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Semanas intensas e, porque não 
dizer, históricas para os técnicos. 
Em 24 de agosto de 2017, 

provamos mais uma vez a nossa união 
e força durante a audiência pública 
extraordinária realizada na CCJC 
– Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania para discussão do 
PL nº 5179/2016, que cria o Conselho 
Federal e Regionais dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas. E, em 20 de 
setembro, o parecer favorável do 
deputado federal Giovani Cherini 
(PR-RS), exímio conhecedor dos 
nossos anseios profissionais e das 
necessidades do povo brasileiro, 
foi aprovado na referida comissão por unanimidade. É uma luta de 
décadas que está nos capítulos finais e, além de garantir a nossa tão 
almejada liberdade profissional, o conselho assegurará uma fiscalização 
eficaz nos trabalhos executados, proporcionando conforto e segurança à 
sociedade. Com certeza continuaremos com essa mesma garra junto aos 
senadores, para que eles também reconheçam essa necessidade social e 
profissional dos técnicos e do país. 

Cumpre-nos falar novamente nessa edição de SINTEC-SP em Revista 
sobre a Reforma Trabalhista, cuja Lei nº 13.467 foi sancionada pelo 
presidente da República em meados de julho, alterando drasticamente a 
legislação e deixando uma incógnita na cabeça de todos quanto ao futuro: 
e agora, o que será do trabalhador brasileiro? Tentaremos esclarecer 
alguns pontos e os principais impactos sociais e econômicos decorrentes 
dessa medida descabida e injusta. 

Acompanhe também a cobertura do II Encontro Nacional dos 
Técnicos Industriais no Estado de São Paulo: “A Reforma Trabalhista e a 
Importância da ART”, realizado em parceria com a FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais, com a participação de dirigentes 
de associações, sindicatos, federações e inúmeros profissionais da área 
tecnológica. Em pauta a continuidade da discussão sobre as mudanças 
na legislação trabalhista, e como os sindicatos deverão trabalhar e agir 
perante essas transformações. 

Não poderíamos deixar também de mencionar o 30º aniversário do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo 
completados em 23 de setembro de 2017. Na verdade, são 38 anos se 
considerarmos a fundação da entidade pré-sindical ATESP – Associação 
Profissional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. São 
décadas de muito trabalho, mas com importantes conquistas para a 
categoria; entre elas, a instituição do Dia Nacional do Profissional Técnico 
pela Lei nº 11.940/2009, também comemorado em 23 de setembro. Por 
isso, nós parabenizamos todos os companheiros que integram essa 
categoria tão valiosa e essencial para o desenvolvimento do país.  

Como a maioria dos sindicatos estamos passando por momentos 
difíceis, mas são as adversidades que nos tornam mais unidos e 
fortalecidos nessa busca por justiça social. Foi assim no passado, é assim 
no presente e assim será no futuro. Afinal, “Juntos, Somos mais Fortes!”. 

W����� W���	
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Necessidade de 
readequação 
administrativa
SINTEC-SP continua de portas abertas 
para atender e concretizar os objetivos 
e reivindicações dos técnicos

Apesar das intensas manifestações promovidas pelo 
movimento sindical, em julho de 2017 a Reforma 
Trabalhista – Lei nº 13.467/2017 – foi aprovada pelo 

Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da Repú-
blica, alterando inúmeros artigos da CLT – Consolidação 
das Leis do Trabalho e prejudicando enormemente os traba-
lhadores; pois, acaba com uma série de direitos trabalhistas 
e enfraquece os sindicatos, historicamente importantes na 
representação e defesa de suas categorias profissionais. 

Diante dessa nova realidade, o SINTEC-SP – Sindicato 
dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo foi obriga-
do a readequar sua estrutura administrativa. No entanto, 

continua de portas abertas lutando 
incessantemente para que todos os 
objetivos e reivindicações dos técni-
cos sejam concretizados:  

• Aprovação do piso salarial; 
• Criação do conselho próprio; 
• Respeito à regulamenta-

ção profissional; 
• Realização de acordos e 

convenções coletivas; 
• Promoção de bem estar so-

cial por meio de inúmeros convênios; 
• União da categoria; 
• Entre outros.  
É importante salientar que o apoio e a participação dos 

técnicos é fundamental, filiando ou mantendo-se filiados; 
afinal, o sindicato é o único instrumento capaz de promover 
mudanças e defender seus direitos.

Técnico Industrial: 
o SINTEC-SP está 

de portas abertas 
esperando por você
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Quem são os Técnicos Industriais?
Estudo encomendado pelo 
SINTEC-SP junto ao DIEESE traça 
um perfil socioeconômico dos técnicos

de São Paulo e da MUTUA-SP – Caixa de Assistência dos 
Profissionais do CREA-SP. “Esse estudo tem o objetivo 
primordial de levar aos técnicos e à sociedade informações 
alusivas à nossa categoria; afinal, apesar da importância 
profissional na conjectura socioeconômica e desenvolvi-
mentista do país, ainda persistem algumas dúvidas sobre 
nossas atividades que precisam ser esclarecidas”, justifica o 

presidente do SINTEC-SP, 
Wilson Wanderlei Vieira, 
na apresentação da obra.

Para os interessados, 
o SINTEC-SP disponibi-
liza o conteúdo do livro 
para download no site 
www.sintecsp.org.br.
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Produzido no início de 2017 pelo SINTEC-SP – Sindica-
to dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo a 
partir de um estudo elaborado pelo DIEESE – Depar-

tamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos, o livro Técnicos Industriais: Perfil Socioeconômico esclarece 
diversas dúvidas sobre as atividades profissionais dos técni-
cos: remuneração média de acordo com a natureza jurídica 
do empregador, tipo de vínculo, faixa etária, tempo de servi-
ço e outros parâmetros. “Quem são? O que diz a regulamen-
tação profissional? Onde trabalham? Qual o salário médio? 
Quais as modalidades técnicas?” são algumas perguntas 
elucidadas na obra, publicada com o apoio do CREA-SP 
– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 

Técnicos Industriais: Perfil 
Socioeconômico: informações 
importantíssimas sobre as 
atividades profissionais e a 
remuneração dos técnicos
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Retomada dos trabalhos no CDER-SP
Representantes do SINTEC-SP 
participam da reunião extraordinária 
realizada pelo CDER-SP

Foi realizada, no dia 3 de agosto de 2017, a reunião 
extraordinária do CDER-SP – Colégio de Entidades 
Regionais de São Paulo, espécie de fórum consultivo 

instituído pelo CREA-SP – Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia do Estado de São Paulo com o objetivo de 
estimular a participação das entidades e apresentar propos-
tas de trabalho que, se aprovadas pelas plenárias, podem ser 
implementadas aos profissionais que integram o sistema.

Representando o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo na reunião, realizada 
na sede do CREA-SP em São Paulo, estavam os diretores 
Daniel Montagnoli Robles, que também exerce a função de 
coordenador do CDER-SP; Wilson Wanderlei Vieira Junior, 
também presidente da ATEC Grande ABC – Associação dos 
Profissionais Técnicos do Grande ABC; Rubens dos Santos, 
também presidente da ATEESP – Associação dos Técnicos 
das Empresas Energéticas do Estado de São Paulo; e a co-
laboradora Luciana Miranda. Compareceram ainda: Odu-

valdo Henrique dos Santos Junior, funcionário da Merce-
des-Benz e diretor da ATEC Grande ABC; Maria Edith dos 
Santos, superintendente de fiscalização do CREA-SP; entre 
outros dirigentes de entidades e associações.

Na ocasião o atual presidente do CREA-SP, Vinicius 
Marchese Marinelli, apresentou um histórico sobre a ins-
tituição do CDER-SP em dezembro de 2011, destacando 
o período de inatividade e retomada dos trabalhos por 
decisão plenária. A expectativa é que as reuniões sejam 
realizadas com mais frequência.

