
AÇÃO SINDICAL 
Associe-se para manter o sindicato vivo e atuanteAssocie-se para manter o sindicato vivo e atuante

Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo - nº 168 - Junho - 2018

em revista

ELEIÇÃO DA PRIMEIRA 
DIRETORIA EXECUTIVA E 
DOS CONSELHEIROS DO 

2018/2022

“Transição: Conselho dos Técnicos 
Industriais / Sistema CONFEA/CREA 
e a Legislação Profissional”

VISTA ESSA CAMISA 

TÉCNICO 
INDUSTRIAL



TÉCNICO INDUSTRIAL
O Conselho Federal dos 

Técnicos Industriais fiscaliza 
as atribuições profissionais!

É dever de todo TÉCNICO INDUSTRIAL registrar-se 
no conselho regional de seu respectivo estado ou região 

para exercer a profissão em conformidade com a lei.

www.cft.org.br



Faça a sua parte para mudar o Brasil!

O SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo luta por melhores 

condições de vida e trabalho para seus associados! 

É importantíssimo que todo 
TÉCNICO INDUSTRIAL filie-se ao sindicato 
para fortalecer a categoria e obter benefícios.

www.sintecsp.org.br



4  |  SINTEC-SP em Revista

 
 5 EDITORIAL

  6 NOTÍCIAS GERAIS 

10  EVENTOS
 III Encontro Nacional dos Técnicos Industriais no Estado de São Paulo 
 Tema: “Transição: Conselho dos Técnicos Industriais / Sistema CONFEA/CREA 

e a Legislação Profissional”

 Lei nº 13.639/2018: uma nova realidade 
 Diretor do SINTEC-SP palestra sobre a criação do Conselho Federal e Regionais 

dos Técnicos Industriais durante encontro realizado no interior

 Seminário “Estratégia e Inovação”
 CNPL realiza seminário para discutir o momento atual do sindicalismo brasileiro 

e apresentar alternativas para o custeio da atividade sindical

17 AÇÃO SINDICAL 
 Técnico Industrial: associe-se para manter o sindicato vivo e atuante
 Com o fim da contribuição sindical, o sindicato só sobreviverá para defender 

a categoria com a colaboração dos associados

18 ACORDOS COLETIVOS  
 Os passos de um acordo 
 SINTEC-SP e SABESP: as negociações para sacramentar o Acordo 
 Coletivo de Trabalho 2018/2019 

19 MEMÓRIA 
 Sob a luz de um exímio profissional 
 Homenagem póstuma a Marcos Antonio Borges, diretor do SINTEC-SP e 

grande motivador para a criação do conselho próprio   

20 ELEIÇÃO    
 Chapa: “Juntos, Somos mais Fortes!”
 Com organização impecável e espírito democrático, técnicos elegem a primeira 

diretoria executiva e os conselheiros – titulares e suplentes – do CFT

 Registro fotográfico
 A primeira vez é inesquecível: imagens denotam o orgulho e a satisfação pessoal 

dos técnicos ao votarem no conselho próprio

26 OPINIÃO    
 O ensino técnico é importante para o Brasil?
 Texto enviado por um usuário do site www.brasilescola.com, um dos 
 maiores portais de educação do país

[  S u m á r i o  ]



SINTEC-SP em Revista  |  5

EXPEDIENTE

SINTEC-SP – SINDICATO DOS TÉCNICOS 
INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 24 de Maio, 104 – 12º andar – Conj. A e B – Centro
CEP 01041-000 – São Paulo – SP

Tel/Fax: (11) 2823-9555
www.sintecsp.org.br

sintecsp@sintecsp.org.br

DIRETORIA
2016/2021

Presidente 
Wilson Wanderlei Vieira 

1º Vice-presidente 
Pedro Carlos Valcante

2º Vice-presidente 
Narciso Donizete Fontana 

Secretário Geral
Benedito Carlos de Souza 

1º Secretária
Margarete dos Santos 

2º Secretário
Maurício Tadeu Nosé 

Tesoureiro
Gilberto Takao Sakamoto

1º Tesoureiro
Francisco Vieira da Silva 

2º Tesoureiro
José Avelino Rosa

Suplentes
Antonio do Carmo Marques dos Santos, Nelson Henrique Silva Spressão, Pedro 
Picciarelli, Daniel Monteiro de Araújo, Edson Orlandi, Reinaldo Roberto Ribeiro, 

