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AÇÃO SINDICAL 
Saiba porque é tão importante se filiar ao sindicato



PROFISSIONAL SÉRIO E COMPROMETIDO COM A 
QUALIDADE DO SEU SERVIÇO NÃO DEIXA DE EMITIR 
ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
“Art. 1º – Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução 
de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais 
referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica 
sujeito à ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.”

• Valorização profissional
• Legitimidade do exercício profissional
• Segurança à sociedade
• Garantia aos contratantes e contratados 
• Fortalecimento da categoria  

Informação importante
De acordo com o art. 25 da Resolução 1025/2009 do CONFEA 
– Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 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.

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

Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo 

www.sintecsp.org.br
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Essa é a última edição do ano 
de SINTEC-SP em Revista e, 
logo de imediato, desejamos 

a todos os associados, parceiros, 
colaboradores e demais companheiros 
um excelente Natal e um Ano Novo 
repleto de felicidades em suas vidas 
pessoais, de empreendedorismo 
e sucesso profi ssional e muita 
harmonia espiritual. Admitimos que 
2017 não foi fácil e, em virtude da 
aprovação da Reforma Trabalhista 
– Lei nº 13.467/2017 –, que entrou 
em vigor no dia 11 de novembro, 
fomos obrigados a tomar medidas 
absolutamente contra a nossa vontade para nos readequarmos 
administrativamente; porém, continuamos de portas abertas 
lutando e representando nossos técnicos como eles devem ser 
representados. 

Por outro lado, 2018 nos enche de expectativas positivas; afinal, 
estamos galgando o penúltimo passo para a criação do Conselho 
Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas, cujo 
PL nº 5179/2016, aprovado por unanimidade em três comissões 
permanentes da Câmara dos Deputados, tramita no Senado Federal 
como PLC nº 145/2017 antes de seguir para a sansão presidencial. E 
numa consulta pública para conhecer a opinião da população sobre o 
assunto, a vitória dos técnicos tem sido absolutamente incontestável, 
com mais de 80% dos participantes votando favoravelmente. Num 
país democrático, cabe aos senadores ouvir, avaliar e atender à 
vontade dessa imensa maioria que apoia a nossa causa. É o resultado 
de um trabalho justo, ético, regado de união e escopo moral de 
todos os envolvidos, sob a coordenação da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais, ATABRASIL – Associação dos 
Técnicos Agrícolas do Brasil, OITEC – Organização Internacional 
dos Técnicos, e com o imensurável apoio dos demais sindicatos, 
associações e entidades de classe que engrandecem e fortalecem o 
nosso movimento. Acompanhe o que dizem alguns importantes 
parlamentares da bancada paulista na Câmara dos Deputados, que 
“querem o conselho dos técnicos” – como traz a chamada de uma 
das matérias –, para tirar suas próprias conclusões; e prepare-se, 
companheiro, porque o conselho transformará a sua vida. 

Essa edição traz também o lançamento do livro A Face Sindical 
da Reforma Trabalhista, de autoria da advogada Zilmara David de 
Alencar, uma figura humana exemplar e profunda conhecedora 
das leis e da política sindical do país; uma homenagem póstuma 
ao empreendedor técnico Nélio José Nicolai – o inventor do BINA 
– que nos deixou recentemente; e uma matéria em tom de alerta 
aos nossos atuais e futuros associados: sem a ação dos sindicatos, 
os trabalhadores não terão qualquer representatividade perante as 
empresas. Portanto, filie-se e garanta seus direitos. 

Os tempos são difíceis, mas com trabalho, garra e perseverança, 
nós superaremos os desafios; pois, “Juntos, Somos mais Fortes!”.

W����� W�������� V�����
P���������

[  E d i t o r i a l  ]
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[  N o t í c i a s  G e r a i s  ]

Dia Nacional de 
Mobilização

No dia 10 de novembro de 2017, Gilberto Takao 
Sakamoto, Pedro Picciarelli, Wilson Wanderlei 
Vieira Junior e Rubens dos Santos, diretores do 

SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado 
de São Paulo, participaram do Dia Nacional de Mobiliza-
ção, manifestação organizada pelas centrais sindicais em 
praticamente todas as capitais com a adesão de sindicatos, 
associações, federações e demais entidades de classe. 

Em São Paulo a concentração teve início na Praça da Sé, 
de onde milhares de manifestantes e trabalhadores segui-
ram para a Avenida Paulista empunhando faixas, balões e 
acompanhados de carro de som com inflamados discursos 
de dirigentes e representantes sindicais. Aprovada no mês 
de julho e em vigor desde 11 de novembro, a Reforma Tra-
balhista foi o principal foco dos protestos, principalmente 
porque altera drasticamente a CLT – Consolidação das 
Leis do Trabalho e retira inúmeros direitos constitucionais 
conquistados pelos trabalhadores, limitando também a 
atuação dos sindicatos na defesa de suas respectivas cate-
gorias profissionais. 

Representantes do SINTEC-SP 
participam novamente das 
manifestações contra a 
Reforma Trabalhista

Em defesa da democracia, o SINTEC-SP apoia irrestri-
tamente qualquer tipo de manifestação pacífica, sobretudo 
num momento tão conturbado com medidas antissociais 
promovidas pelo governo federal.

Diretores do SINTEC-SP na Praça da Sé: Pedro Picciarelli, Wilson Wanderlei Vieira Junior, Rubens dos Santos e Gilberto Takao Sakamoto
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Técnicos renovados 
e efi cientes

Não é por acaso que o CPS – Centro Paula Souza 
tornou-se uma das maiores referências no esta-
do e no país em se tratando de ensino técnico; 

afi nal, os números impressionam: 221 ETECs – Escolas 
Técnicas e 68 FATECs – Faculdades de Tecnologia em 
mais de 300 municípios, atendendo aproximadamente 
290 mil alunos – 211 mil no ensino técnico, médio e 
técnico integrado ao médio –, que têm à disposição 
140 opções de cursos para os setores industrial, agro-
pecuário e de serviços. E a partir de 2018 o leque de 
oportunidades tende a se expandir com a implantação 
de dois novos cursos técnicos e um tecnológico na área 
de energia renovável e efi ciência energética, graças a 
um termo de cooperação assinado com a Secretaria de 
Energia e Mineração do Estado de São Paulo. São eles: 

Acordo fi rmado entre o CPS e a 
Secretaria de Energia e Mineração 
do Estado de São Paulo prevê a 
criação de novos cursos técnicos 
na área de energia renovável e 
efi ciência energética

Técnico de Sistemas de Energias Renováveis e Espe-
cialização Técnica de Gestão de Energia; e Gestão de 
Energia e Efi ciência Energética, sendo que a FATEC 
Campinas será a primeira unidade a oferecer essa gra-
duação inédita no país.  

A expectativa é que os cursos técnicos estejam dis-
poníveis no próximo processo seletivo tanto que, con-
forme informações apuradas, as grades curriculares 
estão em processo de preparação. 

Acesse o site www.cps.sp.gov.br para saber as 
opções oferecidas em cada unidade administrada 
pelo CPS, lembrando sempre que o curso técnico é a 
melhor opção para aprendizagem prática e que pos-
sibilita mais rápida inserção dos recém-formados no 
mercado de trabalho.

Unidade do CPS na cidade de São Paulo; 
em breve, novas opções de cursos técnicos
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Grupo CPFL: mais técnicos com 
representatividade sindical
Em nome do SINTEC-SP, diretores Venilton Albino Carvalho e Narciso 
Donizete Fontana negociam com mais cinco empresas do Grupo CPFL

Por intermédio dos diretores Venilton Albi-
no Carvalho e Narciso Donizete Fontana, 
o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos In-

dustriais do Estado de São Paulo está negociando 
com mais cinco empresas do Grupo CPFL, que 
têm database nos meses de novembro e abril. São 
elas: CPFL Santa Cruz – Companhia Luz e Força 
Santa Cruz, CPFL Jaguari – Companhia Jaguari 
de Energia Elétrica, CPFL Sul Paulista – Compa-
nhia Sul Paulista de Energia Elétrica, CPFL Leste 
Paulista – Companhia Leste Paulista de Energia  
Elétrica e CPFL Mococa – Companhia Luz e Força 
de Mococa. Assim, somando às demais empresas 
do grupo com as quais o sindicato já negocia acor-
dos coletivos, aumentará consideravelmente o nú-
mero de técnicos com representatividade sindical 
junto aos empregadores. “Representamos mais de 
mil técnicos no estado e, desde que o SINTEC-SP 

começou as negociações com a CPFL, obtivemos inúmeras 
conquistas para a categoria”, resumem os diretores. Entre as 
vitórias elencadas, eles citam: assinatura de inúmeros acor-
dos coletivos com a convocação de assembleias para delibe-
ração das pautas de reivindicações; vitórias no processo de 
periculosidade e divisor de horas – Fator 200 –; maior agili-
dade e assertividade na confecção do PPP – Perfi l Profi ssio-
gráfi co Previdenciário, documento importantíssimo para a 
aposentadoria dos técnicos; garantia legal aos Técnicos em 
Eletrotécnica para execução e acompanhamento de projetos 
com demanda de até 800 kVA; e outras. 