Da esquerda para a direita: Daniel Montagnoli Robles, Luciana 
Miranda, Rubens dos Santos, Maria Edith dos Santos, Wilson 

Wanderlei Vieira Junior e Oduvaldo Henrique dos Santos Junior

Contra as reformas: a luta não pode parar
Diretores e colaboradores do SINTEC-SP e da 
FENTEC participam de manifestação contra 
as reformas trabalhista e previdenciária

Diretores e colaboradores do SINTEC-SP – Sindi-
cato dos Técnicos Industriais do Estado de São 
Paulo e da FENTEC – Federação Nacional dos 

Técnicos Industriais participaram, no dia 30 de junho 
de 2017, de mais uma série de manifestações contra as 
reformas trabalhista e previdenciária, unidos a centenas 
de trabalhadores e dirigentes sindicais que tomaram as 
ruas das principais cidades do país. Em São Paulo, o 

principal foco das concentrações aconteceu nos dois 
sentidos da Avenida Paulista, de onde os manifestantes 
se dirigiram à região central próxima à sede da Prefei-
tura Municipal. 

Entre os diretores presentes, estavam Pedro Carlos 
Valcante, Gilberto Takao Sakamoto, Benedito Carlos de 
Souza e Narciso Donizete Fontana; e, ainda, os colabo-
radores Alex Lima dos Santos e Sílvio Lopes Alves. 

Vale lembrar que, apesar da Reforma Trabalhista 
– Lei nº 13.467/2017 – ter sido aprovada no Congresso 
Nacional e sancionada pelo presidente da República, a 
mobilização dos trabalhadores e das entidades que os 
representam continua e novos atos devem ser realizados 
até que a lei entre em vigor.

SINTEC-SP e FENTEC: diretores e colaboradores durante manifestação no centro da capital paulista

PERÁ
CIO

 D
E M

ELO
FO

TO
S: D

IVU
LG

A
ÇÃ

O



8  |  SINTEC-SP em Revista

Unidos pela criação 
do conselho próprio

Com relatoria favorável do deputado federal 
Giovani Cherini (PR-RS), no dia 20 de setembro 
de 2017 o PL nº 5179/2016, que cria o Conselho 

Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas, 
foi aprovado por unanimidade na CCJC – Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, principal comissão 
da Câmara dos Deputados e por onde passam todos os 
projetos para avaliação da constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. E, durante o trâmite na CCJC, a 

Comitiva do SINTEC-SP 
acompanha o trâmite do 
PL nº 5179/2016 na CCJC

mobilização dos técnicos foi intensa; inclusive, com comi-
tivas de norte a sul do país presentes na capital federal.  

Pelo SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo, a comitiva foi formada pelo pre-
sidente Wilson Wanderlei Vieira, que também preside a 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, 
e os diretores Pedro Carlos Valcante, Gilberto Takao 
Sakamoto, Narciso Donizete Fontana, Benedito Carlos 
de Souza, Maurício Tadeu Nosé, José Avelino Rosa, We-
lington Guilherme Rezende, Pedro Picciarelli e Wilson 
Wanderlei Vieira Junior; e, ainda, os colaboradores José 
Donize�i Morbidelli e Fabianna Almeida dos Santos. 

A criação do conselho próprio é uma das mais antigas 
reivindicações dos técnicos e, com a aprovação na CCJC, 
o projeto segue para a apreciação do Senado Federal [ver 
matéria na página 14]. 

Da esquerda para a direita: Maurício Tadeu Nosé, Narciso Donizete Fontana, 
Benedito Carlos de Souza, Pedro Carlos Valcante, José Avelino Rosa, Gilberto Takao Sakamoto, 

Wilson Wanderlei Vieira Junior e Fabianna Almeida dos Santos

Wilson Wanderlei Vieira, 
presidente do SINTEC-SP 

na CCJC

Da esquerda para a direita: Welington Guilherme Rezende, Pedro Picciarelli e José Donizetti Morbidelli
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Parabéns, SINTEC-RS

No dia 23 de setembro de 2017, Wilson Wanderlei 
Vieira participou das comemorações do 30º ani-
versário de fundação do SINTEC-RS – Sindicato 

dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, realizada 
concomitantemente com a solenidade de posse da nova 
diretoria e o III Seminário Estadual de Qualificação 
Profissional e Sindical. Na ocasião o presidente do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Es-
tado de São Paulo e da FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais, acompanhado do diretor Gil-
berto Takao Sakamoto, parabenizou o companheiro Ri-
cardo Nerbas, sempre atuante nas principais conquistas 
do movimento. Destaque também para as autoridades 
presentes: Carlos Alberto Schmi� de Azevedo, presi-
dente da CNPL – Confederação Nacional das Profissões 
Liberais; Julio Torales, presidente da OITEC – Organi-
zação Internacional dos Técnicos; Luiz Roberto Dalpiaz 
Rech, presidente do SINTARGS – Sindicato dos Técni-
cos Agrícolas do Rio Grande do Sul; entre outras.

O processo de transformação da ATERGS – Associa-
ção Profissional dos Técnicos Industriais do Rio Grande 
do Sul em SINTEC-RS – Sindicato dos Técnicos Indus-
triais do Rio Grande do Sul deve-se muito aos dispendio-
sos esforços do Técnico em Eletrotécnica Aldo Martins (in 

SINTEC-SP e FENTEC 
homenageiam o SINTEC-RS 
pelo 30º aniversário de fundação

memoriam), que dedicou décadas de sua vida à organiza-
ção sindical e valorização profissional da categoria em seu 
estado. Historicamente, a trajetória do SINTEC-RS e do 
SINTEC-SP são muito parecidas: suas respectivas cartas 
sindicais foram assinadas no mesmo dia, 23 de setembro 
de 1987, pelo então ministro do Trabalho Almir Pazzia-
no�o Pinto; e, em 28 de janeiro de 1989, desempenharam 
um papel preponderante para a fundação da FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos Industriais. Seus líde-
res estiveram juntos, também, em importantes conquistas 
para a categoria e enriquecedoras para a história do mo-
vimento, como na regulamentação profissional, garantida 
pela Lei nº 5.524/1968 e Decreto nº 90.922/1985; na defini-
ção do piso salarial dos técnicos pelo PL 2861/2008, que 
tramita na Câmara dos Deputados; em inúmeros eventos 
voltados para os técnicos, realizados no Brasil e exterior; 
na instituição do Dia Nacional do Profissional Técnico, 
com a aprovação da Lei nº 11.940/2009; na internacionali-
zação do movimento com o apoio da OITEC – Organiza-
ção Internacional dos Técnicos e outras entidades de atua-
ção global; e, recentemente, na incessante luta pela criação 
do Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais 
e Agrícolas, cujo PL nº 5179/2016 foi aprovado na CCJC 
– Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em 
20 de setembro de 2017.

Wilson Wanderlei Vieira estendeu também as home-
nagens ao ex-presidente Gerson Carlos Lima Vilar e dese-
jou boa sorte ao presidente eleito Marcelo João Valandro, 
que terá a responsabilidade de representar os técnicos 
gaúchos com o mesmo respeito e competência adminis-
trativa de seus antecessores.

Comemoração do 30º aniversário e posse da diretoria do SINTEC-RS; ao lado, troféu entregue por Wilson Wanderlei Viera
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Anotação de 
Responsabilidade 
Técnica

O que é ART? 
Instituída pela Lei nº 6.496/1977, a ART 
– Anotação de Responsabilidade Técnica 

é o principal instrumento para fiscalização das 
atividades profissionais dos responsáveis técni-
cos no exercício de suas atribuições. Seu preen-
chimento é obrigatório e caracteriza, legalmente, 
os direitos e obrigações dos profissionais, deter-
minando-lhes a responsabilidade por eventuais 
erros técnicos.

Qual a importância da ART para o profissional? 
São muitas: trata-se do documento que garante, nos 
parâmetros da lei, a autoria das obras aos profissio-
nais que as executam; define 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 ati-
vidades técnicas desempenhadas ao longo da vida 
profissional; provê garantias especiais para efeitos de 
aposentadoria; etc.

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.

Quando a ART deve ser preenchida?
Diz o artigo 3º da Resolução 1025/2009 do CONFEA 
– Conselho Federal de Engenharia e Agronomia: “Todo 
contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou 
prestação de quaisquer serviços referentes à engenharia, 
arquitetura e agronomia fica sujeito a ART”. Portanto, 
toda vez que é prestado determinado serviço.