João Marcos Pereira Vidal, Juliano Amorim de Oliveira

CONSELHO FISCAL
Presidente

Evanildo Cherobim Camaforte
Secretários

Shogoro Akamine, João de Souza Pinto
Suplentes

Sandra Zamboli Santana, Mario Jorge Pereira Abade, Odil Porto Junior

DIRETORIA ADJUNTA
Agostinho Ferreira Gomes, Anízio Aparecido Josepetti, 

Carlos Roberto Alves, Claudionor de Paula Barros, Daniel Montagnoli Robles, 
Edson Vieira, João Batista dos Reis, José Barbosa, José Menezes Alves, 

José Tadeu de Aguiar Pio, Leonardo Breviglieri, Luis de Deus Marcos, 
Nilson José Alves, Paulo Antonio Fernandes Mattos, Rubens dos Santos, 

Rubens Novaes da Silva, Wilson Wanderlei Vieira Junior

REGIONAIS
CAMPINAS: Venilton Albino Carvalho, Welington Guilherme Rezende, 
Edson Higa, Paulo Eduardo Finhane Trigo, Beatriz Gonçalves Rezende

JUNDIAÍ: Cláudio Roberto Marques, Ismael Alves do Nascimento, 
Silvio Aparecido Miranda, José Renato Puttini, Edi Carlos Alves Barcelos

DELEGADOS REPRESENTANTES NA FENTEC
Wilson Wanderlei Vieira, Gilberto Takao Sakamoto 

Suplentes 
Benedito Carlos de Souza, Margarete dos Santos

PRODUÇÃO JORNALÍSTICA

Rua Gama Cerqueira, 466/13 – Aclimação
CEP 01539-010 – São Paulo-SP

(11) 3804-6194 / 99770-3750
www.jdassessoria.com.br
jdmorbidelli@gmail.com

Editor e Jornalista Responsável
José Donizetti Morbidelli - MTB 51.193/SP

jdmorbidelli@gmail.com

Redação
José Donizetti Morbidelli

Projeto Gráfico e Diagramação
Emerson de Lima

delima.emerson@gmail.com

Tiragem
10.000 exemplares 

Orgulho-me em ser o técnico 
que iniciou o movimento 
organizacional da nossa 

categoria há mais de 40 anos. No entanto, 
nós não fazemos nada sozinhos e muitos 
companheiros ajudaram a construir essa 
história; entre eles, o saudoso Marcos 
Antonio Borges, um dos “amigos de 
primeira hora”. Ele fez parte da ATESP 
– Associação Profissional dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo; depois 

do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo; e esteve conosco na concretização 
de um dos maiores objetivos da categoria: a criação do Conselho Federal e 
Regionais dos Técnicos Industriais. Infelizmente nosso companheiro faleceu 
três dias depois da sanção presidencial da Lei nº 13.639/2018, mas desde as 
primeiras reuniões associativas sempre nos fez acreditar no sonho de liberdade 
profissional. Nada mais justo, então, que dediquemos essa edição de 
SINTEC-SP em Revista à sua memória, acreditando que num plano espiritual 
ele nos observa, acompanha e também comemora essa conquista. 

Quanto à eleição da primeira diretoria executiva e dos conselheiros do 
CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais, cumpre-nos esclarecer que a 
indicação do meu nome à presidência surgiu naturalmente, em reconhecimento 
à minha trajetória profissional e pelas conquistas à frente do SINTEC-SP e da 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais. 

O momento é de alegria e satisfação por mais uma missão cumprida, 
mas também de conscientização das novas responsabilidades; afinal, 
estamos – digamos – reiniciando o movimento dos técnicos dentro de uma 
autarquia federal, cientes de que precisamos da colaboração de todos os 
envolvidos – diretores, conselheiros, técnicos e a sociedade em geral – para 
a realização de um trabalho sério e eficaz. Queremos que cada técnico 
sinta orgulho de ter um conselho próprio, que o veja como um aliado e 
participe, direta ou indiretamente, da nossa gestão: sugerindo melhorias e 
até criticando quando necessário.

Agradecemos imensamente o apoio da CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais, na pessoa do presidente Carlos Alberto Schmi� de 
Azevedo, por coordenar de forma brilhante e democrática o processo eleitoral, 
seguindo à risca os dispositivos da Lei nº 13.639/2018 e o Regulamento 
Eleitoral para constituir a CN – Coordenação Nacional e a CEN – Comissão 
Eleitoral Nacional, cujos integrantes prestaram um excelente serviço aos 
técnicos e ao país. 