Criada em 1912 como CPFL – Companhia Paulista 
de Força e Luz a partir da fusão de pequenas empresas 
do interior paulista, atualmente o Grupo CPFL está 
presente em quatro estados brasileiros – São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais –, sendo mais de 
300 municípios paulistas e milhões de consumidores 
atendidos.

Novas empresas do Grupo 
CPFL que negociam acordos 
coletivos com o SINTEC-SP

Dia do Técnico Agrícola: 5 de novembro
SINTEC-SP e FENTEC parabenizam os 
Técnicos Agrícolas pelo seu dia

Por isso, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Indus-
triais do Estado de São Paulo e a FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais parabenizam esses 
profi ssionais tão importantes para a manutenção e o in-
cremento agrícola do país, além de exímios companheiros 
na mobilização pela criação do Conselho Federal e Regio-
nais dos Técnicos Industriais e Agrícolas e outras causas 
pertinentes às categorias coirmãs. Instituído pela Lei nº 13.099/2015, em 5 de novembro co-

memora-se o Dia do Técnico Agrícola, data que remete 
à sanção presidencial da Lei nº 5.524, de 5 de novembro 

de 1968. Responsáveis por 70% da assistência técnica na 
produção agropecuária e na comercialização de equipa-
mentos e insumos especializados, os Técnicos Agrícolas 
detém um papel fundamental na produção de alimentos 
saudáveis e no desenvolvimento socioeconômico; e, ainda, 
elaboram laudos e projetos de licenciamento ambiental e de 
drenagem e irrigação, prestam assistência técnica na meca-
nização do campo, entre outras funções. Enfi m, um país 
forte e autossufi ciente começa pelo campo.

Homenagem do SINTEC-SP e da FENTEC no Dia do Técnico Agrícola
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Mapa de atuação do Grupo CPFL 
no Estado de São Paulo: mais de 
300 municípios atendidos

Venilton 
Albino 

Carvalho 
e Narciso 
Donizete 
Fontana, 

diretores do 
SINTEC-SP 

responsáveis 
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negociações

CPFL
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CONTAE E ATEESP: 
novos presidentes 
Concomitantemente, duas importantes 
entidades do movimento dos técnicos 
elegem seus novos representantes

No dia 24 de novembro de 2017, concomitantemente 
duas importantes entidades que integram o movi-
mento dos técnicos realizaram as eleições para a 

composição das novas diretorias: o CONTAE – Conselho 
Nacional das Associações de Técnicos Industriais, fundado 
em 20 de agosto de 1982 e, portanto, a primeira organização 
da categoria em âmbito nacional; e a ATEESP – Associação 
dos Técnicos das Empresas Energéticas do Estado de São 
Paulo, fundada em 26 de junho de 1985 como ATEL – As-
sociação dos Técnicos de Nível Médio da Eletropaulo. “Até 
a fundação da FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos 
Industriais, o CONTAE desempenhou um bom trabalho no 
relacionamento com o Sistema CONFEA/CREA, na regula-
mentação profi ssional e na luta pelo enquadramento sindi-

cal; e, a partir de 1989, passou a representar as associações 
enquanto a FENTEC representava os sindicatos”, declara 
Wilson Wanderlei Vieira, presidente da FENTEC e do SIN-
TEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de 
São Paulo que, oportunamente, também elogiou o trabalho 
realizado pela ATEESP ao longo das décadas: “Nós acompa-
nhamos o trabalho da ATEESP desde o início, assim como a 
ATEESP acompanha o nosso trabalho”, salienta, destacan-
do o quanto é difícil manter uma associação ou entidade de 
classe durante tanto tempo. 

Na gestão 2018/2021 quem assume a presidência do 
CONTAE no lugar de Ricardo Nascimento Alves é o 
companheiro Rubens dos Santos, que passa a presidên-
cia da ATEESP pelo mesmo período ao também compa-
nheiro eleito José Tadeu de Aguiar Pio; só para constar, 
ambos fazem parte da atual diretoria do SINTEC-SP e 
participam ativamente do movimento nas reivindicações 
e demandas da categoria.

Em apoio à nova diretoria, Wilson Wanderlei Vieira e 
o diretor Gilberto Takao Sakamoto também votaram nas 
eleições da associação.

Que venham cinco décadas
Sancionada em 5 de novembro de 1968 
pelo presidente Artur da Costa e Silva, 
a Lei nº 5.524/1968 completa 49 anos

No dia 5 de novembro de 1968 o presidente Artur 
da Costa e Silva sancionou a Lei nº 5.524/1968, que 
“dispõe sobre o exercício da profi ssão de Técnico 

Industrial”. Muito mais do que uma vitória, trata-se de uma 
conquista histórica para a categoria; afi nal, foi a partir dela, 

aliada aos intensos trabalhos e 
à luta das associações profi s-
sionais constituídas desde a 
década de 1970 que, em 6 de 
fevereiro de 1985, o então pre-
sidente João Baptista de Oli-

veira Figueiredo assinou o Decreto 
nº 90.922/1985, regulamentando a 
referida lei e tornando-a defi nitiva-

mente válida e aplicável em todo o seu conteúdo. 
Atualmente, a luta é para fazer valer na prática o que 

determina a legislação sem a necessidade dos técnicos re-
correrem a mandados de segurança para exercerem suas 
atividades profi ssionais; e o não cumprimento à legislação 
é um dos motivos da mobilização geral dos técnicos, com 
o apoio dos parlamentares e da sociedade brasileira, para 
a criação do Conselho Federal e Regionais dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas.

Como parte integrante dessa história, o SINTEC-SP – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo e a 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais pres-
tam homenagens a esse valioso documento, compartilhando a 
satisfação de festejar mais um ano com os sindicatos regionais, 
associações e demais entidades que integram o movimento 
dos técnicos, ciente de que a vitória é de todos e com união os 
novos objetivos e propósitos traçados serão concretizados. 
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Lei nº 5.524/1968: 49º aniversário de uma 
das grandes conquistas da categoria
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Rubens dos Santos, 
novo presidente 
do CONTAE, ao 
lado de Ricardo 
Nascimento Alves

José Tadeu de Aguiar Pio, 
novo presidente da ATEESP, 
ao lado de Rubens dos Santos

Gilberto Takao 
Sakamoto, 
José Tadeu 
de Aguiar 

Pio e Wilson 
Wanderlei 
Vieira nas 

eleições da 
ATEESP

eleições da associação.

Gilberto Takao 
Sakamoto, 
José Tadeu 
de Aguiar 

Pio e Wilson 
Wanderlei 
Vieira nas 

eleições da 
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[  C o n s e l h o  P r ó p r i o  ]

Após aprovação unânime em 
três comissões da Câmara 
dos Deputados, projeto que 
cria o Conselho Federal 
e Regionais dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas 
tramita no Senado Federal

Três objetivos foram traçados desde os primór-
dios do movimento dos técnicos: a regula-
mentação profissional da categoria, garantida 

pela Lei nº 5.524/1968 e Decreto nº 90.922/1985; o 
enquadramento sindical e a transformação das as-
sociações em sindicatos que, no caso do SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de 
São Paulo, aconteceu em 23 de setembro de 1987 
com a assinatura da carta sindical pelo ministro 
do Trabalho Almir Pazzianotto Pinto; e a repre-
sentatividade no Sistema CONFEA/CREA que, na 
realidade, jamais foi respeitada. Atualmente, dos 
18 conselheiros do CONFEA – Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia e dos 1403 conselheiros 
dos CREAs – Conselhos Regionais de Engenharia e 
Agronomia, o número de técnicos é “zero”. 

Diante dessa situação discriminatória e de nítida 
afronta à democracia, aos direitos individuais e 
à igualdade garantida pela Constituição Federal, 

não resta alternativa para os técnicos a não ser 
lutar pela criação de um conselho próprio, que 
lhes garanta liberdade, valorização e respeito 
profissional. Longos e difíceis foram os caminhos 
trilhados há mais de quatro décadas; no entanto, 
jamais abandonados. E graças aos dispendiosos 
esforços da FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais, da ATABRASIL – Associação 
dos Técnicos Agrícolas do Brasil, da OITEC 
– Organização Internacional dos Técnicos, com o 
importantíssimo apoio dos SINTECs – Sindicatos 
dos Técnicos Industriais em cada estado brasileiro, 
de associações e inúmeros parlamentares, esse 
objetivo está muito próximo de ser concretizado. 