Como preencher a ART?  
No site www.creasp.org.br, o CREA-SP – Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São 
Paulo disponibiliza, por meio do CREANet, um manual 
explicativo com todas as informações necessárias sobre a 
ART e seu devido preenchimento.  

De quem é a responsabilidade do pagamento da ART? 
De acordo com o artigo 32 da Resolução 1025/2009, a 
responsabilidade do recolhimento da taxa de ART é 
do profissional, nos seguintes casos: contratado como 
autônomo diretamente por pessoa física ou jurídica; ou 
quando se tratar de proprietário do empreendimento ou 
empresário.

Que código eu devo informar no campo 31 do formu-
lário?
Não deixe de informar o código 99 no campo “entidade 
de classe” para que o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo continue trabalhando 
pelo fortalecimento da sua categoria profissional. Para 
mais informações, acesse o site www.sintecsp.org.br ou 
ligue para (11) 2823-9555.

Esclarecendo as dúvidas mais 
frequentes sobre a importância e 
o preenchimento da ART

[  A R T  ]
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Em sequência à edição anterior de SINTEC-SP em Re-
vista, acompanhe um resumo dos principais acordos 
e convenções coletivas realizados pelo SINTEC-SP 

– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo 
junto às empresas e representantes patronais, atendendo às 
reivindicações expressas pelos técnicos por meio de pautas 
colocadas à mesa de negociações. As cláusulas e condições 
estão disponíveis na íntegra no site www.sintecsp.org.br.

Database: 1º de março 
O ACT 2017/2018 estabelece reajuste salarial de 4,69% incidentes sobre os salários vigentes 
em 1º de fevereiro de 2017. Os empregados que preencherem as condições estabelecidas no 
acordo quanto à assiduidade e pontualidade receberão uma concessão, na qualidade de vale-
alimentação, de 10% sobre o salário contratual, obedecendo o teto de R$ 230,32.

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

Acordos e 
convenções coletivas
Novos acordos e convenções coletivas realizados 
pelo SINTEC-SP, beneficiando milhares de técnicos

-
, acompanhe um resumo dos principais acordos 

e convenções coletivas realizados pelo SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo 
junto às empresas e representantes patronais, atendendo às 
reivindicações expressas pelos técnicos por meio de pautas 
colocadas à mesa de negociações. As cláusulas e condições 

pelo SINTEC-SP, beneficiando milhares de técnicos

Trabalhador, você precisa do seu sindicato! 
É ele que o representa e luta por seus direitos!
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Database: 1º de maio 
O ACT 2017/2018 estabelece reajuste salarial de 3,71% sobre os salários vigentes em 30 de abril 
de 2017, assegurando aos empregados um salário normativo mensal de R$ 1.630,45. Os valores 
do vale-refeição e vale-alimentação serão, respectivamente, de R$ 33,30 e R$ 307,00, mantendo-
se a sistemática de correção também no período de férias.

Database: 1º de julho 
A CCT 2017/2018 estabelece reajuste salarial de 2,56% incidentes sobre os salários vigentes 
em 1º de julho de 2017, sendo que o salário reajustado não poderá ser inferior ao salário 
normativo de R$ 1.787,95.

Database: 1º de julho 
A CCT 2017/2018 estabelece reajuste salarial de 2,56% a partir de 1º de julho de 2017, com salário 
normativo de R$ 1.744,65, sendo que eventuais diferenças salariais poderão ser aplicadas no mês 
de setembro.

Database: 1º de julho
O ACT 2017/2018 estabelece reajuste salarial de 2,05% incidentes sobre os salários praticados em 30 de 
junho de 2017 até o teto de R$ 7.357,09; acima desse valor, será aplicado o reajuste fixo de R$ 150,82. O 
vale-refeição, que se aplica aos empregados em localidades sem restaurante interno, será de R$ 21,13. 

Database: 1º de maio
O ACT 2017/2018 estabelece reajuste salarial de 3,71% a partir de 1º de maio de 2017. O vale-refeição 
passa para R$ 35,01 com subsídio variável de acordo com a faixa salarial, enquanto que o vale-
alimentação será de R$ 364,03 para quem recebe até R$ 7.504,78; acima desse valor, o subsídio mensal é 
de 80%. A cesta de Natal também será de R$ 364,03, abrangendo todos os empregados da empresa.

Database: 1º de junho
O ACT 2017/2019 (CPFL Paulista, Brasil e Geração) estabelece reajuste salarial de 3,60% a partir de 
1º de junho de 2017, exceto para diretores e gerentes, cujas regras são diferenciadas. Fica garantida, 
em 1º de junho de 2018, a aplicação do índice do IPCA acumulado no período. O vale-refeição será 
de R$ 788,30, o vale-alimentação de R$ 250,67 e o auxílio-creche de R$ 526,91. Quanto à CPFL Leste 
Paulista, Sul Paulista, Jaguari, Mococa e Centrais Geradoras, a abrangência do ACT é 2017/2018, 
com reajuste salarial de 4,57% a partir de 1º de abril de 2017 e piso fixado em R$ 1.348,95.  
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Linha do 
tempo

[  H i s t ó r i a  ]

Parte integrante e essencial 
para o movimento dos técnicos, 
SINTEC-SP comemora três 
décadas de fundação

É impossível desassociar a história do SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São 
Paulo que, em 23 de setembro de 2017, completou 

três décadas de fundação – Jubileu de Pérola, como prefe-
rem os mais poéticos. Já que oficialmente o movimento dos 
técnicos teve início em 18 de agosto de 1979 com a fundação 
da ATESP – Associação Profissional dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo, suas trajetórias se intercalam no 
decorrer da história, congregando outros sindicatos e asso-
ciações fundadas posteriormente para elevar a categoria ao 
patamar atual de respeitabilidade  política e social. 

Para comemorar, essa edição de SINTEC-SP em Revista 
apresenta uma linha do tempo, traçando os principais fatos 
e acontecimentos relacionados ao movimento dos técnicos; 
e que, somados aos inúmeros acordos e convenções cole-
tivas, eventos e congressos realizados aos longo dos anos 
– divulgados em publicações anteriores –, enriquecem 
enormemente essa história. Aliás, uma história que se 
tornará ainda mais completa com a criação do Conselho 
Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas 
[ver matéria na página 16]. 

Acompanhe alguns dos principais fatos: 

1979
• Em 26 de junho, o CREA-SP – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo baixa 
o Ato 30 e revoga o Ato 6, que permitia aos Técnicos em 
Edificações elaborarem projetos até 120m2. 

• A medida motivou a categoria a se organizar e, em 18 
de agosto, um grupo de técnicos liderados por Wil-
son Wanderlei Vieira 
funda a ATESP, em 

assembleia geral realizada na Escola Técnica Ge-
túlio Vargas.

• Entre setembro e novembro, a ATESP participa de 
duas audiências em Brasília: a primeira com o minis-
tro do Trabalho Murilo Macedo, 
e a segunda com o senador Jarbas 
Passarinho, reivindicando a regu-
lamentação da Lei nº 5.524/1968. 

1980
• De 28 a 30 de janeiro, a ATESP realiza o 1º Encontro 

Nacional dos Técnicos Industriais em São Paulo, com o 
objetivo de discutir e elaborar o anteprojeto de regula-
mentação profissional.

• Em 17 de abril, a minuta da regulamentação profissio-
nal é entregue diretamente ao presidente da República 
João Baptista de Oliveira 
Figueiredo, durante audi-
ência realizada no Palácio 
do Planalto. 

1982
• Em 27 de março, a ATESP reali-

za o 1º Congresso dos Técnicos 
em São Bernardo do Campo 
para mais de 2 mil profissionais 
de todo o país, com o objetivo 
de novamente discutir a regula-
mentação da Lei nº 5.524/1968. 

• Em 20 de agosto, é fundado o 
CONTAE – Conselho Nacional 
das Associações de Técnicos 
Industriais.

1985
• Em 6 de fevereiro, é assinado o Decreto nº 90.922/1985 

pelo presidente da República, regulamentando a 
Lei nº 5.524/1968 e concretizando uma das mais im-
portantes reivindicações da categoria. Imediatamente 
o Sistema CONFEA/CREA entra com medida cautelar 
no SFT – Supremo Tribunal Federal arguindo a incons-
titucionalidade do decreto; porém, a decisão judicial é 
favorável aos técnicos por nove votos a dois – e nove 
votos a um, o julgamento do mérito. 