Para finalizar, é importante salientar que conselhos profissionais e 
sindicatos são entidades com competências distintas: enquanto um fiscaliza a 
atividade profissional para garantir segurança à sociedade, o outro representa 
e reivindica melhores condições econômicas e sociais aos seus representados 
junto às empresas. Nada impede, porém, que façamos uso do nosso conhecido 
slogan – “Juntos, Somos mais Fortes!” –, para que os técnicos se sintam 
abraçados e protegidos, tanto pelo conselho como pelos sindicatos. 

Lembre-se que essas conquistas só foram possíveis graças ao trabalho 
realizado pelas entidades sindicais. Portanto, é fundamental que os técnicos se 
associem ao SINTEC-SP para que possamos lutar por seus direitos; afinal, sem 
sindicato o trabalhador estará completamente desprotegido.

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  ]

Aos técnicos o que lhes é devido

Em 16 de abril de 2018 o SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Estado de São Paulo enca-
minhou uma carta à direção da CPFL – Companhia 

Piratininga de Força e Luz solicitando a revisão dos valores 
referentes à PLR – Participação nos Lucros e Resultados de 
2017 e o devido pagamento da diferença aos técnicos da 
empresa. Após a realização de várias reuniões para discus-
são do assunto com a participação dos diretores Venilton 
Albino Carvalho e Narciso Donizete Fontana, o SINTEC-SP 
conquistou mais uma importante vitória para os técnicos: 
no dia 16 de maio a empresa se propôs a efetuar o referido 
pagamento no mês de setembro juntamente com o adianta-
mento da 1ª parcela da PLR 2018, cujos termos e metas estão 
sendo negociadas entre as partes de maneira a contemplar 
todas as empresas do Grupo CPFL. 

Vale lembrar que a PLR, como objeto de negociação en-

Graças à ação do SINTEC-SP, 
CPFL Piratininga se propõe a 
pagar a diferença referente à PLR 
2017 aos técnicos da empresa

tre a empresa e seus funcionários mediante convenção ou 
acordo coletivo, é regulamentada pela Lei nº 10.101/2000 
e constitui um direito do trabalhador previsto na Consti-
tuição Federal. “São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condi-
ção social: a participação nos lucros ou resultados, desvin-
culada da remuneração e, excepcionalmente, participação 
na gestão da empresa, conforme definido em lei”, traz o 
artigo 7º, inciso XI.

JD
 M

O
RB

ID
EL

LI

É hora de escolher 
a profissão
Pesquisa aponta que há vagas para 
técnicos no mercado de trabalho, mas 
faltam profissionais qualificados

Em abril de 2018 a FDC – Fundação Dom Cabral 
divulgou uma pesquisa apontando que 49% das 
organizações brasileiras têm vagas de emprego, mas 

não encontram profissionais devidamente qualificados; 
nesse cenário, os cursos técnicos seguem como o caminho 
mais curto entre o trabalhador e o mercado de trabalho. 
Para Carlos Gomes o ensino técnico é o principal degrau da 
educação para quem busca ingresso ou aperfeiçoamento 
profissional e até mesmo pessoal. “A educação profissional 
se fortalecerá com a reforma do ensino médio, e o estudan-
te poderá optar entre cinco cursos; um deles é o ensino 
técnico”, garante o diretor do Grau Técnico de Maceió 
(AL), centro de ensino técnico de excelência presente em 

todas as regiões brasileiras, especialmente no Nordeste. Ao 
mencionar a reforma do ensino médio o professor se refere 
à BNCC – Base Nacional Comum Curricular, documento 
de caráter normativo submetido pelo MEC – Ministério da 
Educação à análise do CNE – Conselho Nacional de Edu-
cação, possibilitando aos alunos buscarem conhecimento 
nas áreas que mais interessam para seus projetos de vida; 
entre essas áreas, eles terão a liberdade de optar por uma 
formação técnica.   

Criada em 1976 como extensão universitária da 
PUC-MG – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
a FDC é considerada uma das melhores escolas de negócios 
da América Latina, capacitando executivos, gestores públicos, 
empresários e organizações de diversos segmentos. 