Senado Federal: último passo 
antes do projeto seguir para a 
sanção presidencial

FO
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PLC nº 145/2017: 
projeto nas mãos 

dos senadores

Apesar de corresponder a 43% do total de profissionais, o número 
de conselheiros técnicos é “zero” no Sistema CONFEA/CREA
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Conforme divulgado em edições anteriores 
de SINTEC-SP em Revista o PL nº 5179/2016, que 
cria o Conselho Federal e Regionais dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas, foi aprovado por unani-
midade em três comissões da Câmara dos Depu-
tados: primeiramente, na CTASP – Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público em 
30 de novembro de 2016 com relatoria da deputa-
da federal Flávia Morais (PDT-GO); em seguida, 
na CFT – Comissão de Finanças e Tributação em 
17 de maio de 2017 com parecer favorável do 
relator Mauro Pereira (PMDB-RS); e em 20 de 
setembro, após uma massiva mobilização de di-
rigentes e representantes técnicos de todo o país, 
a CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania também deu voto favorável ao parecer 
do deputado federal Giovani Cherini (PR-RS). 
De origem no Poder Executivo, percebe-se clara-
mente que o projeto não está relacionado ou con-
dicionado a nenhum partido político; muito pelo 
contrário, parlamentares de diferentes legendas 
e coligações apoiam a criação do conselho, com 
isonomia, transparência e absolutamente cientes 
das necessidades profissionais dos técnicos e em 
defesa da sociedade brasileira. 

Após a tramitação na Câmara dos Deputados, o 
deputado federal Capitão Augusto (PR-SP) foi de-
signado relator da Redação Final do projeto, apon-
tando somente cinco emendas com as justificativas 
de conferir clareza e ordem lógica ao texto; con-
ferir clareza a respeito do início da contagem do 
prazo referido no dispositivo; harmonizar o texto 
com a substituição de “escolha” por “eleição”; e 
precisar o conteúdo e o alcance da norma, com a 

substituição da expressão “diretoria” por “direto-
ria executiva”. Policial militar natural de Ourinhos 
(SP), o parlamentar exerce sua primeira legislatura 
e é fácil ser notado nos corredores e sessões ple-
nárias da Câmara dos Deputados: ele faz questão 
de trabalhar fardado e expondo as condecorações 
militares. 

No dia 13 de novembro o projeto foi encami-
nhado para o Senado Federal por meio de um 
ofício, passando a tramitar como PLC nº 145/2017. 
Recebida pela SF-SEADI – Secretaria de Atas e 
Diários e lida em plenário, sem demora foi aberta 
uma consulta pública para saber a opinião da po-
pulação sobre o assunto. Até o fechamento dessa 
edição, a absoluta maioria dos participantes – mais 
de 80% – havia declarado “sim” à criação do Con-
selho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais 
e Agrícolas, lembrando que a votação permanece 
disponível durante a tramitação da matéria. 

Capitão Augusto (PR-SP): relator da Redação 
Final do PL nº 5179/2016

Consulta pública do Senado Federal sobre o 
PLC nº 145/2017 durante a tramitação da matéria

VOTE SIM! 
SEU APOIO É FUNDAMENTAL!

As duas primeiras comissões – A primeira co-
missão a apreciar o PLC nº 145/2017 é a CRA 
– Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
que tem, entre outras atribuições, opinar sobre 
o direito agrário, a política agrícola e fundiária, 
o uso e posse da terra e o cooperativismo rural. 
É constituída por 17 senadores titulares e 17 su-
plentes, sendo que o presidente Ivo Cassol (PP-
RO) designou o senador Lasier Martins (PSD-RS) 
como relator. Na sequência, o projeto deve seguir 
para a CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e 
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de Cidadania, mais importante comissão perma-
nente da atividade legislativa do Senado Federal, 
responsável por analisar, discutir e votar os pro-
jetos e emendas quanto à constitucionalidade, 
juridicidade e regimentalidade. A CCJ contém 54 
senadores – 27 titulares e 27 suplentes –, desig-
nados pelo presidente por indicação dos líderes 
partidários, obedecendo à regra de proporciona-
lidade das legendas. No início do ano o colegia-
do confirmou a indicação feita pelas lideranças 
peemedebistas e peessedebistas do Senado Fe-
deral, elegendo Edison Lobão (PMDB-MA) como 
presidente e Antonio Anastasia (PSDB-MG) para 
a vice-presidência. 

A seguir, em ordem alfabética os senadores que 
integram as duas comissões – alguns pertencem a 
ambas – com os respetivos partidos e estados que 
os elegeram:

Titulares
Acir Gurgacz (PDT-RO)
Dalirio Beber (PSDB-SC)
Cidinho Santos (PR-MT)
Dário Berger (PMDB-SC)
Eduardo Amorim (PSDB-SE)
Elmano Férrer (PMDB-PI)
Fátima Bezerra (PT-RN)
Ivo Cassol (PP-RO)
Lasier Martins (PSD-RS)
Lúcia Vânia (PSB-GO)
Paulo Rocha (PT-PA)
Regina Sousa (PT-PI) 
Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Valdir Raupp (PMDB-RO)
Waldemir Moka (PMDB-MS)
Wellington Fagundes (PR-MT)
OBS: até o fechamento dessa 
edição, uma vaga para titular 
estava em aberto.

Suplentes 
Ana Amélia (PP-RS)
Ângela Portela (PDT-RR)
Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Gleisi Hoff mann (PT-PR)
Humberto Costa (PT-PE)
José Medeiros (PODE-MT)
Paulo Paim (PT-RS)
Pedro Chaves (PSC-MS)
Romero Jucá (PMDB-RR)
Rose de Freitas (PMDB-ES)
Telmário Mota (PTB-RR)
OBS: até o fechamento dessa edição, cinco vagas para 
suplente estavam em aberto.

Titulares
Acir Gurgacz (PDT-RO)
Aécio Neves (PSDB-MG)
Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
Armando Monteiro (PTB-PE)
Benedito de Lira (PP-AL)
Edison Lobão (PMDB-MA)
Eduardo Braga (PMDB-AM)
Eduardo Lopes (PRB-RJ)
Fátima Bezerra (PT-RN)
Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Gleisi Hoff mann (PT-PR)
Jader Barbalho (PMDB-PA)
Jorge Viana (PT-AC)
José Maranhão (PMDB-PB)
José Pimentel (PT-CE)
Lasier Martins (PSD-RS)
Lídice da Mata (PSB-BA)
Magno Malta (PR-ES) 
Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

Marta Suplicy (PMDB-SP)
Paulo Paim (PT-RS)
Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Simone Tebet (PMDB-MS)
Valdir Raupp (PMDB-RO)
Wilder Morais (PP-GO)

Suplentes
Alvaro Dias (PODE-PR)
Ana Amélia (PP-RS)
Ângela Portela (PDT-RR)
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
Cidinho Santos (PR-MT)
Dalirio Beber (PSDB-SC)
Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Eduardo Amorim (PSDB-SE)
Fernando Collor de Mello (PTC-AL)
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
Hélio José (PROS-DF)
Humberto Costa (PT-PE)
Ivo Cassol (PP-RO)
João Capiberibe (PSB-AP)
José Serra (PSDB-SP)
Lindbergh Farias (PT-RJ)
Paulo Rocha (PT-PA)
Regina Sousa (PT-PI) 
Renan Calheiros (PMDB-AL)
Roberto Requião (PMDB-PR)
Romero Jucá (PMDB-RR)
Rose de Freitas (PMDB-ES)
Sérgio Petecão (PSD-AC)
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)
Vicentinho Alves (PR-TO)

Composição atual 
da CCJ, presidida 
por Edison Lobão 

(PMDB-MA): 
constitucionalidade, 

juridicidade e 
regimentalidade

Composição atual da 
CRA, presidida por 

Ivo Cassol 
(PP-RO): direito 
agrário, política 

agrícola e fundiária, 
uso e posse da terra e 
cooperativismo rural
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Waldemir Moka (PMDB-MS)
OBS: até o fechamento dessa edição, uma vaga para suplen-
te estava em aberto.

Cabe aos representantes de sindicatos, associa-
ções e demais entidades de classe voltadas para o 
setor técnico e que, direta ou indiretamente, façam 
parte do movimento, solicitarem apoio aos senado-
res de seus respectivos estados para que o projeto 
seja aprovado. 