• Em 5 de novembro, de forma 
bem-humorada, os técnicos 
protestam nas ruas de São 
Paulo contra o não cumpri-
mento da lei por parte do 
Sistema CONFEA/CREA.
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1987
• Em 28 de maio, o Ministério do Trabalho publica a Por-

taria nº 3.156 concedendo o enquadramento sindical dos 
técnicos como profissionais liberais.

 
• Em 23 de setembro, a ATESP 

transforma-se em SINTEC-SP 
com a assinatura da carta sindi-
cal pelo então ministro do Traba-
lho Almir Pazziano�o Pinto.

1989
• Em 28 de janeiro, é fundada a FENTEC – Federação 

Nacional dos Técnicos Industriais, presidida nos dois 
primeiros anos por Sérgio Luiz Chautard 
(in memoriam), também um dos principais 
articulares do movimento dos técnicos em 
âmbito nacional.

1990
• Em 13 de setembro, é instaurado junto ao TRT-SP – Tri-

bunal Regional do Trabalho o 
primeiro dissídio coletivo da 
história do SINTEC-SP, na oca-
sião representado pelo diretor 
Gilberto Takao Sakamoto. 

                                1991
• Em 24 de agosto, é fundada a ABETI – Asso-

ciação Brasileira de Ensino Técnico Industrial. 

1992
• Em 23 de setembro, como resultado do PL nº 592/1991 

apresentado por Wilson Wanderlei Vieira à ALESP – As-
sembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, é aprovada a Lei 
nº 7.803/1992 oficializando o Dia 
Estadual do Técnico Industrial.

1996
• Em 6 de setembro, é fundada 

a OITEC – Organização Inter-
nacional dos Técnicos, com a 
participação do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

2009
• Em 19 de maio, é sancionada a Lei nº 11.940/2009, insti-

tuindo o Dia Nacional do Profissional Técnico.

• Em 23 de setembro, é realizada uma sessão solene no 
Congresso Nacional em comemoração aos cem anos 

da implantação do ensino técnico no 
país, bem como pelo Dia Nacional do 
Profissional Técnico.

• Em novembro, os técnicos fazem 
uma manifestação histórica no Con-
gresso Nacional pela aprovação do 
PL nº 2861/2008, que institui o piso salarial da categoria. 

2014
• Em 14 de janeiro, o então mi-

nistro do Trabalho Manoel Dias 
assina a Portaria nº 59, consti-
tuindo uma comissão para o 
estudo do desmembramento 
dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA. Concluídos os 
trabalhos, no mês de maio o anteprojeto de lei é encami-
nhado para a Casa Civil. 

2016
• Em 4 de maio, o governo federal encaminha ao Con-

gresso Nacional o PL nº 5179/2016, que cria o Conselho 
Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas. 

• Em 30 de novembro, o PL nº 5179/2016 é aprovado de 
forma unânime na CTASP – Comissão de Trabalho, 
de Administração 
e Serviço Público 
da Câmara dos 
Deputados. 

2017
• Em 17 de maio, o PL nº 5179/2016 é aprovado, mais uma 

vez de maneira unânime, na CFT – Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Deputados. 

• Em 24 de agosto, é realizada uma audiência pública 
histórica na CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania da Câmara dos Deputados, com presença 
massiva de técnicos de todo o país.

• Em 20 de setembro, o PL nº 5179/2016, com parecer fa-
vorável do deputado federal Giovani Cherini (PR-RS), é 
aprovado na CCJC novamente por unanimidade.
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Aprovação do 
PL nº 5179/2016: 
comprovação 
de força e 
união dos 
técnicos

[  C o n s e l h o  P r ó p r i o  ]

Depois de uma histórica 
audiência pública 
extraordinária com a presença 
de um grande número de 
técnicos, CCJC aprova por 
unanimidade o PL nº 5179/2016 
que cria o Conselho Federal 
e Regionais dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas

No dia 20 de setembro de 2017 a CCJC 
– Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania aprovou por unanimidade 

o PL nº 5179/2016, que cria o Conselho Federal e 

Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas. Mais 
uma etapa importantíssima nessa luta iniciada há mais 
de quatro décadas e próxima de um desfecho positivo, 
que fará justiça aos milhões de profissionais técnicos 
legalmente habilitados, garantindo qualidade na pres-
tação de serviços e mais segurança à sociedade. “Será o 
conselho regulamentador de uma profissão esquecida 
no Brasil. No Sistema CONFEA/CREA, os técnicos não 
têm direito a nada, a não ser a obrigação de pagar as 
anuidades”, argumentou o relator do projeto, depu-
tado federal Giovani Cherini (PR-RS), acrescentan-
do que o novo conselho atuará junto às escolas téc-
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Objetivo cada vez mais 
próximo: técnicos fortes 
e unidos pela criação do 

conselho próprio

nicas para a melhoria do ensino e a devida inserção 
dos profissionais no mercado de trabalho. 

Antes da aprovação na CCJC, os esforços, articula-
ções e mobilizações da FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais, ATABRASIL – Associação 
dos Técnicos Agrícolas do Brasil e OITEC – Organiza-
ção Internacional dos Técnicos, com o irrestrito apoio 
dos presidentes e representantes dos SINTECs – Sindi-
catos dos Técnicos Industriais presentes e demais enti-
dades, foram intensas: em 12 de setembro, após profe-
rido o parecer favorável do relator, três parlamentares 

solicitaram pedido de vista do projeto, procedimento 
comum antes da votação. São eles: Jones Martins 
(PMDB-RS), Marcos Rogério da Silva Brito (DEM-RO) 
e Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA). 

No decorrer da tramitação do projeto na CCJC, inú-
meros parlamentares manifestaram favoravelmente à 
criação do Conselho Federal e Regionais dos Técni-
cos Industriais e Agrícolas; entre eles Alceu Moreira 
(PMDB-RS), 1º vice-presidente da referida comissão; 
Subtenente Gonzaga (PDT-MG) – de nome civil, Luiz 
Gonzaga Ribeiro –; Marco Maia (PT-RS); Esperidião 

Mobilização geral na CCJC, a última das comissões para avaliação da constitucionalidade e conformidade jurídica
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Amin (PP-SC); Padre João (PT-MG); e outros. Destaque 
também para o presidente da CNPL – Confederação 
Nacional das Profissões Liberais, Carlos Alberto Sch-
mi� de Azevedo; e Edson Rabello, assessor de Relações 
Sindicais do PTB.

Dia histórico – Provavelmente o dia 24 de agosto tenha 
sido um dos mais importantes no decorrer do processo; 
pois, numa verdadeira comprovação de força e união da 
categoria, um massivo número de participantes – técni-
cos, na maioria absoluta – acompanhou in loco a audi-
ência pública extraordinária, convocada para discussão 
da constitucionalidade do projeto. Na ocasião foram 
compostas duas mesas solenes, com cada representante 
das partes envolvidas dispondo de dez minutos para as 
devidas considerações. Primeiramente, foram ouvidos: 
Wilson Wanderlei Vieira, presidente da FENTEC; Car-
los Dinarte Coelho, secretário nacional da ATABRASIL; 
Marcos Luciano Camoeiras Gracindo Marques, repre-
sentando o CONFEA – Conselho Federal de Engenha-
ria e Agronomia; e Edemar Amorim, representando a 
FEBRAE – Federação Brasileira de Associação de Enge-
nheiros, Agrônomos e Arquitetos. Na sequência, obede-
cendo as mesmas regras dos participantes anteriores, 
fizeram uso da palavra: Ricardo Nerbas, representando 
a OITEC; Jessé Barbosa Lira, presidente da ABETI – As-
sociação Brasileira de Ensino Técnico Industrial; Vitório 
Alves Freitas, representando a EMATER-MG – Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais; e Antonio Tiago da Silva, presidente do 
SINTAGRI – Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Santa 

Consenso geral: apoio irrestrito de inúmeros parlamentares 
e dirigentes de entidades para a criação do conselho, que 
fará justiça aos técnicos, garantirá qualidade na prestação 

de serviços e mais segurança à sociedade

Da esquerda para a direita: Carlos Dinarte Coelho, Marcos 
Luciano Camoeiras Gracindo Marques, Giovani Cherini, 
Wilson Wanderlei Vieira e Edemar Amorim

Da esquerda para a direita: Vitório Alves Freitas, Ricardo Nerbas, 
Giovani Cherini, Jessé Barbosa Lira e Antonio Tiago da Silva
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Catarina. Se naquele dia histórico a sala Djalma Ma-
rinho – homenagem ao ex-deputado potiguar, que se 
notabilizou pela luta por um congresso independente, 
mesmo durante a ditadura militar – estava lotada, ou-
tros milhares de telespectadores espalhados pelo país 
acompanharam a transmissão ao vivo pela TV Câmara, 
o canal oficial da Câmara dos Deputados.