BNCC e a reforma do ensino médio: optar por 
ensino técnico é mais garantia de emprego
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Venilton Albino Carvalho e Narciso 
Donizete Fontana, representantes 
do SINTEC-SP nas reivindicações dos 
técnicos junto à CPFL Piratininga
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E agora, trabalhadores?
STF acaba com a obrigatoriedade 
da contribuição sindical 
e sindicatos dependem, 
exclusivamente, da contribuição 
associativa para sobreviverem

Um dos pontos mais polêmicos e controversos 
da Lei nº 13.467/2017 chegou ao fim no dia 
29 de junho de 2018, quando o STF – Supre-

mo Tribunal Federal, antes do recesso de férias dos 
magistrados, votou pelo fim da obrigatoriedade da 
contribuição sindical, principal fonte de custeio das 
entidades sindicais no trabalho de representativida-
de de suas categorias profissionais. A nova legislação 
mantém a contribuição em caráter facultativo; ou 
seja, o recolhimento fica condicionado à autorização 
prévia do empregado. Votaram pela inconstitucio-
nalidade da Reforma Trabalhista no que tange à 
contribuição sindical o relator Edson Fachin e os 
ministros Rosa Weber e Dias Toffoli; e votaram a fa-
vor da norma: Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Luís 
Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e 
Cármem Lúcia. Ausentes na sessão extraordinária, 
Ricardo Lewandowski e Celso de Mello não parti-
ciparam da votação. 

Apesar dos argumentos e justificativas dos minis-
tros do STF, a verdade é que os reflexos da Reforma 
Trabalhista começam a ser sentidos pelos brasilei-
ros. De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, entre os meses de março 

e maio de 2018 o índice de desemprego chegou a 
12,7%; ou seja, 13,2 milhões de trabalhadores. “Esses 
números indicam um mercado frágil, com brasilei-
ros que desistiram de procurar emprego”, aponta a 
reportagem do Jornal da Globo de 29 de junho. “A 
qualidade de trabalho piorou e tem mais gente sem 
registro em carteira profissional; é o aumento do 
trabalho informal. Em contrapartida o índice de em-
prego com carteira assinada caiu e atingiu o menor 
nível desde 2012”, continua a matéria. 

E a situação para os trabalhadores brasileiros 
pode se agravar ainda mais; afinal, sem os recur-
sos provenientes da contribuição sindical os sin-
dicatos dependerão exclusivamente da contribui-
ção associativa. Em suma, para lutarem por seus 
direitos perante as empresas a única alternativa 
dos trabalhadores é se associarem aos seus res-
pectivos sindicatos; caso contrário, estarão com-
pletamente desprotegidos e sem qualquer repre-
sentação nas negociações por melhores salários e 
condições sociais. 

Edson Fachin, Rosa Weber e Dias Toffoli: ministros do STF favoráveis à manutenção da contribuição sindical
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Jornal da Globo, de 29 de junho de 2018: “A qualidade de trabalho 
piorou e tem mais gente sem registro em carteira profissional”
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Caminhoneiros: é hora do 
país “entrar nos eixos”

Greve dos caminhoneiros 
provoca crise no abastecimento 
e comprova a força da categoria 
que faz o país rodar

Durante dez dias – de 21 a 30 de maio de 2018 –, a 
greve dos caminhoneiros praticamente paralisou 
o país e causou uma grave crise no abastecimen-

to. Motivada pela disparada no custo do óleo diesel, cujo 
aumento está associado à variação do dólar e do petróleo 
no mercado internacional – parâmetros usados para a ela-
boração da política de preços da PETROBRAS – Petróleo 
Brasileiro S.A., levando a estatal a alterá-los frequentemen-
te –, a manifestação interrompeu o tráfego nas rodovias e 
afetou a vida de milhões de brasileiros. Na tentativa de 
conter a crise o então presidente da estatal, Pedro Parente, 
anunciou a redução de 10% no preço do óleo diesel nas 
refinarias e o congelamento por 15 dias, negando que a 
medida tenha sido tomada por pressão do governo. No 
entanto, os caminhoneiros reivindicavam também o fim 
da cobrança do PIS – Programa de Intervenção Social e 
do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social sobre o combustível; a extinção da CIDE 
– Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, 
espécie de tributo de competência do Poder Executivo; a 
isenção da cobrança de pedágio por eixo suspenso para os 
caminhões sem cargas; a criação de um marco regulatório 
para os caminhoneiros; e a aprovação de um projeto de lei 
estabelecendo preços mínimos para o frete. 

