha (1889-1930) era exatamente assim que o trabalhador 
vivia, apesar da abolição da escravatura ocorrida em 1888.
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Querem queimar, rasgar, passar 
uma borracha 
nas nossas 
conquistas
Nós, trabalhadores, dispomos de duas 

ferramentas imprescindíveis na defesa dos 
nossos direitos: a CLT – Consolidação das Leis 

do Trabalho, de 1º de maio de 1943; e o movimento 
sindical, que teve início com a chegada dos imigrantes 
– especialmente, italianos –, com novas ideologias de 
organização social na luta por melhores condições 
de trabalho vivenciadas na Europa. Com a Reforma 
Trabalhista, os “ilustres” legisladores querem queimar, 
rasgar, passar uma borracha nas nossas conquistas 
garantidas pela Constituição Federal; trata-se de um 
retrocesso social que levará o trabalhador novamente à 
escravidão. Por mais que o governo federal tente convencer 
o povo e a opinião pública de que as reformas trabalhista 
e previdenciária são necessárias, o fato é que os grandes 
prejudicados são os trabalhadores; aproximadamente 100 
milhões de cidadãos, responsáveis por cuidar e manter 
suas famílias. 

Um dos pontos mais polêmicos e ultrajantes da reforma 
é a prevalência do “acordado sobre o legislado”. O que 
isso significa? Que a CLT será totalmente ignorada e o 
movimento sindical barbaramente desmantelado, deixando 
o trabalhador sem qualquer proteção e representatividade 
dos sindicatos durante as negociações coletivas; pelo 
contrário, ele próprio terá que negociar com o patrão. 
Vamos a alguns exemplos práticos: se pela legislação 
atual temos direito a 30 dias de férias após 12 meses 
trabalhados, com a aprovação da reforma esse período 
poderá ser reduzido ou parcelado; se atualmente a CLT 
prevê oito horas diárias de trabalho com limite de 42 horas 
semanais – sem contar as horas extras –, a jornada poderá 
ser estendida para 12 horas diárias. Quanto aos técnicos 
e demais profissionais liberais, pertencentes às categorias 
diferenciadas, a negociação será ainda mais complicada; 
sem os sindicatos, diríamos que será extremamente 
desigual, privilegiando somente as empresas e seus 
interesses econômicos. 

A questão é séria e requer muita discussão, análise, 

cuidado e respeito com a classe trabalhadora; afinal, 
estamos prestes a uma mudança sem precedentes nas 
relações trabalhistas. Com a desestruturação do movimento 
sindical, num curto período de tempo os reflexos serão 
sentidos pelos trabalhadores, afetando suas atividades 
profissionais, condições de trabalho e, consequentemente, 
interferindo na qualidade de vida de seus familiares. E 
o pior: os sindicatos estarão de mãos atadas, sem poder 
interceder pelos  representados e reivindicar seus direitos 
junto às empresas e aos poderes: executivo, legislativo e 
judiciário. Infelizmente, com a aprovação da famigerada 
Reforma Trabalhista imposta pelo governo, o trabalhador 
estará sozinho e desamparado.

Esse artigo não expõe somente o descontentamento e 
posicionamento contrário do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Estado de São Paulo e da FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos Industriais em relação 
à Reforma Trabalhista, mas também compartilha com a 
opinião – ou melhor, convicção – de inúmeros especialistas, 
comentaristas econômicos, além de dirigentes de centrais 
sindicais, associações, federações, entidades de classe; 
enfim, de todas as pessoas de bem que se preocupam com 
o futuro do país. 

Pense nisso, companheiro!

Em sentindo anti-horário: Wilson Wanderlei Vieira (presidente 
do SINTEC-SP e da FENTEC); Benedito Carlos de Souza (diretor do 
SINTEC-SP), Ricardo Nerbas (diretor da FENTEC) e Gilberto Takao 

Sakamoto (diretor do SINTEC-SP e da FENTEC)

“Querem queimar, rasgar, passar 
uma borracha nas nossas conquistas 
garantidas pela Constituição 
Federal; trata-se de um retrocesso 
social que levará o trabalhador 
novamente à escravidão”
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Posicionamento do  e da  
em relação à 
Reforma Trabalhista