Acompanhe um trecho do discurso de cada um dos 
componentes das mesas durante a audiência pública 
extraordinária: 

“Eu participo 
desse processo 
há mais de 40 
anos, sofrendo 
a discriminação 
diariamente na 
pele como todos 
os companheiros 
de norte a sul 
e leste a oeste 
– quantos pontos 
cardeais citarmos 
aqui. Os técnicos 

representam 43% do Sistema CONFEA/CREA, e nós 
não vamos abrir mão desse projeto; pelo contrário, 
lutaremos com unhas e dentes por nosso conselho 
próprio, porque está na hora de recuperarmos tudo 
que perdemos, sendo discriminados e impedidos de 
exercer dignamente nosso exercício profissional”
Wilson Wanderlei Vieira
FENTEC 

“Nós temos uma posição favorável do governo 
para a aprovação desse projeto, que não é algo 
fortuito ou realizado no apagar das luzes; trata-
se de uma situação que vem sendo discutida há 
muito tempo, estudada 
junto aos técnicos, às 
escolas e à população. Em 
vez de colocar problemas, 
devemos saber que o 
conselho vem para somar 
e será bom para todos, 
especialmente para a 
nossa sociedade”
Carlos Dinarte Coelho
ATABRASIL 

EMATER-MG 
também apoia 

a criação 
do conselho 

próprio
No dia 4 de setembro de 2017, várias lideranças 

de entidades e associações técnicas participa-
ram de uma audiência na EMATER-MG – Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 
de Minas Gerais com os deputados federais Giova-
ni Cherini (PR-RS) e Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), 
para debate e alinhamento dos assuntos pertinen-
tes ao PL nº 5179/2016, que cria o Conselho Fede-
ral e Regionais dos Técnicos Industriais e Agríco-
las. Entre os representantes técnicos comparece-
ram o presidente da FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais, Wilson Wanderlei Vieira; 

o secretário nacional da ATABRASIL – Associação 
dos Técnicos Agrícolas do Brasil, Carlos Dinarte 
Coelho; o presidente do SINTAMIG – Sindicato dos 
Técnicos Agrícolas do Estado de Minas Gerais, Ely 
Avelino; e o presidente do SINTEC-MG – Sindicato 
dos Técnicos Industriais de Minas Gerais, Nilson 
da Silva Rocha. Destaque também para a parti-
cipação de Glenio Martins e Vitório Alves Freitas, 
respectivamente presidente e gerente regional da 
empresa; e do prefeito de Bandeira (MG), Antônio 
Rodrigues dos Santos.

Reunião na EMATER-MG na capital mineira, para 
discussão sobre o Conselho Federal e Regionais 

dos Técnicos Industriais e Agrícolas
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empresa. Vejam, portanto, 
a importância desses 
profissionais para o 
desenvolvimento do 
estado e do país no setor 
agropecuário. Nós temos 
agrícolas, agrônomos, 
veterinários trabalhando 
em perfeita harmonia, 
sem qualquer divergência 
quanto às suas limitações. 
Isso é um ganho para a 
sociedade, que não quer 
saber se terá dois, três ou 
quatro novos conselhos, mas que o trabalho seja 
bem feito e ela plenamente atendida”
Vitório Alves Freitas
EMATER-MG

“Nós não pedimos 
para sair, mas fomos 
expulsos. Diante dessa 
expulsão não nos cabe 
outra alternativa e, em 
respeito à sociedade 
brasileira que precisa 
estar protegida dos 
maus profissionais, 
partimos para o 
desmembramento dos 
técnicos do Sistema 
CONFEA/CREA. 
Queremos um conselho 
que fiscalize efetivamente e puna quando tiver que 
punir. A discriminação dos técnicos já começa no 
valor da anuidade, a qual pagamos a metade; não 
somos meio profissionais, mas profissionais plenos 
e com formação curricular”
Antonio Tiago da Silva
SINTAGRI

Em sequência e antecedendo à manifestação do 
público, cada uma das autoridades iniciais dispôs 
de mais um tempo para as considerações finais. E 
finalizando a audiência, o deputado federal Giovani 
Cherini deixou claro seu papel como parlamentar 
e representante público. “Eu defendo a sociedade 
brasileira e, quando o projeto é bom, tenho a obri-
gação de apoiar”, disse, destacando que os técnicos 
devem ter uma participação igualitária e não de 
subserviência e concluindo com uma ponderação 
extremamente motivadora: “Da forma como está 
não tem como haver a harmonia que buscamos, e na 
verdade eu acho que o Sistema CONFEA/CREA tem 
certeza que o conselho será criado”. 

“Essa caminhada 
não é recente, mas 
é muito difícil 
fazer justiça. No 
governo anterior, 
o ministro do 
Trabalho foi 
sensível ao 
nosso pleito e 
constituiu uma 
comissão, que 
saiu pelo país 
afora fazendo 
audiências 
públicas com 
entidades de 
técnicos e da engenharia e agronomia. A saída 
dos técnicos do sistema foi a conclusão que se 
chegou para apaziguar esse conflito, acabar 
com a discriminação e atender aos interesses da 
sociedade. E não vamos distorcer informações 
dizendo que a sociedade brasileira terá mais um 
tributo com a criação do conselho, pois o tributo 
já existe; nós somos obrigados a pagar para 
nos registrar no atual sistema e exercer nossa 
profissão”
Ricardo Nerbas
OITEC

“Como militante 
da educação eu 
vejo claramente 
a necessidade de 
mais técnicos no 
país, uma vez que 
os profissionais 
de nível superior 
não conseguem 
atender as 
demandas práticas 
da sociedade. Nos 
cursos técnicos os 
alunos aprendem 
a parte técnica e 

teórica concomitantemente, e isso não acontece 
no ensino universitário. Eu sou Técnico em 
Estradas, e foi esse curso que me fez sair da 
condição em que eu vivia para estar aqui diante 
dos senhores defendendo essa causa”
Jessé Barbosa Lira 
ABETI 

“A EMATER-MG tem 1896 funcionários, dos 
quais 851 são técnicos prestando serviços 
diretamente no campo; ou seja, 45% da 
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Desmembramento: criação do 
conselho não acarreta em mais 

despesas para os técnicos
Atualmente, os 636.997 Técnicos Industriais e 

Agrícolas registrados no Sistema CONFEA/CREA 
representam mais de 43% de todos os profissionais; 
desses, 554.931 são do setor industrial – quase 130 
mil no estado de São Paulo – e 86.066 do setor 
agrícola. Os números são expressivos, mas as 
estimativas apontam mais de 1,5 milhões de pro-
fissionais, milhares deles impedidos de exercer a 
profissão, apesar do direito  conquistado perante 
a justiça; pois, o sistema é corporativista, valori-

Setor industrial e setor agrícola: técnicos 
representam mais de 43% do sistema, mas as 

estimativas apontam 1,5 milhões de profissionais
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zando os profissionais de nível superior e margi-
nalizando os técnicos. Trata-se de um problema 
socioeconômico que precisa ser corrigido; e o 
Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Indus-
triais e Agrícolas reparará uma injustiça histórica, 
abrindo milhares de novas oportunidades para os 
técnicos como profissionais liberais. E mais: sem 
gerar nenhuma tributação pois, por se tratar de 
um desmembramento, os técnicos que já pagam 
suas anuidades simplesmente recolherão para 

outro conselho. “Quanto às empresas que 
pagam a anuidade ao atual sistema, elas não 
serão registradas em nosso conselho”, explica 
Wilson Wanderlei Vieira, presidente da FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos Industriais, 
referindo-se ao registro das empresas realiza-
do atualmente junto ao Sistema CONFEA/CREA 
para execução de obras.
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Após o trâmite na CCJC o deputado Eli Corrêa 
Filho (DEM-SP) apresentou recurso contra a apre-
ciação conclusiva para levar a discussão ao plená-
rio da Câmara dos Deputados; até o fechamento 
dessa edição, diversos parlamentares favoráveis 
à aprovação do projeto tinham apresentado re-
querimento para a retirada de suas assinaturas do 
recurso acima citado. Encerradas as discussões na 
CCJC, o PL nº 5179/2016 segue para a apreciação 
do Senado Federal.