Números expressivos – Uma das tabelas abaixo, com 
dados levantados há cerca de dois meses, apresenta 
a confi guração por nível de profi ssional do Sistema 
CONFEA/CREA, constituído por mais de 640 mil técni-
cos – aproximadamente 43% do total. Embora o número 
exato possa apresentar certa diferença já que um mesmo 
profi ssional pode estar classifi cado em mais de um nível, 
o fato é que são cerca de 133 mil técnicos registrados 

ESTADOS ENGENHEIRO TECNÓLOGO TÉCNICO PÓS-GRADUAÇÃO

AC 1.563 271 1.022 122

AL 5.475 192 4.139 762

AM 9.837 1.123 9.826 760

AP 710 97 1.654 115

BA 33.677 1.238 50.227 2.299

CE 14.834 1.337 10.516 1.108

DF 14.855 337 10.279 757

ES 15.404 624 23.248 1.208

GO 23.573 1.114 11.087 1.637

MA 7.030 129 10.784 549

MG 112.797 1.587 56.823 8.011

MS 9.559 631 5.077 555

MT 15.122 477 9.858 1.186

PA 19.941 536 24.176 1.269

PB 8.390 307 3.836 634

PE 20.892 234 18.390 1.522

PI 4.840 84 3.951 431

PR 50.043 1.892 19.438 3.706

RJ 92.285 3.270 150.410 4.751

RN 10.161 529 11.020 849

RO 2.932 328 3.386 412

RR 823 48 1.084 56

RS 51.842 1.623 38.624 3.490

SC 32.821 1.443 19.869 2.707

SE 4.562 193 6.068 676

SP 250.266 14.383 133.879 14.108

TO 3.567 117 2.665 291

TOTAL: 817.801 34.144 641.336 53.971

ESTADOS TÉCNICO

AC 2.555

AL 10.347

AM 24.565

AP 4.135

BA 125.567

CE 26.290

DF 25.697

ES 58.120

GO 27.717

MA 26.960

MG 142.057

MS 12.692

MT 24.645

PA 60.440

PB 9.590

PE 45.975

PI 9.877

PR 48.595

RJ 376.025

RN 27.550

RO 8.465

RR 2.710

RS 96.560

SC 49.672

SE 15.170

SP 401.637

TO 6.662

TOTAL: 1.670.275

Estimativa animadora: mais de 1,6 milhões de técnicos 
serão beneficiados com o conselho próprio
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somente no Estado de 
São Paulo; e, levando 
em consideração que 
muitos exercem a pro-
fissão na informalidade 
sem o devido registro e 
uma fiscalização inefi-
caz por parte da referida 
autarquia, a estimativa 
– conforme ilustra a 
segunda tabela – é que 
mais de 400 mil técnicos 
paulistas sejam bene-
ficiados com a criação 
do Conselho Federal e 
Regionais dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas 
– quase 1,7 milhões no 
país inteiro. 

Diante de números 
tão expressivos e de 
tantas benesses para a 
sociedade advindas com 
a criação do conselho, 
naturalmente que as 
manifestações de apoio 
venham de todas as 
classes e setores sociais 
– político, trabalhista, 
associativo, educacio-
nal, etc. “Nós apoiamos 
a criação do Conselho 
Federal e Regionais dos 
Técnicos Industriais e 
Agrícolas para que a 
categoria tenha efetiva 
representatividade”, ga-
rantiu Francisco Roberto 
Brandão Ferreira, presi-
dente do CONIF – Con-
selho Nacional das Insti-
tuições da Rede Federal 
de Educação Profi ssional, Científi ca e Tecnológica e 
reitor do IFMA – Instituto Federal do Maranhão, por 
ocasião da audiência realizada no dia 7 de novem-
bro na capital federal com o senador Edison Lobão 
(PMDB-MA), articulada com o objetivo de antecipar à 
chegada do projeto no Senado Federal. Além do pre-
sidente da CONIF, participaram também o diretor 
administrativo Wilson Conciani, reitor do IFB – Ins-
tituto Federal de Brasília; o deputado federal Giovani 
Cherini (PR-RS); Ricardo Nerbas, representando a 
OITEC; os diretores da FENTEC, Gilberto Takao 
Sakamoto – também diretor do SINTEC-SP – e 
Luzimar Pereira da Silva – também presidente do 

SINTEC-DF – Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Distrito Federal –; e José Alvaro Costa, di-
retor do SINTEC-MA – Sindicato dos Técnicos 
Industriais do Maranhão. Criado em março de 
2009, o CONIF tem entre seus objetivos fomentar 
a integração e promover ações para o fortaleci-
mento e a consolidação dos institutos federais 
de ensino, com suporte, orientação e respaldo às 
41 instituições que, agregadas, contabilizam mais de 
600 unidades no país. Sensível à reivindicação dos 
técnicos, o senador prometeu apoio ao projeto na 
CCJ; vale repetir que Edison Lobão é o atual presi-
dente dessa comissão. 

Representantes técnicos e dirigentes do CONIF em audiência com o senador Edison Lobão; 
abaixo: José Alvaro Costa, Gilberto Takao Sakamoto, Ricardo Nerbas, Giovani Cherini, 

Francisco Roberto Brandão Ferreira, Wilson Conciani e Luzimar Pereira da Silva
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Deputados federais eleitos pelo maior 
estado do país se manifestam sobre 
a criação do conselho

É praticamente consensual em todas as 
esferas do poder público – municipal, es-
tadual e federal – que o desmembramento 

dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA e, con-
sequentemente, a criação do conselho próprio é 
o único caminho capaz de reparar uma injustiça 
histórica, fomentar o ensino técnico com novas 
oportunidades de emprego no setor, e propiciar 
proteção e segurança à população com serviços 
de qualidade devidamente fi scalizados.

Acompanhe os depoimentos de alguns par-
lamentares da bancada paulista na Câmara dos 
Deputados: 
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Parlamentares 
da bancada 
paulista 
querem o conselho 
dos técnicos Conselho fomentará 

o ensino técnico e 
beneficiará mais de 400 mil 

profissionais paulistas

Roberto de Lucena (PV-SP)

Valmir Prascidelli (PT-SP)
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“A criação do Conselho Federal e 
Regionais dos Técnicos Industriais 
e Agrícolas atende a mais de 1,5 
milhão de profissionais que atuam no 
desenvolvimento direto do país. Ter um 
conselho específico contribuirá para 
a regulamentação do setor e maior 
capacitação desses profissionais. Eu 
apoio e fico feliz que o PL nº 5179/2016 
esteja caminhando. O Brasil tem ainda 
um enorme potencial de crescimento na 
área técnica e agrícola, modernizando-se 
e otimizando recursos”

“A organização do 
trabalhador faz a 
diferença na hora de 
lutar por melhorias 
nas condições 
de trabalho e na 
garantia de direitos. 
Nesse sentido eu 
votei a favor do PL 
nº 5179/2016, que 
estabelece a criação 
do Conselho Federal 
e Regionais dos 
Técnicos Industriais 
e Agrícolas, 
categorias 
importantes para o 
desenvolvimento de 
dois dos principais 
motores da 
economia brasileira: 
a indústria e a 
agricultura. Por um 
conselho próprio 
eles têm todo o 
apoio, pois já se 
estabeleceram no 
mercado de trabalho 
e necessitam de 
uma esfera para 
organizá-los e 
subsidiá-los”  
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“É importante destacar que em 2014, através da 
Portatia nº 59 o MTE – Ministério do Trabalho 
e Emprego instituiu um grupo para avaliar 
a conveniência do desmembramento dos 
técnicos do Sistema CONFEA/CREA, julgando 
oportuno recomendar a criação do Conselho 
Federal e Regionais dos Técnicos Industriais 
e Agrícolas como órgão fiscalizador dessas 
profissões já reconhecidas e regulamentadas. 
Diante dos fatos, os técnicos não podem ficar 
subordinados a uma instituição que não os 
respeitam. Portanto, contem com a minha 
colaboração”

Orlando Silva (PCdoB-SP)
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Nelson Marquezelli (PTB-SP)

“Essa questão do Sistema CONFEA/CREA 
relegar os técnicos a um segundo plano 
tem que ser corrigida. Sem dúvida é uma 
reivindicação justa, pois a participação dos 
técnicos no sistema é compulsória; ou seja, 
eles são obrigados a participar e não têm os 
mesmos direitos dos demais afi liados. É uma 
luta importante que eu apoio e subscrevo com 
muita tranquilidade, porque o reconhecimento 
da importância dos técnicos deve ser espargido 
por toda a sociedade e não fi car sob o manto 
de um guarda-chuva que os esconde e não os 
representa dignamente”

“A aprovação do Conselho Federal e Regionais 
dos Técnicos Industriais e Agrícolas por 
unanimidade em três comissões da Câmara dos 
Deputados vai de encontro com a necessidade 
de profi ssionalização desse setor, segmento 
pujante e fundamental para o desenvolvimento 
econômico e social do país. Os conselhos têm a 
função pública de fi scalizar, defender e disciplinar 
o exercício da atividade profi ssional, bem como o 
dever de zelar pelo interesse público. E, também, a 
supervisão qualitativa, ética e técnica do exercício 
das profi ssões de acordo com a lei, com o único 
objetivo de assegurar qualidade aos serviços 
prestados à sociedade. Como presidente da CTASP 
e antes vice-presidente dessa mesma comissão, 
reconheço a importância para a sociedade 
brasileira e a necessidade de que a fi scalização 
profi ssional dos técnicos seja realizada de 
forma efetiva pelo poder público, para garantir 
corretamente os direitos e as obrigações desses 
trabalhadores. Agora o PL nº 5179/2016 segue 
para a apreciação do Senado Federal, com o 
sentimento de um trabalho bem feito e a certeza 
que será reconhecida a necessidade de se avançar 
na criação das condições de infraestrutura para o 
desenvolvimento do setor técnico brasileiro”