Quando a situação se tornou insustentável com o país 
à beira de um colapso – falta de combustível, redução das 
frotas de ônibus, redução da atividade industrial, pratelei-
ras vazias nos supermercados e centros de abastecimento, 
escassez de remédios em hospitais, morte de milhões de 
aves e suínos por falta de ração, etc –, o governo federal ce-
deu às reivindicações e anunciou um acordo, praticamen-
te atendendo às exigências apresentadas pelos líderes do 
movimento.

Independentemente se conjecturada pelos próprios 
caminhoneiros, por entidades representativas ou supos-
tamente com o apoio de empresários do setor – o cha-
mado “locaute”, quando os próprios patrões aderem ou 
estimulam greves –, a verdade é que os caminhoneiros 

mostraram à sociedade a força dessa categoria que faz o 
Brasil rodar. 

Um dia após o fim das paralisações, Pedro Parente pe-
diu demissão da presidência da PETROBRAS. “Fica claro 
que a minha permanência deixou de ser positiva e de con-
tribuir para a construção das alternativas que o governo 
tem pela frente”, justificou o executivo. Em outras ocasiões 
ele chegou a declarar que era melhor queimar o “fusível” 
do que o “motor”, comparando-se metaforicamente ao 
fusível e o presidente Michel Temer ao motor.

Categoria unida, reivindicações praticamente atendidas: 
sem os caminhoneiros o Brasil não anda
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Tragédia 
anunciada
Incêndio e desabamento de prédio 
faz suscitar uma grave questão 
social na maior cidade do país

Na madrugada do dia 1º de maio, cerca de 90 
famílias foram surpreendidas com um incên-
dio no edifício Wilson Paes de Almeida em 

São Paulo, imóvel que já sediou a Polícia Federal e o 
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Ocupado 
por movimentos sociais ligados à luta por moradia, o 
prédio abrigava dezenas de famílias; e, de acordo com 
as investigações, o incêndio começou com um curto-cir-
cuito num cômodo do quinto andar, ocupado por quatro 
pessoas. Os bombeiros encerraram as buscas no dia 13 
de maio, divulgando oficialmente sete vítimas encontra-
das e identificadas. “O prédio foi invadido e a solução é 
evitar as invasões”, disse o ex-prefeito e pré-candidato ao 
governo estadual, João Dória, ao tomar conhecimento da 
tragédia. 

Guilherme Boulos, líder do MTST – Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto e pré-candidato ao governo 
federal, postou um vídeo nas redes sociais responsabili-
zando a administração pública e isentando os moradores. 
“As pessoas ocupam um prédio desocupado por comple-
ta falta de alternativa. Se há algum responsável, é o poder 
público que não assegura moradia”, diz a mensagem.

Enquanto segue esse jogo de empurra-empurra para 
apurar os culpados, a tragédia faz suscitar uma grave 
questão social que está longe de uma solução: a ocupação 
desorganizada de imóveis – a maioria, antigos e abando-
nados – na maior cidade do país; atualmente, estima-se 
que haja mais de 200 locais ocupados irregularmente na 
capital paulista, 70 prédios somente na região central.

As famílias que moravam no edifício Wilson Paes 
de Almeida foram cadastradas para o recebimento 
de um auxílio-aluguel; no entanto, muitas continuam 
acampadas no Largo do Paissandu, próximo ao local 
do desabamento. “Foram analisadas 435 famílias que 
se apresentaram como vítimas, sendo que apenas 291 

Antes, durante e depois: as fases do incêndio e 
desabamento no centro de São Paulo
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comprovaram morar no edifício”, diz um trecho da 
nota oficial divulgada pela Prefeitura de São Paulo, es-
clarecendo que as famílias que estão na praça vieram de 
outras regiões. “A situação de insalubridade aumentou 
colocando em risco a saúde das crianças, idosos e ges-
tantes”, continua a nota. Enfim, dois meses depois da 
tragédia, o impasse social permanece.