Giovani Cherini (PR-RS), relator do projeto: 
“Na verdade eu acho que o Sistema CONFEA/CREA 

tem certeza que o conselho será criado”
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E agora, o que será do 
trabalhador brasileiro?

Quem não se lembra da Escolinha do Professor Rai-
mundo, quando o humorista Chico Anísio utilizava 
o famoso bordão “e o salário, ó!” para fazer uma 

crítica velada à remuneração dos professores? Pois bem, 
essa frase pode ser estendida para todas as classes pro-
fissionais; pois, o futuro da classe trabalhadora no país é 
preocupante e incerto diante das medidas adotadas pelo 
governo federal no presente, principalmente com as refor-
mas impostas de forma coercitiva e sem qualquer discussão 
com a sociedade e os sindicatos laborais. 

Na edição anterior de SINTEC-SP em Revista, o 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado 
de São Paulo e a FENTEC – Federação Nacional dos Téc-
nicos Industriais posicionaram-se terminantemente contra 
as mudanças na legislação trabalhista, corroborando com a 
opinião de especialistas econômicos, dirigentes de centrais 
sindicais, associações, federações e demais entidades de 
classe que realmente se preocupam com o país e o trabalha-
dor brasileiro. “Com a aprovação da famigerada Reforma 
Trabalhista, o trabalhador estará sozinho e desamparado; e, 
num curto período de tempo os reflexos serão sentidos, afe-
tando suas atividades profissionais, condições de trabalho 
e, consequentemente, interferindo na qualidade de vida de 
seus familiares”, diz um trecho do artigo. 

Apesar dos esforços e manifestações populares 
contrárias à aprovação da Reforma Trabalhista, no dia 13 
de julho de 2017 – um dia após a conturbada votação no 
plenário do Senado Federal – o presidente sancionou a 
Lei nº 13.467/2017 com alteração de mais de cem artigos 
– 117 para ser exato – e mais de 200 dispositivos da CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho. É, portanto, o maior 
desmantelamento da legislação desde a publicação original 
do Decreto-Lei nº 5.452/1943. O paradoxo é que, se naquele 
1º de maio de 1943 os trabalhadores comemoraram a 
conquista dos direitos, atualmente eles lamentam ao verem 
esses mesmos direitos sendo sumariamente retirados. 

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

Sancionada pelo governo federal, a Reforma Trabalhista precariza as relações de 
trabalho, acaba com os direitos constitucionais, viola as convenções internacionais 
e gera preocupação quanto ao futuro da classe trabalhadora no país

E o salário, ó! Por trás do famoso bordão humorístico, uma 
realidade que preocupa cada vez mais os trabalhadores
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Diante desse cenário de medo, dúvidas e receios, 
com perdão do trocadilho a única certeza é a incerteza; 
e agora, o que será do trabalhador brasileiro? Para o pro-
fessor José Dari Krein, pesquisador do CESIT – Centro de 
Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, conselho 
formado por representantes do Instituto de Economia da 
UNICAMP – Universidade de Campinas e do DIEESE 
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– Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos, nunca houve um desmonte tão grande 
dos direitos trabalhistas. “As mudanças enfraquecem os 
sindicatos, que são instituições públicas que cumprem 
um papel importante para garantir uma sociedade mais 
sadia”, disse em entrevista à Folha de S.Paulo. Ainda, de 
acordo com o economista, não há nenhuma garantia de 
que as mudanças trarão mais empregos ou incentivarão a 
formalização do mercado de trabalho. “Tem que atualizar 
a lei, mas a partir de um princípio de proteção ao trabalha-
dor”, emenda. 

Ministro do TST – Tribunal Superior do Trabalho, Luiz 
Philippe Vieira de Mello Filho representa uma das vozes 
do judiciário contra as medidas do governo e é contun-
dente ao afirmar que a geração de emprego não parte da 
lei, mas do crescimento e desenvolvimento econômico. 
“Com essa mesma legislação, nós tivemos um momento 
de pleno emprego e ninguém falou em acabar com a CLT. 
Agora, que houve um retrocesso político que acarretou 
num período de instabilidade e insegurança econômica, 
a CLT é a culpada”, afirmou oportunamente ao Jornal da 
CNTC. “As leis em geral libertam, mas a Reforma Traba-
lhista escraviza”, acrescenta. 

José Dari Krein: “As mudanças enfraquecem os sindicatos, 
que são instituições públicas que cumprem um papel 
importante para garantir uma sociedade mais sadia”

Algumas dúvidas esclarecidas pelo DIEESE sobre 
as consequências da Reforma Trabalhista: 

O que mudará para o trabalhador que recebe parte 
do salário como abono, diárias, vale-refeição e ou-
tros benefícios?

Esses adicionais não integrarão mais a remune-
ração do empregado, e nem constituirão base de 
cálculo para férias, 13º salário, FGTS e INSS.

Haverá redução do horário de almoço?
Sim. O tempo mínimo exigido pela nova lei é de 

30 minutos. Além disso, ela estabelece que os inter-
valos de descanso e alimentação que forem suprimi-
dos serão remunerados, com natureza indenizatória 
– e não mais salarial –, em percentual de 50% sobre 
o período suprimido e não sobre o total do período, 
como é atualmente.

A jornada diária de trabalho aumentará?
Sim. A reforma permite que o trabalhador 

adote, individualmente, a jornada 12 horas tra-
balhadas por 36 de descanso. Além de prejudicial 
à saúde física, mental e à segurança, essa escala 

reduz os direitos de quem trabalha nesse regime, 
pois define que estarão incluídos na remuneração 
acertada com o trabalhador os adicionais de tra-
balho aos feriados, noturno e descanso semanal 
remunerado. 

O trabalhador receberá menos em caso de demis-
são sem justa causa?

Sim. Na rescisão do contrato de trabalho de 
comum acordo, o trabalhador receberá metade do 
aviso prévio e 20% sobre o FGTS e não mais os 40% 
de antes. Além disso, só poderá sacar 80% do fundo 
e sem direito ao seguro-desemprego. 

Se o trabalhador assinar uma rescisão de traba-
lho, ele poderá entrar na justiça?

Não. Ao assinar a rescisão de seu contrato, ele perde 
o direito de questioná-lo na Justiça do Trabalho.

Poderá haver redução de salário? 
É possível, uma vez que a reforma permite a ne-

gociação individual do trabalhador com o patrão, e 
cria diversas novas formas de contratação mais flexí-
veis na forma de remuneração. 