“Acompanhei toda a tramitação do PL nº 5179/2016 
na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado por 
unanimidade tamanha a importância e necessidade 
da criação do Conselho Federal e Regionais dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas. Não há nenhum 
impedimento para que seja constituída uma 
entidade para fi scalizar e disciplinar a atividade, 
principalmente de uma categoria importante como 
a dos técnicos. É bom para os trabalhadores para 
dar segurança jurídica à profi ssão, e é bom para o 
país ter um órgão fi scalizador”

Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP)
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Vicentinho (PT-SP)
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Deputado federal responsável por 
articular diversas reuniões e audiências 
para a discussão do conselho próprio, 
Giovani Cherini sabe muito bem dos 
anseios e das necessidades dos técnicos

Giovani Cherini: 
apoio de quem 
conhece a causa

Técnico Agrícola, graduado e pós-graduado em 
Cooperativismo e Economia Rural, sem dúvidas 
Giovani Cherini (PR-RS) é um dos parlamentares 

mais atuantes e comprometidos com a criação do Conse-
lho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e Agrí-
colas. Com discurso de um profundo conhecedor dos 
anseios e das necessidades dos técnicos de contarem com 
uma autarquia própria que regulamente e fi scalize suas 
atividades profi ssionais, ele é responsável por articular 
diversas reuniões e audiências com outros parlamentares 
e ministros na busca por apoio e adesão à causa. “Como 
técnico sinto-me no dever de lutar, juntamente com a 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, 
ATABRASIL – Associação dos Técnicos Agrícolas do 
Brasil e OITEC – Organização Internacional dos Técnicos, 
para que a tão sonhada liberdade se torne realidade”, traz 
o trecho de um dos inúmeros depoimentos proferidos por 
esse gaúcho de Soledade, pequeno município localizado 
a pouco mais de 200 quilômetros de Porto Alegre. “Todos 
ganham com a criação do conselho: a sociedade, o ensino 
técnico e os profi ssionais, que não aguentam mais tanta 
discriminação”. 

Na atividade política Giovani Cherini soma quatro 
mandatos como deputado estadual, presidindo a 
Assembleia Legislativa e aprovando 101 leis – a maior 
produção legislativa da história do estado. Atualmente 
exerce o segundo mandato na Câmara dos Deputados, 
tornando-se o deputado mais votado pelo partido em 
2010 com quase 112 mil votos em 494 municípios. 

Já presidiu a CMADS – Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, aprovando o novo Código 
Florestal – Lei nº 12.651/2012 –; e a Frente Parlamentar 
de Práticas Integrativas em Saúde, idealizada com a 
fi nalidade de acompanhar, propor e analisar projetos e 
programas voltados às técnicas e terapias integrativas 
de saúde – ele também é terapeuta holístico.  Recen-
temente, presidiu a audiência pública extraordinária 
convocada para a discussão da constitucionalidade do 
PL nº 5179/2016 na mais importante comissão perma-
nente da Câmara dos Deputados: a CCJC – Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania; aliás, ele foi o re-
lator do projeto na referida comissão, quando o relatório 
foi aprovado por unanimidade. “Eu defendo a sociedade 
brasileira e, quando o projeto é bom, tenho a obrigação de 
apoiar”, declarou ao apresentar a justifi cativa. 

Certamente, o apoio do deputado federal Giovani 
Cherini tem sido de vital importância nessa incessante 
luta pela constituição do Conselho Federal e Regionais 
dos Técnicos Industriais e Agrícolas. 

“Todos ganham com a criação do conselho: 
a sociedade, o ensino técnico e os profissionais, que 

não aguentam mais tanta discriminação”

Relator do PL nº 5179/2016 na CCJC: a mais importante 
comissão permanente da Câmara dos Deputados
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“Eu defendo 
a sociedade 
brasileira e, 
quando o projeto 
é bom, tenho 
a obrigação de 
apoiar”
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Historicamente conhecida como Greve Geral de 
1917, a primeira mobilização dos trabalhado-
res brasileiros em âmbito nacional aconteceu 

no mês de julho e se alastrou pelos demais estados, 
paralisando a indústria e o comércio com grande 
adesão popular e da imprensa libertária – o chamado 
jornalismo operário –; uma rápida consulta na internet 
ou nos livros de história, para os mais conservadores, 
comprova a importância do episódio e seu impacto so-

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

Trabalhadores de norte a sul 
do país protestam contra a 
Reforma Trabalhista, que entra 
em vigor com medida provisória 
alterando vários artigos 

Greve Geral de 1917: primeira paralisação geral dos 
trabalhadores brasileiros

Em vigor a Lei 
nº 13.467/2017
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cial sobre o país. Desde aquele marcante acontecimen-
to para a conjectura do movimento sindical brasileiro, 
muita coisa mudou na economia, política e na vida em 
sociedade; porém, os sindicatos e associações, agrega-
dos às centrais sindicais, continuam fazendo “barulho” 
e lutando por aquilo que acreditam e consideram justo, 
combatendo veementemente medidas governamentais 
que prejudicam a  classe trabalhadora. 

Não com a mesma proporção histórica da Greve Geral 
de 1917, mas cem anos depois – quando a tecnologia dos 
smartphones permite fotografar e compartilhar imagens 

São Paulo (SP) Belém (PA)

Belo Horizonte (MG) Fortaleza (CE)Curitiba (PR)

Natal (RN) Salvador (BA)Recife (PE)
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Dia Nacional de Mobilização em importantes capitais pela defesa e manutenção dos direitos trabalhistas 
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instantemente nas redes sociais – milhares de 
trabalhadores de norte a sul do país tomaram 
novamente as ruas para protestar democrati-
camente no Dia Nacional de Mobilização, ato 
organizado e previamente agendado para 10 de 
novembro de 2017 pelas centrais sindicais com 
a adesão de sindicatos, associações e o apoio de 
incontáveis entidades de classe e organizações 
da sociedade civil. Naturalmente que não foi 
o único protesto contra a reforma no decorrer 
do ano, mas o que motivou essa manifestação 
especifi camente? A explicação é simples: no 
dia seguinte, quando milhões de brasileiros 
sentassem à mesa ou nos balcões das padarias 
para o café da manhã, a nova legislação – Lei 
nº 13.467/2017, popularmente conhecida como 

Reforma Trabalhista – estaria em vigor, desmante-
lando completamente a CLT – Consolidação das Leis 
do Trabalho com a alteração de centenas de artigos e 
dispositivos; e o pior, ignorando a opinião pública e o 
posicionamento de inúmeros especialistas no assunto, 
que há tempos apontam a referida reforma como um 
retrocesso social elaborado para benefi ciar empresá-
rios em detrimento dos trabalhadores, sem contar nos 
danos sem precedentes à atividade sindical. 

Pode-se dizer que a manifestação de novembro 
teve duas estratégias: em pontos específi cos, reunindo 
sindicalistas, militantes, ativistas e simpatizantes; e em 
locais de trabalho, especialmente nas fábricas e centros 
industriais de importantes cidades; aderiram também ao 
movimento categorias profi ssionais ligadas aos petrolei-
ros, químicos, professores, bancários, comerciários e téc-
nicos. Na capital paulista, o SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Estado de São Paulo esteve repre-
sentado pelos diretores Gilberto Takao Sakamoto, Pedro 
Picciarelli, Wilson Wanderlei Vieira Junior e Rubens dos 
Santos; na foto abaixo, eles são fotografados com o vice-
presidente da UGT – União Geral dos Trabalhadores, 
Antonio Carlos dos Reis.  
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Discursos alinhados – Se no futebol é impossível as 
torcidas organizadas adversárias compartilharem as ar-
quibancadas, no movimento sindical as centrais sindicais 
praticamente falam a mesma língua quando o assunto é 
defender os trabalhadores e combater as injustiças sociais, 
tanto que todas participaram do Dia Nacional de Mobi-
lização, com discursos in loco e depoimentos de seus re-
presentantes aos meios de comunicação. “Nós queremos 
construir algo equilibrado e essa reforma é essencialmen-
te empresarial, sem nenhum artigo de ordem social ou 
sindical”, critica Ricardo Patah, presidente da UGT. Na 
visão do presidente da CUT – Central Única dos Traba-
lhadores, Vagner Freitas, a nova lei trabalhista legaliza o 
chamado “bico”, acabando praticamente com o vínculo 
empregatício e deixando os trabalhadores nas mãos dos 
empregadores; porém, ele afi rma acreditar na capacidade 
de mobilização laboral para pressionar o governo. “Mais 
do que nunca acho que é possível construirmos uma 
grande greve contra esse desmonte que só benefi cia os 
empresários”, aposta. Por sua vez, o secretário-geral da 
Força Sindical João Carlos Gonçalves – popularmente co-
nhecido como Juruna – destacou a união das centrais e a 
capacidade de mobilizar os sindicatos e demais entidades 
que integram o movimento. “O protesto mostra não só 
nosso repúdio ao corte de direitos, mas também acumula 
forças para as futuras negociações com o patronato, o 
Congresso Nacional e o próprio governo”, ressalta. 