Famílias acampadas no Largo do Paissandu, 
região central próxima ao local do desabamento
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III Encontro Nacional dos 
Técnicos Industriais no 
Estado de São Paulo

[  E v e n t o s  ]

Tema: “Transição: Conselho dos Técnicos Industriais / Sistema 
CONFEA/CREA e a Legislação Profissional”

No dia 5 de maio de 2018 o Auditório Alceu Ro-
solino estava lotado para o III Encontro Nacio-
nal dos Técnicos Industriais no Estado de São 

Paulo: “Transição: Conselho dos Técnicos Industriais / 
Sistema CONFEA/CREA e a Legislação Profissional”, 
promovido pelo SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo em parceria com 

Local e data do evento: Auditório Alceu Rosolino em 
São Paulo, 5 de maio de 2018
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a FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Indus-
triais, e o apoio da CNPL – Confederação Nacional das 
Profissões Liberais, OITEC – Organização Internacional 
dos Técnicos e do CREA-SP – Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 

Realizado com o objetivo de explicar e orientar a catego-
ria sobre as mudanças decorrentes da Lei nº 13.639/2018, 
que impactará positivamente a vida de milhares de 
técnicos no estado e milhões no país, o evento foi con-
duzido por Wilson Wanderlei Vieira, presidente do 
SINTEC-SP e da FENTEC e reconhecidamente um 
dos principais articuladores para a criação do Con-
selho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais. 
“Temos sempre que enaltecer o trabalho dos com-
panheiros que colaboraram para a criação do nosso 
conselho, uma causa importante para nós e a socieda-
de”, discursou depois de convidar os diretores Pedro 
Carlos Valcante, Gilberto Takao Sakamoto e Benedito 
Carlos de Souza para comporem a mesa e solicitar aos 
presentes que, respeitosamente, fizessem um minuto 
de silêncio em memória do também diretor Marcos 
Antonio Borges [ver matéria na página 19] que faleceu 
em 29 de março – dias após o governo federal tornar 
pública a referida lei, publicando-a no DOU – Diário 
Oficial da União. Uma salva de palmas precedeu o 
silêncio, em sinal de reverência e agradecimento por 
seu companheirismo, motivação e participação no 
movimento dos técnicos. 

Em sua explanação, Wilson Wanderlei Vieira fez uma 
recapitulação desde os primórdios da organização clas-
sista dos técnicos com a fundação da ATESP – Associação 
Profissional dos Técnicos Industriais do Estado de São 
Paulo em 18 de agosto de 1979, entidade responsável por 
incentivar o surgimento de outras associações técnicas 
pelo país; a criação do CONTAE – Conselho Nacional das 
Associações de Técnicos Industriais em 20 de agosto de 
1982; a regulamentação profissional da Lei nº 5.524/1968 
pelo Decreto nº 90.922/1985; o enquadramento sindical 
dos técnicos como profissionais liberais e a transformação 
das associações em sindicatos – no caso do SINTEC-SP, 
em 23 de setembro de 1987 –; a mobilização para a fun-
dação da FENTEC em 28 de janeiro de 1989; a criação da 
ABETI – Associação Brasileira de Ensino Técnico Indus-
trial em 24 de agosto de 1991; a “internacionalização” 
dos técnicos com a fundação da OITEC em 6 de setem-
bro de 1996; e culminando com a criação do Conselho 
Federal e Regionais dos Técnicos Industrias em 26 de 
março de 2018. 

Presente em todo o trâmite do PL nº 5179/2016 
na Câmara dos Deputados e do PLC nº 145/2017 
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Um minuto de silêncio seguido de aplausos em memória e 
respeito ao companheiro Marcos Antonio Borges

Wilson Wanderlei 
Vieira: “Se 

chegamos até 
aqui é devido 

à estrutura 
sindical, e cada 

um de nós tem a 
responsabilidade 
de manter nossa 

organização”
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Componentes da mesa: Gilberto Takao Sakamoto, 
Benedito Carlos de Souza e Pedro Carlos Valcante
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no Senado Federal antes da sanção presidencial da 
Lei nº 13.639/2018, ele falou também das audiências 
e reuniões com ministros, senadores e deputados 
federais em busca de apoio. “Se chegamos até aqui 
é devido à estrutura sindical, e cada um de nós tem 
a responsabilidade de manter nossa organização”, 
conclui. É consenso que, apesar das dificuldades, o 
sindicato precisa da colaboração de todos para que, 
paralelamente ao conselho, continue vivo e forte na 
representatividade da categoria.