O             responde
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Luiz Philippe Vieira 
de Mello Filho: 
“As leis em geral 
libertam, mas a 
Reforma Trabalhista 
escraviza”

Impacto econômico e social – Como mencionado ante-
riormente a Reforma Trabalhista, aprovada no Senado 
Federal sem alteração em relação ao texto que tramitou 
na Câmara dos Deputados, altera mais de cem artigos 
da CLT; e uma das mudanças mais controversas é a pre-
valência do acordado entre patrões e empregados sobre o 
legislado nas negociações trabalhistas. Afinal, sem a parti-
cipação dos sindicatos, quem defenderá os interesses dos 
trabalhadores? Será que, sozinhos, eles estão preparados 

para esse embate? Para muitos, trata-se de um recurso 
escancarado de suprimir seus direitos, sem qualquer tipo 
de salvaguarda que lhes permita resistir contra as inves-
tidas dos patrões. “Isso é francamente inconstitucional e 
contraria os objetivos da República e promove o retro-
cesso social, constituindo um desprestígio à negociação 
coletiva entre empregados e empregadores, e também 
aos acordos e convenções coletivas de trabalho”, apontam 
os advogados trabalhistas Pedro Mahin Araújo Trindade 
e João Gabriel Pimentel Lopes, ambos graduados pela 
UNB – Universidade de Brasília, em artigo publicado pelo 
Correio Braziliense, que elenca as principais mudanças que 
impactarão – social e economicamente – a vida de milhões 
de brasileiros. Acompanhe: 

Reforma 
Trabalhista: 

mudanças sem 
precedentes 

na legislação 
e nas relações 

de trabalho 
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No dia 11 de agosto de 2017 o presidente 
Wilson Wanderlei Vieira deu novamente 
as boas-vindas aos companheiros que com-

pareceram ao Auditório Alceu Rosolino na capital 
paulista, para prestigiarem o II Encontro Nacional 
dos Técnicos Industriais no Estado de São Paulo: 
“A Reforma Trabalhista e a Importância da ART”, 
realizado com o objetivo de dar continuidade ao 
debate sobre as mudanças na legislação trabalhista e 
apresentar as estratégias sindicais após a aprovação 
da Lei nº 13.467/2017 – mais conhecida como Refor-
ma Trabalhista –, sancionada pelo governo federal e 
prevista para entrar em vigor no mês de novembro. 
Naturalmente que, até lá, as mobilizações contrá-
rias continuam; inclusive com a elaboração de uma 
minuta para medida provisória a fim de promover 
alguns ajustes na lei, uma vez que o Senado Federal 
aprovou o texto às pressas e sem modificações para 
evitar o retorno à Câmara dos Deputados. 

Entre representantes de sindicatos, federações 
e associações presentes no evento, compareceram 
dirigentes do SINQUISP – Sindicato dos Químicos 
Industriais e Engenheiros Químicos do Estado de São 
Paulo, do SINDICONT-SP – Sindicato dos Contabi-
listas de São Paulo, do SINDIODONTO-ABC – Sin-
dicato dos Odontologistas da Região do ABC, do Sin-
dicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo – que, 
curiosamente, não usa sigla na nomenclatura –, da 
FENAFITO – Federação Nacional dos Fisioterapeutas 
e Terapeutas Ocupacionais, da FENADV – Federação 
Nacional dos Advogados, além de técnicos e outros 
profissionais liberais. 

II Encontro Nacional dos Técnicos 
Industriais no Estado de São Paulo
Alvo de críticas e descontentamento 
geral da sociedade, a Reforma 
Trabalhista é tema do evento 
realizado pelo SINTEC-SP e 
FENTEC em São Paulo

Auditório Alceu Rosolino na capital paulista: inúmeros 
sindicatos, federações e associações representadas no evento

Wilson Wanderlei Vieira na abertura do II Encontro Nacional 
dos Técnicos Industriais no Estado de São Paulo
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e integrante da Comissão de Direito Sindical da 
Seccional do Distrito Federal da OAB – Ordem dos 
Advogados do Brasil, coloca-se no lugar do trabalha-
dor ao questionar: “Como nos vemos nessa conjun-
tura?”. Difícil, no entanto, é encontrar uma resposta 
de imediato. 

De acordo com a palestrante, a Reforma Traba-
lhista infringe a Constituição Federal e as convenções 
internacionais, tanto que na 106ª Conferência da OIT 
– Organização Internacional do Trabalho realizada 
no mês de junho em Genebra, o Brasil foi incluído 
entre os 40 países que descumprem as convenções 
ratificadas pelas nações envolvidas. “A reforma viola 
a Convenção 98 e a 154 da OIT ao estabelecer que as 
condições previstas em convenções e acordos coleti-
vos de trabalho prevalecerão sobre a lei, mesmo sendo 
desfavoráveis ao trabalhador no sentido de redução 
de direitos”, explica.  “Viola também a Convenção 87 
– não ratificada pelo Brasil – ao acabar com o finan-
ciamento sindical obrigatório e enfraquecer a atuação 
das entidades, sem estabelecer alternativas ou regras 
de transição”, continua. E tem mais: a Convenção 
98, relativa à aplicação dos princípios do direito de 
sindicalização e acordos coletivos; a Convenção 155, 
referente à segurança e saúde dos trabalhadores e o 
meio ambiente de trabalho; entre outros tratados in-
ternacionais em favor do trabalho decente. 

Quanto à representatividade sindical em defesa 
de suas respectivas categorias profissionais, ainda é 
difícil mensurar as consequências decorrentes da re-
forma. Porém, as palavras da própria palestrante su-
gerem um alento aos sindicalistas e, principalmente, 
aos trabalhadores: “Não existe país democrático sem 

Instituída pela Lei nº 6.496/1977, a ART 
– Anotação de Responsabilidade Técnica 
também foi tema de evento, e constitui o 
principal instrumento de fiscalização das 
atividades profissionais dos responsáveis 
técnicos no exercício de suas atribuições. 
Portanto, seu recolhimento é obrigatório, 
conforme disposto no artigo 3º da Reso-
lução 1025/2009 do CONFEA – Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia: 
“Todo contrato escrito ou verbal para 
execução de obras ou prestação de ser-
viços relativos às profissões abrangidas 
pelo Sistema CONFEA/CREA fica sujeito 
ao registro da ART”, traz o texto. 

Realizado pelo SINTEC-SP – Sindi-
cato dos Técnicos Industriais do Esta-
do de São Paulo e a FENTEC – Federa-
ção Nacional dos Técnicos Industriais, 
o II Encontro Nacional dos Técnicos 
Industriais no Estado de São Paulo: 
“A Reforma Trabalhista e a Importância da ART” 
contou com o apoio da CNPL – Confederação Na-
cional das Profissões Liberais, da UGT – União 
Geral dos Trabalhadores, da OITEC – Organi-
zação Internacional dos Técnicos e do CREA-SP 
– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado de São Paulo. 

Como nos vemos nessa conjuntura – A aprovação 
da Reforma Trabalhista veio com o peso de uma 
avalanche e afetará, sem exceção, todos os trabalha-
dores brasileiros. Diante da complexidade e, prin-
cipalmente, das transformações socioeconômicas 
que sua aplicação acarretará sobre o país, ainda há 
necessidade de muitas explanações e reflexões, de 
maneira a esclarecer os pontos ambíguos e ainda 
desconhecidos por grande parte da população. Só 
para ter uma ideia: “A Reforma Trabalhista modifica 
a CLT (Decreto-Lei nº 5.452/1943); a Lei nº 6.019/1974, 
que dispõe sobre trabalho temporário e terceiriza-
ção; a Lei nº 8.212/1991 (Lei Orgânica da Seguridade 
Social e Lei do Custeio da Previdência Social); e a 
Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS – Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço”, enumera Zilmara Da-
vid de Alencar ao dissertar sobre as “Principais Alte-
rações da Reforma Trabalhista e Estratégias Sindicais 
Pós-Reformas” no II Encontro Nacional dos Técnicos 
Industriais no Estado de São Paulo: “A Reforma Tra-
balhista e a Importância da ART”.

Defensora ferrenha dos direitos trabalhistas por 
meio da ação sindical e crítica às mudanças na le-
gislação – que ela mesma associa a uma “escravidão 
contemporânea” –, a advogada, consultora jurídica 

Zilmara David de Alencar: “Não existe país democrático sem sindicatos”
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sindicatos”, afirma, assegurando que as entidades te-
rão que se reinventar e redefinir suas ações. Por quê? 
“A Reforma Trabalhista altera, por exemplo, a forma 
de cobrança da contribuição sindical, a qual deverá 
ser realizada mediante prévia e expressa autorização 
para o desconto devido aos sindicatos”, acrescenta. 
Não haverá, também, a necessidade dos sindicatos 
participarem da homologação da rescisão do contra-
to de trabalho; em seu lugar, a nova lei cria um termo 
de quitação anual – assinado na presença do sindica-
to laboral –, com eficácia liberatória. E sem dúvidas, 
umas das principais e mais polêmicas proposições é 
a prevalência do negociado sobre o legislado; ou seja, 
as condições previstas em convenções e acordos cole-
tivos prevalecerão sobre a lei. 