Da esquerda para a direita: Wilson Wanderlei Vieira 
Junior, Rubens dos Santos, Antonio Carlos dos Reis, 
Gilberto Takao Sakamoto e Pedro Picciarelli

Centrais sindicais unidas pelos mesmos objetivos: 
defender os trabalhadores e combater as injustiças sociais

Ricardo Patah (UGT)

Vagner Freitas (CUT)

João Carlos Gonçalves (Força Sindical)
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Para Wilson Wan-
derlei Vieira, presiden-
te do SINTEC-SP e da 
FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos 
Industriais, a “deses-

truturação 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 Fede-
ral”. Foi o que relatou no editorial de uma das edições 
anteriores de SINTEC-SP em Revista, questionando: 
“Com o enfraquecimento dos sindicatos, quem lutará 
pelos interesses dos trabalhadores junto às empresas? 
Quem realizará assembleias e reuniões para sacramen-
tar os acordos coletivos? São inúmeras perguntas que 
todos sabemos as respostas, mas o governo insiste em 
ignorar as consequências”. 

Governo perdido e readequação sindical – Três dias 
depois de entrar em vigor, o presidente Michel Temer  
editou a MP nº 808/2017, alterando vários artigos da Lei 
nº 13.467/2017; e, embora a afi rmação é que fazia parte 
de um acordo prévio com os parlamentares, a impressão 
que causa é que o governo está perdido em suas próprias 
decisões e busca alternativas para corrigir certos excessos 
e amenizar pontos considerados polêmicos e impopulares 
da legislação. No entanto, por se tratar de uma medida 
provisória a decisão vale a partir da publicação, com um 
prazo de 60 dias – podendo ser dobrado – para análise e 
votação no Congresso Nacional. 

Entre os itens alterados pela MP nº 808/2017, estão: tra-
balho intermitente, no qual a empresa não pode demitir o 
trabalhador com contrato normal e recontratá-lo por pe-
ríodos alternados – pelo menos, não antes de 18 meses –; 
mesmo que o trabalhador autônomo preste serviços para 
apenas uma empresa, ainda assim não será considerado 
seu empregado, a não ser se confi gurar subordinação; a 
jornada de 12 horas trabalhadas por 36 de descanso deve 
ser negociada por convenção ou acordo coletivo com a 
participação dos sindicatos, exceção feita aos setores de 
saúde; em caso de danos morais, a indenização deixa de 
ser vinculada ao salário e fi ca atrelada ao grau do dano, 
podendo chegar a 50 vezes o valor do teto de benefícios 
do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social; como o 
texto aprovado não deixava claro se as mudanças afeta-
vam os trabalhadores com carteira assinada ou apenas 

os contratos fi rmados após as novas regras, a medida 
acrescenta um trecho esclarecendo que a reforma vale 
para ambos os casos; as mulheres grávidas só poderão 
trabalhar em locais considerados insalubres, mediante 
atestado médico liberatório; o imposto sindical conti-
nua opcional, mas as centrais pressionam o governo 
para a criação de formas alternativas ao custeio das 
atividades sindicais. 

Diante da Reforma Trabalhista, que todos sabem 
como começa e ninguém imagina como termina, caberá 
aos sindicatos se adequarem à nova realidade e encon-
trarem fontes de recursos e estratégias para reaproximar 
o trabalhador de sua respectiva entidade de classe e, 
assim, continuar representando legalmente os interesses 
profi ssionais, sociais e políticos das categorias. Como? 
Com transparência e criatividade, esclarecendo dúvi-
das, posicionando os representados sobre seus direitos, 
oferecendo convênios por meio de parcerias privadas e, 
principalmente, investindo em comunicação: produção 
de revistas e boletins institucionais destinadas ao públi-
co-alvo, ações de marketing, publicidade, sites bem ela-
borados com conteúdo adequado, realização de eventos 
e outras ações institucionais. 

Falecido em 2015, o líder sindical e jornalista ítalo-
brasileiro Vito Gianno� i sempre defendeu que além 
das redes sociais e mídias eletrônicas, os sindicatos 
têm que investir na comunicação impressa. “Enquanto 
mídia sindical devemos implantar todos os instrumen-
tos de comunicação que vão do velho jornal às mídias 
eletrônicas, à TV e ao rádio”, dizia o autor O que é 
Jornalismo Sindical e vários livros do gênero, acres-
centando que não é possível alcançar integralmente 
os trabalhadores sem a diversifi cação dos meios de 
comunicação. “Essa história de que todo mundo está 
na internet não é verdade”, conclui.

Wilson Wanderlei Vieira: 
“São inúmeras perguntas 
que todos sabemos as 
respostas, mas o governo 
insiste em ignorar as 
consequências”
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Vito Giannotti, historiador 
das lutas operárias e sociais: 

“Enquanto mídia sindical devemos 
implantar todos os instrumentos 

de comunicação”
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Depois de lançar uma campanha para esclarecimen-
to público dos impactos da Reforma Trabalhista, 
em curto e longo prazo, com a disponibilização 

de vídeos, reportagens e conteúdos nas redes sociais, bem 
como entrevistas e depoimentos de juristas, pesquisado-
res, magistrados e outros especialistas, nos dias 20 e 21 de 
novembro de 2017 a CNPL – Confederação Nacional das 
Profi ssões Liberais realizou o Seminário pela Democracia 
Social: “Não à Reforma Trabalhista”, com o objetivo de 
fortalecer a luta sindical e defi nir diretrizes e estratégias, 
juntamente com representantes de mais de 150 sindicatos 
e federações de toda a base fi liada no país, de resistência e 
enfrentamento pela democracia social, das consequências 
desencadeadas aos trabalhadores após a aprovação e vi-
gência da Lei nº 13.467/2017 na tentativa de minimizar ao 
máximo os efeitos da nova legislação. 

Realizado no Brasília Imperial Hotel na capital fede-
ral, o seminário contou com a presença de um expres-
sivo número de participantes; entre eles, o diretor da 
CNPL Wilson Wanderlei Vieira, também presidente da 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais 
e do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do 
Estado de São Paulo. 

Seminário pela Democracia Social
Com o tema “Não à Reforma 
Trabalhista”, CNPL realiza seminário 
para defi nir diretrizes e estratégias de 
resistência contra a nova legislação

Para discorrer sobre o assunto, foram convidados os 
seguintes debatedores e palestrantes: Noemia Aparecida 
Garcia Porto, juíza e vice-presidente da ANAMATRA 
– Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho; Max Leno de Almeida, supervisor técnico do 
DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos; Luis Antonio Camargo de 
Melo, procurador-geral do Trabalho; Erlan José Peixoto 
do Prado, procurador-chefe do MPT-DF/TO – Ministé-
rio Público do Trabalho no Distrito Federal e Tocantins; 
Maurício Godinho Delgado, ministro do TST – Tribunal 
Superior do Trabalho; Luiz Alberto dos Santos, vice-pre-
sidente da SBPS – Sociedade Brasileira de Previdência 
Social; as assessoras jurídicas da CNPL, Maria Cristina 
Almeida e Zilmara David de Alencar; e ainda o assessor 
parlamentar André Luis dos Santos. 

Na avaliação de Carlos Alberto Schmi�   de Azevedo, o 
seminário foi muito gratifi cante com a participação ativa 
de dezenas de sindicatos e debates extremamente esclare-
cedores. “Junto com a nossa base, nós entendemos que a 
contribuição sindical não acabou; haverá uma nova forma 
para se fazer a cobrança. E tanto a ANAMATRA como o 
MPT-DF/TO, aqui representados, são favoráveis à necessi-
dade de uma alternativa para o custeio sindical”, revelou o 
presidente da CNPL em vídeo postado nas redes sociais no 
decorrer do evento, acrescentando que é preciso  aprofun-
dar a discussão na questão da previdência e aposentaria 
dos profi ssionais liberais. 

Quanto à MP nº 808/2017 a CNPL protocolou, por in-
termédio do deputado federal Rôney Nemer (PP-DF), sete 
emendas propondo alterações. E, anteriormente, emitiu 
uma nota de repúdio, assegurando que as mudanças fo-
ram pensadas, única e exclusivamente, para benefi ciar o 
poder econômico em detrimento da classe trabalhadora. 
“Além de abrir precedente irreversível para a precarização 
das relações de trabalho, as mudanças promovidas pela 
MP nº 808/2017 acentuam ainda mais as desigualdades. Ne-
nhuma lei ordinária pode sobressair ao que está estabeleci-
do na Constituição de 1988. Dessa forma, é compreensível 
afi rmar que a Reforma Trabalhista é inaplicável, impraticá-
vel e inaceitável”, traz um trecho do documento.
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Participantes do Seminário pela Democracia Social: 
“Não à Reforma Trabalhista”, realizado em Brasília

Carlos 
Alberto 
Schmitt de 
Azevedo: 
“Nós 
entendemos 
que a 
contribuição 
sindical não 
acabou”
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Se o advento do sindicalismo mundial está estrita-
mente ligado à consolidação do capitalismo na Euro-
pa com a eclosão da Revolução Industrial no século 

18, no Brasil o início do movimento se deve ao pioneirismo 
dos primeiros imigrantes, munidos com a experiência de 
trabalho assalariado e a conquista de alguns direitos traba-
lhistas em seus países; e, ainda, atraídos pela abolição da 
escravatura em busca de melhores condições de vida no 
chamado “novo” continente. Na época a economia brasilei-
ra passava por uma profunda transformação, alternando a 
produção de açúcar e café com atividades manufatureiras, 
principalmente nos centros urbanos e cidades litorâneas. 
As condições de trabalho beiravam o caos, resquícios de 
um sistema escravocrata e sem qualquer organização 
classista em favor dos trabalhadores; então, inspirada no 
espírito liberal norte-americano a Constituição de 1891 
amparou o direito à reunião associativa, de forma livre, 
pacífi ca e sem a intervenção das autoridades policiais. 