Considerações importantes – Diretor do SINTEC-SP 
e da FENTEC, Gilberto Takao Sakamoto aproveitou 
sua participação à mesa para noticiar sobre as ne-
gociações coletivas entre o SINTEC-SP e a SABESP 
– Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo, e criticar a Reforma Trabalhista – 
Lei nº 13.467/2017 – como extremamente prejudicial ao 
movimento sindical e aos trabalhadores. “Precisamos 
nos adaptar às mudanças e concentrar nossos esforços 
nos associados”, defende, conclamando os técnicos a 
se filiarem ao sindicato para manter a entidade forte 
e em condições de representar a categoria e defender 
seus direitos. Quanto ao Conselho Federal e Regionais 
dos Técnicos Industriais, ele fez questão de enaltecer o 
trabalho e a liderança do presidente Wilson Wanderlei 
Vieira como um dos maiores expoentes para a concre-
tização desse objetivo, citando vários deputados fede-
rais – sem mencionar seus respectivos partidos – que 
também colaboraram; entre eles o gaúcho Giovani 
Cherini, e os paulistas Roberto de Lucena, Vicentinho, 
Valmir Prascidelli, Orlando Silva e Capitão Augusto. 

Benedito Carlos de Souza, também diretor do 
SINTEC-SP, optou por um discurso menos ideológico 
e mais prático, mencionando os dirigentes técnicos 
que já ocuparam cargos de conselheiros no Sistema 

CONFEA/CREA e têm muito a contribuir com suas 
experiências. “Nós passamos por muitas situações 
difíceis no CREA-SP, e temos que usar nossos conhe-
cimentos, conduta e comportamento para fazermos 
um conselho realmente diferente”, receita, apostando 
na dedicação do grupo que conhece muito bem as 
reivindicações da categoria. “Com o conselho próprio 
nossas vozes serão ouvidas pela sociedade, e seremos 
responsáveis por nossos projetos”, conclui. 

Se antes os técnicos eram perseguidos, agora eles 
serão verdadeiramente valorizados. É o que garante 
Pedro Carlos Valcante, vice-presidente do SINTEC-SP. 
“Quando eu estava no CREA-SP muitos técnicos me 
procuravam pedindo orientação, e nós os defendíamos 
com fervor”, recorda, reforçando que a fiscalização do 
exercício profissional será extremamente importante e 
sua efetividade trará muitos técnicos deliberadamente 
para o conselho. “Para o CREA-SP não era muito inte-
ressante ter um grande número de técnicos registra-
dos; por isso, a  fiscalização se mostrava inadequada”, 
revela e justifica de maneira bem consistente: “Nós 
poderíamos representar 80% do sistema se todos os 
técnicos se registrassem, mas politicamente isso não 
seria muito positivo para os engenheiros”. 

Outros participantes – Desde que a Lei nº 13.639/2018 
foi sancionada é cada vez mais intensa a participação 
dos técnicos e da própria sociedade nos assuntos rela-
cionados ao Conselho Federal e Regionais dos Técni-
cos Industriais; afinal, trata-se de uma mudança sem 
precedentes na história do movimento  e beneficiará 
centenas de milhares de profissionais de norte a sul 
do país. 

Com o III Encontro Nacional dos Técnicos Industriais 
no Estado de São Paulo: “Transição: Conselho dos Técni-
cos Industriais / Sistema CONFEA/CREA e a Legislação 
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“Juntos, Somos mais 
Fortes!”: a mensagem 
positiva que marca a 
união dos técnicos no 
movimento sindical 
se aplica também 
ao conselho
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Profissional”, esse inte-
resse participativo e cola-
borativo ficou ainda mais 
evidente. Técnico em 
Edificações e vereador 
em Americana, Weling-
ton Guilherme Rezende 
confessa que entrou para 
a política graças ao gru-
po de técnicos do qual 
faz parte, e coloca-se à 
disposição do conselho 
para defender os técnicos 
em sua cidade e no esta-
do. “Somos como uma 

irmandade e é muito gratificante representar politicamen-
te nossa categoria. Como vereador eu procuro agir com a 
mesma sensatez e honestidade que aprendi com o nosso 
líder: Wilson Wanderlei Vieira”, declara. 

João Marcos Pereira Vidal exerce seu segundo man-
dato como vereador em Taubaté; e, segundo ele próprio, 
a proximidade partidária com o atual governador Márcio 

França propiciará o agen-
damento de uma reunião 
com as lideranças do 
movimento para tratar 
de assuntos inerentes ao 
conselho. “Quero dizer 
também que eu me sinto 
muito à vontade na di-
retoria do SINTEC-SP, e 
honrado com a liderança 
do companheiro Wilson 
Wanderlei Vieira”, elogia.