Enfim, tempos difíceis virão e, para enfrentá-los, 
Zilmara David de Alencar recorre às palavras do 
ativista norte-americano Martin Luther King, que 
dedicou sua vida à luta pela igualdade de direitos 
civis: “A verdadeira medida de um homem não se 
vê na forma como ele se comporta em momentos de 
conforto e conveniência, mas em como se mantém 
em tempos de controvérsia e desafio”. 

Tragédia anunciada – Em sua palestra “Histórico da 
Tramitação da Reforma Trabalhista” apresentada du-
rante o II Encontro Nacional dos Técnicos Industriais 
no Estado de São Paulo: “A Reforma Trabalhista e a 
Importância da ART”, André Luis dos Santos pre-
parou uma espécie de contextualização, partindo do 
princípio de como um projeto tornou-se uma lei de 
tamanho impacto social: primeiramente, a tramitação 
na Câmara dos Deputados, com a formação de comis-

sões especiais, sugestões de emendas e substitutivo ao 
PL nº 6787/2016, e eleição do presidente e indicação 
do relator; em sequência, as comissões do Senado 
Federal e a votação final no plenário, com 50 votos 
favoráveis, 26 contrários e uma abstenção; por fim, 
a sanção presidencial. “Em nossas apresentações 
sempre mencionamos uma série de propostas de 
parlamentares que, há muito tempo, visavam a fle-
xibilização dos direitos trabalhistas e, como isso, a 
reestruturação do movimento sindical”, afirma o pa-
lestrante, mencionando as propostas advindas dos 
senadores em relação aos seguintes tópicos: jorna-
da de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, dano 
extrapatrimonial, empregadas gestantes/lactantes 
em ambiente insalubre, trabalhador autônomo e 
cláusula de exclusividade, contrato de trabalho in-
termitente, comissão de representantes dos empre-
gados e salvaguardas sindicais, contribuições previ-
denciárias, e indicação dos possíveis dispositivos a 
serem revogados.

Jornalista, publicitário e assessor parlamentar do 
DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Par-
lamentar, André Luis dos Santos classifica a Reforma 
Trabalhista como uma tragédia anunciada por ser tão 
desfavorável à classe trabalhadora. Por isso, ele asse-
gura que a resistência à lei deve estar calcada em três 
pilares fundamentais: institucional, incluindo a medi-
da provisória que ainda poderá alterá-la até que entre 
em vigência; jurídico, com a possibilidade de abertura 
de ADIN – Ação Direta de Inconstitucionalidade ques-
tionando a legislação, bem como nos entendimentos 
junto ao MPT – Ministério Público do Trabalho; e sin-
dical, com mobilizações, criação de grupos de traba-
lhos dentro das entidades e ampliação do número de 
filiados. “Nesse processo será necessário um grande 
engajamento dos sindicatos para mostrar seu poder de 
proteção”, acrescenta, convicto de que o trabalhador 
perceberá melhor a importância dos sindicatos quan-
do as negociações individuais não prosperarem. 

Com mais ênfase às categorias diferenciadas nas 
quais os técnicos estão inseridos, ele falou também sobre 
a questão do financiamento das atividades sindicais, 
como a contribuição decorrente do processo de nego-
ciação coletiva de trabalho para financiar despesas en-
volvidas na negociação coletiva; e a fixação do valor da 
contribuição por deliberação de assembleia geral da ca-
tegoria, respeitando o quórum de presença e votação de 
50% mais um dos participantes no local da assembleia. 

Por fim, André Luis dos Santos apresentou uma 
prévia do cenário governamental para o segundo se-
mestre do ano, projetando crise política, econômica e 
institucional; a continuação da agenda das reformas; 
e a falta – pelo menos até o momento – de nomes para 
a sucessão presidencial em 2018. 

André Luis dos Santos: “Será necessário um grande 
engajamento dos sindicatos para mostrar seu poder 

de proteção aos trabalhadores”
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Lutaremos com unhas e dentes 
por nosso conselho próprio

Todos aqui conhecem a história sobre a implantação 
do ensino técnico no país, que teve início em 1909. 
O primeiro grupo matriculou-se em 1942, e quatro 

anos depois o Sistema CONFEA/CREA baixou uma 
resolução dando atribuições aos técnicos, mas limitando 
desde aquele momento sua área de atuação. As coisas 
foram caminhando até que o próprio sistema baixou o Ato 
6 em São Paulo, permitindo que os Técnicos em Edificações 
elaborassem projetos de no máximo 120m2; só que, da noite 
para o dia, o CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado de São Paulo baixou o Ato 30, 
assinado pelo então presidente Ismael José Brunstein em 26 
de junho de 1979, revogando o Ato 6. Foi isso que deu início 
à nossa luta, que nos propiciou organizarmos e fundarmos, 
em 1979, a ATESP – Associação Profissional dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo, e depois expandindo o 
movimento para outros estados brasileiros. 

Até então desconhecida a Lei nº 5.524/1968 foi 
regulamentada pelo Decreto nº 90.922/1985, mas o Sistema 
CONFEA/CREA sempre foi contra a nossa regulamentação 
profissional; e essa história é absolutamente verídica. Na 
ocasião, o presidente do CONFEA – Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia nos disse o seguinte: “Levem o 
projeto 30 vezes para a Casa Civil, que eu tiro 35 vezes de 
lá”. Depois arguiram a inconstitucionalidade do decreto, 
mas nós ganhamos no STF – Supremo Tribunal Federal. E 
até hoje – com lei, decreto e decisões judiciais –, o sistema 
não respeita nossas atribuições, obrigando-nos a recorrer 
inúmeras vezes à justiça. Houve uma época em que nós, 

“...porque está na 
hora de recuperarmos 
tudo que perdemos, 
sendo discriminados e 
impedidos de exercer 
dignamente nosso 
exercício profissional”
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Wilson Wanderlei Vieira é presidente do SINTEC-SP, 
da FENTEC e diretor da CNPL

técnicos, tínhamos direito à voz, mas não a voto; por 
isso éramos chamados pejorativamente de conselheiros 
“denorex” – parece mas não é. Então, nós sempre fomos 
esmagados e achincalhados; a discriminação está na cara! 
Recentemente cogitaram o nome de um companheiro 
técnico para ser gerente regional do CREA-SP, e vocês 
precisam ver a gozação que tomou conta das redes sociais 
por parte dos engenheiros. 

Eu participo desse processo há mais de 40 anos, 
sofrendo diariamente na pele como todos os companheiros 
de norte a sul e leste a oeste – quantos pontos cardeais 
citarmos aqui. Essa nossa luta pelo conselho próprio não é 
de graça, mas por sermos espezinhados por esse sistema. 
Os técnicos representam 43% do Sistema CONFEA/CREA, 
e nós não vamos abrir mão desse projeto; pelo contrário, 
lutaremos com unhas e dentes por nosso conselho próprio, 
porque está na hora de recuperarmos tudo que perdemos, 
sendo discriminados e impedidos de exercer dignamente 
nosso exercício profissional.

Eu agradeço ao deputado federal Giovani Cherini por 
presidir essa excelente audiência pública pedindo-lhe, em 
nome dessa categoria tão laboriosa e necessária para o 
desenvolvimento tecnológico do país, que analise as nossas 
falas e reivindicações para que seja feito um parecer de 
acordo com o nosso sofrimento. Muito obrigado. 

Nota da Redação: Trecho do discurso proferido na 
audiência pública extraordinária da CCJC – Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, editado de acordo 
com a linha editorial de SINTEC-SP em Revista 



Agende uma visita 

sem compromisso!

(11) 2823-9555

No coração de São Paulo, um 
espaço moderno, prático e funcional

Ideal para seminários, congressos, 
coquetéis e reuniões empresariais 

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

ESTRUTURA

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

Dia Nacional do 
Profissional Técnico

Você, Técnico Industrial, é o grande 
motivo de todo o nosso trabalho, 

empenho e comprometimento.

Parabéns pelo seu dia!
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