Sem entrar muito no passado do sindicalismo, mes-
mo porque essa matéria é focada no futuro, o fato é que 
historicamente os sindicatos exercem um papel funda-
mental e preponderante para a conjectura social, política e 
econômica do país; sobretudo porque são eles os grandes 
responsáveis por negociar salários, estabelecer acordos e 
convenções coletivas, bem como garantir que os direitos 
trabalhistas e sociais previstos em lei sejam respeitados 
integralmente. E, embora os associados usufruam de 
uma série de benefícios extras, é importante salientar que 
as lutas e reivindicações sindicais, quando consumadas, 
atendem todos os trabalhadores inseridos na respectiva 
categoria – associados e não associados – e não apenas 
uma parcela do grupo.

Após a Lei nº 13.467/2017 – Com a aprovação e entrada em 
vigor da Reforma Trabalhista, o governo federal simples-
mente despreza as entidades sindicais e passa uma borra-
cha num passado glorioso, deixando os trabalhadores sem 

[  A ç ã o  S i n d i c a l  ]

Com papel preponderante para a 
conjectura social, política e econômica 
do país, os sindicatos precisam do 
apoio dos associados

qualquer subterfúgio e proteção contra as investidas dos 
empregadores. Em suma, a CLT – Consolidação das Leis 
do Trabalho foi praticamente desmantelada; e mais uma 
vez o governo ignora uma frase daquele que a sancionou 
em 1º de maio de 1943. “O sindicato é a vossa arma de 
luta, a vossa fortaleza”, declarou o presidente da Repúbli-
ca Getúlio Vargas, por ocasião das comemorações do Dia 
do Trabalho em 1951.

Os sindicatos terão que se reinventar para continuar de 
portas abertas, trabalhando forçadamente de uma manei-
ra mais independente, orientando e esclarecendo dúvidas 
às suas bases e buscando, cada vez mais, aglutinar suas 
categorias na concretização do bem comum. “O Brasil 
possui sindicatos importantes, e o sindicalismo é um mo-
vimento vital para organizar e representar os interesses 
dos trabalhadores”, revela João Guilherme Vargas Ne� o, 
consultor de diversas entidades sindicais, acrescentando 
que a extinção do imposto terá maior impacto sobre 7 mil 
dos quase 12 mil sindicatos do país. O que ele chama de 
sindicatos “de carimbo” – que só existem por causa do 
imposto, sem negociar melhores salários e condições de 
trabalho – tendem a desaparecer. 

Como publicado na edição anterior de SINTEC-SP em 
Revista, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo faz questão de reiterar que, abso-
lutamente contra a vontade de suas lideranças, foi obriga-
do a readequar a estrutura administrativa frente à nova 
realidade; porém, continuará lutando arduamente para 
que o atendimento das reivindicações dos técnicos esteja 
sempre em primeiro lugar, como tem sido há quase quatro 
décadas. Para isso, o apoio e a participação de todos é fun-
damental; afi nal, a despeito das medidas governamentais, 
o trabalho não pode parar. 

Por que é tão 
importante se 
fi liar ao sindicato?
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Atividade sindical: um trabalho que não pode 
parar, pelo bem dos trabalhadores e do país

- Acordos e Convenções Coletivas 
- Assistência e Orientação Jurídica 
- Assessoria de Comunicação 
- Inúmeros Convênios 
- Realização de Eventos de 

Interesse Social e da Categoria 
- Representatividade e Valorização 

Profissional dos Técnicos

FILIE-SE AO SINTEC-SP: 
O ÚNICO E LEGÍTIMO REPRESENTANTE 
DOS TÉCNICOS NO ESTADO
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Idealizado por Wilson Wanderlei Vieira Junior, dire-
tor do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Indus-
triais do Estado de São Paulo e presidente da ATEC 

Grande ABC – Associação dos Profissionais Técnicos 
do Grande ABC, o projeto Cidadão Empreendedor 
nasceu nas escolas técnicas com a proposta de orientar 
e contribuir com palestras dinâmicas para a experiência 
educacional dos estudantes, compartilhando infor-
mações relacionadas às suas respectivas modalidades 
com profissionais inseridos no mercado de trabalho, 
tais como: atribuições inerentes à profissão, oportuni-
dades, carreira, networking – rede de contatos voltada 
para indivíduos ou grupos com interesses comuns –, 
e outras temáticas relevantes para o desenvolvimento 
individual, interpessoal e profissional. “Nosso progra-
ma também objetiva promover e disseminar conteúdos 
sobre cidadania e empreendedorismo nas escolas de en-
sino técnico, fundamental e médio, de maneira a poten-
cializar ações transformadoras visando à melhoria da 

[  E m p r e g o  e  E n s i n o  T é c n i c o  ]

Cidadão Empreendedor: 
o futuro se constrói agora
Projeto tem como objetivo orientar 
os estudantes, principalmente de 
escolas técnicas, sobre os desafios 
da profissão e contribuir para a 
entrada no mercado de trabalho 

aprendizagem, o desenvolvimento das potencialidades 
individuais, protagonismos e a autoestima dos estudan-
tes para a construção de um futuro mais promissor”, 
anuncia o idealizador. 

Segundo a ONU – Organização das Nações Uni-
das, quase metade da população mundial é constitu-

ída por jovens até 24 anos, e um dos maiores 
desafios dos governos federais é propiciar-lhes 
condições para um crescimento social, princi-
palmente no que diz respeito à educação e ao 
trabalho. No Brasil o desemprego atinge um em 
cada quatro jovens, índice que chega a 28,7% de 
acordo com uma reportagem apresentada pelo 
programa Profissão Repórter da Rede Globo; os 
números são ainda mais alarmantes ao consi-
derar que a taxa geral de desemprego no país 
está em torno de 13,7%. Em suma, realmente os 
jovens são os que mais sofrem para conseguir 
acesso ao mercado de trabalho. 

Para conhecer melhor o projeto Cidadão 
Empreendedor ou agendar uma palestra, os in-
teressados devem entrar em contato pelo e-mail 
wilson.vieira.jr@sintecsp.org.br ou telefone 
(11) 97541-8721. 
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Wilson Wanderlei Vieira Junior: diretor do SINTEC-SP e 
idealizador do projeto Cidadão Empreendedor

Cenário crítico: desemprego no país atinge 
um em cada quatro jovens
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Biblioteca 
jurídica

Pastor batista e ativista em favor da igualdade 
entre as raças, Martin Luther King se notabi-
lizou como uma das figuras mais importantes 

da história norte-americana do século passado, 
tanto que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1963 
pelo combate à desigualdade social. Dos discursos 
por ele proferidos até hoje são extraídas frases com 
poder arrebatador de mobilização social, como 
I Have a Dream – tão memorável e compreensível 
que dispensa tradução – e “a verdadeira medida 
de um homem não se vê na forma como se compor-
ta em momentos de conforto e conveniência, mas 
em como se mantém em tempos de controvérsia e 

[  L e g i s l a ç ã o  ]

Zilmara David de Alencar lança 
livro para elucidar dúvidas, orientar 
sindicalistas e informar a sociedade 
sobre os impactos e as consequências 
da Reforma Trabalhista

desafio”; essa última usada na abertura do livro A 
Face Sindical da Reforma Trabalhista, de autoria da 
advogada Zilmara David de Alencar, como uma 
analogia no conturbado momento vivido pelo país 
após a sanção presidencial da Lei nº 13.467 em 
13 de julho de 2017, que começou a vigorar a par-
tir de 11 de novembro. “A lei foi sancionada numa 
cerimônia fechada, quase circense, uma vez que 
todos os presentes se encontravam cobertos por 
uma máscara, ante a tentativa forçada de trans-
mitir a ideia de que a reforma seria benéfica para 
o trabalhador”, aponta a autora, que também atua 
profissionalmente como consultora jurídica e inte-
gra a Comissão de Direito Sindical da Seccional do 
Distrito Federal da OAB – Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

Só que A Face Sindical da Reforma Trabalhista vai 
muito além de críticas à maneira como se deu o 
trâmite do projeto, sem a participação de sindica-
listas, trabalhadores e a sociedade – atropelando as 
prerrogativas legais do movimento sindical – e por 
suprimir direitos e promover retrocessos jamais vis-
tos desde a promulgação do Decreto-Lei 5.452/1943, 
a “original” CLT – Consolidação das Leis do Traba-
lho. “Elaboramos esse material com o objetivo de 
demonstrar ao movimento sindical, de forma aces-
sível, os impactos das modificações trazidas pela 
lei, evitando expressões jurídicas que dificultem o 
entendimento”, continua a autora. 

Com 392 páginas, editada com o apoio do DIAP 
– Departamento Intersindical de Assessoria Parla-
mentar e dividida em três eixos – sindical, material 
e processual –, a obra disponibiliza a CLT na ínte-
gra, separando cada artigo em colunas: na primeira, 
o texto original; na segunda, o texto modificado; e 
a terceira, para eventuais comentários e consequên-
cias advindas das alterações. “O livro auxilia não só 
na compreensão do real alcance e perversidade das 
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Festa de lançamento e noite de autógrafos do livro 
A Face Sindical da Reforma Trabalhista, na capital federal
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mudanças, mas também a organizar a resistência à 
precarização do trabalho diante das alterações tra-
zidas pela Lei nº 13.467/2017, que está sendo ‘encur-
ralado’ a pactuar isoladamente”, opina o professor 
Celso Napolitano, presidente do DIAP e autor do 
texto de apresentação. 

Outro aspecto importante diz respeito à con-
tribuição sindical, uma vez que a nova legislação  
compromete diretamente a ação dos sindicatos na 
representatividade de suas respectivas categorias 
profissionais.  Polêmico e controverso esse assunto 
é abordado de maneira mais ampla num parecer 
jurídico elaborado pela equipe da Zilmara Alencar 
Consultoria, objetivando “municiar as entidades 
sindicais com fundamentos e argumentos impres-

Comparações, comentários e orientações: obra de grande importância para o 
trabalho dos sindicalistas frente às mudanças na legislação trabalhista

cindíveis à defesa de seus direitos e os direitos dos 
trabalhadores”.

O lançamento ofi cial de A Face Sindical da Reforma 
Trabalhista aconteceu no dia 26 de setembro de 2017 
no Espaço Cultural Liberty Mall na capital federal, na 
presença de um grande número de familiares e con-
vidados da autora: advogados, ministros e represen-
tantes de confederações, federações e sindicatos. “A 
concretização desse projeto só foi possível pelo enor-
me espírito da equipe e parceria, aliado à grande ne-
cessidade de apresentar um material claro e objetivo 
aos dirigentes”, agradece Zilmara David de Alencar.

Os interessados em adquirir o livro devem entrar 
em contato pelo telefone (61) 3033-8835 ou e-mail 
consultoria@zilmaraalencar.com.br.

Comparações, comentários e orientações: obra de grande importância para o 
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O BINA está órfão

Muitos não sabem – principalmente os mais 
jovens –, mas a invenção do identifi cador 
de chamadas telefônicas está atrelada ao 

empreendedorismo de um técnico: Nélio José Nico-
lai. Falecido em 11 de outubro de 2017 por complica-
ções pulmonares decorrentes de um acidente vascu-
lar cerebral, ele é considerado o “pai” do BINA – B 
Identifi ca Número A, acrônimo em que o primeiro 
é o terminal de destino e o segundo de origem da 
chamada telefônica. 

Mineiro de Belo Horizonte nascido em 27 de 
abril de 1940, Nélio José Nicolai sempre sonhou ser 
jogador de futebol; porém, o destino o colocaria num 
ramo totalmente diferente: as telecomunicações, 
revelando sua verdadeira vocação. Técnico em Ele-
trônica formado pelo CEFET-MG – Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Minas Gerais, trabalhou 
quatro anos na Ericsson do Brasil até se mudar para a 
capital federal e ingressar na TELEBRASÍLIA – Tele-
comunicações de Brasília, antiga operadora da TELE-
BRAS – Telecomunicações Brasileiras S.A. no Distrito 
Federal. Segundo ele próprio, a ideia do identifi cador 
de chamadas surgiu de uma antiga brincadeira juve-
nil – os trotes telefônicos – e, para testar o protótipo, 
ele adaptou o aparelho telefônico a uma calculadora. 
Também não permaneceu muito tempo na estatal, 

“Quando eu vejo alguém olhando a tela do celular antes 
de atender a ligação, meu sentimento é de orgulho”
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[  M e m ó r i a  ]

que não o incentivava a desenvolver o projeto por 
considerar que acarretaria em invasão de privacida-
de; diga-se de passagem, posicionamento completa-
mente injustifi cável na atualidade. “Fui demitido sob 
a alegação de que eu fi cava ‘enchendo o saco’ com 
um produto para o qual não havia mercado”, revelou 
oportunamente. Mesmo assim, na época assinou um 
contrato de licença e exploração de patente do equi-
pamento com uma microempresa. 

Em 1992 registrou sua invenção no INPI – Instituto 
Nacional de Propriedade Intelectual, tendo o pedido re-
conhecido por meio de uma carta-patente expedida em 
30 de setembro de 1997, que ele fazia questão de mostrar 
em cada entrevista. Afi rmava ainda que, apesar de plei-
tear na justiça o recebimento dos royalties de seu invento, 
não se sentia triste ou desmotivado. “Quando eu vejo 
alguém olhando a tela do celular antes de atender a li-
gação, meu sentimento é de orgulho, a mesma emoção 
de quando o vi funcionando pela primeira vez”, disse à 
revista de cunho histórico-científi co Galileu. 

A verdade é que, com sua invenção, Nélio José Nico-
lai deixou um legado que revolucionou a comunicação 
telefônica; a partir de agora, a decisão de continuar rei-
vindicando seus direitos fi cará sob a responsabilidade de 
seus quatro fi lhos e netos – se assim eles optarem.  

Durante as comemorações do Dia Estadual do Técni-
co Industrial de 2005, a FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais e o SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Estado de São Paulo o homenage-
aram por seus relevantes serviços prestados à sociedade. 
E, em 2017, lamentam a perda de um dos mais importan-
tes símbolos do empreendedorismo técnico e tecnológico 
do país. Descanse em paz, “pai” do BINA.

Homenagem póstuma ao técnico 
Nélio José Nicolai, considerado 
o “pai” do BINA

Nélio José Nicolai 
 27/04/1940   11/10/2017



PARABÉNS
______________________________

Em 28 de janeiro de 2018, a FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais comemora seu 29º aniversário de fundação. 

E é com muita alegria que o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo rende as mais sinceras homenagens, 
agradecendo imensamente pelo importante trabalho de fortalecimento 
do movimento dos técnicos e valorização da categoria em todo o país.



Feliz Natal
Há mais de dois mil anos nascia um 
menino numa manjedoura; um lugar 
impróprio e numa época em que o 
mundo, assim como hoje, necessitava 
de um voto de esperança. O menino 
cresceu e sua luz se expandiu, 
trazendo paz aos corações e apontando 
o caminho da união, fraternidade e amor. 
Hoje, mais do que nunca, necessitamos 
que esses sentimentos contagiem 
nossos corações; afinal, é assim 
que tornaremos nosso 
mundo melhor!

Feliz Ano Novo
Desejamos que você:
...ouça palavras que SEMPRE 
desejou ouvir; 
...pronuncie frases que SEMPRE 
pensou em pronunciar; 
...sinta emoções que SEMPRE 
esperou sentir; 
...compartilhe carinho com quem 
SEMPRE quis compartilhar; 
...abrace amigos que SEMPRE 
quis abraçar. 
Enfim, que o SEMPRE esteja 
presente na sua vida, tornando 
realidade todos os seus planos 
e aspirações! 

São os mais sinceros votos do


	01_SINTEC-SP_Capa1_ed166_OPCAO_1_Novo.pdf
	02_Capa_ART_ed166
	03_SINTEC-SP_Capa3_ed166
	04_SINTEC-SP_Sumario_ed166_Revisado_NF
	05_SINTEC-SP_Editorial_ed166_Revisado_NF
	06-09_SINTEC-SP_Noticias_Gerais_ed166_Revisado_NFF
	10-17_SINTEC-SP_Conselho_ed166_Revisado_NFF
	18-21_SINTEC-SP_Reforma_Trabalhista_ed166_Revisado_NFF
	22_SINTEC-SP_Ação Sindical_ed166_Revisado_NF
	23_SINTEC-SP_Emprego_e_Ensino_Tecnico_ed166_Revisado_NFF
	24-25_SINTEC-SP_Legislacao_ed166_Revisado_NFF
	26_SINTEC-SP_Memoria_ed166_Revisado_NF
	27_SINTEC-SP_ANUNCIO_ed166_NF
	28_SINTEC-SP_Ano_Novo_ed166_NOVO