Em tom quase poético 
o também diretor Luis de 

Deus Marcos explanou 
sobre a necessidade do 
fortalecimento das asso-
ciações e sindicatos que 
integram o movimento 
dos técnicos. “Cada um 
de nós plantou uma se-
mentinha para a criação 
do conselho, mas foi o 
presidente Wilson Wan-
derlei Vieira quem a 
regou e alimentou para 
que germinasse. Nós 
temos que fortalecer as nossas entidades com o propósito 
de que o novo – que é o conselho – se transforme num ve-
lho sábio, como as associações e sindicatos”, proclama. 

Técnico em Edificações presente no evento, por traba-
lhar no CREA-SP Adal-
to Pinto afirma conhecer  
bem as necessidades 
dos técnicos, cujo nú-
mero é muito superior 
aos 130 mil registrados 
atualmente. “O Siste-
ma CONFEA/CREA 
nos inibia de crescer, mas 
o conselho nasceu gran-
de e cabe a vocês, que 
estão à frente, torná-lo 
forte, digno e atuante”, 
acrescenta. 

Encerramento – Antes do registro fotográfico ofi-
cial do III Encontro Nacional dos Técnicos Indus-
triais no Estado de São Paulo: “Transição: Conselho 
dos Técnicos Industriais / Sistema CONFEA/CREA e 

JD
 M

O
R

B
ID

EL
LI

Welington Guilherme Rezende: 
“Somos como uma irmandade 

e é muito gratificante 
representar politicamente 

nossa categoria”

João Marcos Pereira Vidal: 
“Eu me sinto honrado com 
a liderança do companheiro 

Wilson Wanderlei Vieira”
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Luis de Deus Marcos: 
“Cada um de nós plantou 
uma sementinha para a 

criação do conselho”
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Adalto Pinto: “O conselho 
nasceu grande e cabe a vocês, 

que estão à frente, torná-lo 
forte, digno e atuante”
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a Legislação Profissional”, o presidente Wilson Wan-
derlei Vieira agradeceu aos participantes e às entida-
des apoiadoras do evento. “Nossa responsabilidade 
será organizar e manter o conselho, e para isso preci-
samos de uma equipe forte e unida”, alerta, satisfeito 
com a grande presença de técnicos. “Há até enge-
nheiros que se dizem com DNA de técnico, dispostos 
a colaborar”, brinca. “O essencial é persistirmos com 

a nossa luta e representatividade para mantermos 
nossas entidades”, conclui, lembrando mais uma vez 
a todos que não se esqueçam do sindicato e da fede-
ração. Afinal, as atribuições são diferentes: enquanto 
os conselhos fiscalizam as atribuições profissionais, 
os sindicatos e federações defendem os interesses 
econômicos, profissionais, sociais e políticos de 
seus associados.

Quanto à 
legislação 

profissional 
André Luis dos Santos comparou a Lei nº 

13.467/2017 a uma tragédia anunciada por 
se configurar tão desfavorável à classe trabalha-
dora. “Nesse processo será necessário um gran-
de engajamento dos sindicatos para mostrar seu 
poder de proteção”, disse o jornalista, publici-
tário e assessor parlamentar do DIAP – Depar-
tamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, 
exímio conhecedor da legislação profissional. Ele 
também externou, em ocasiões anteriores, que o 

cenário de instabilidade política e econômica do 
país não se mostrava propício para a discussão 
das reformas na legislação trabalhista, então 
propostas pelo governo. 

Com a Reforma Trabalhista em vigor desde 
novembro de 2017, já é possível analisar certos 
impactos: alguns defensores da medida, por 
exemplo, apontam a redução do número de ações 
trabalhistas – argumento prontamente refutado 
pelos críticos. Quanto ao número de desempre-
gados – e nesse aspecto, não há contestação –, o 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca apurou que o índice aumentou entre os meses 
de março e maio de 2018: são 13,2 milhões de 
desempregados no país.

André Luis dos Santos: jornalista, 
publicitário e assessor parlamentar do DIAP
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No dia 5 de junho de 2018 o diretor do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos In-
dustriais do Estado de São Paulo, Wilson 

Wanderlei Vieira Junior palestrou no 1º Encontro 
dos Técnicos Industriais de Indaiatuba e Região, 
evento realizado pela ATIR – Associação dos Téc-
nicos e Tecnólogos de Indaiatuba e Região com o 
apoio do próprio SINTEC-SP e da FENTEC – Fe-
deração Nacional dos Técnicos Industriais. Em sua 
explanação, ele dissertou sobre a criação do Con-
selho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais 
– Lei nº 13.639/2018, sancionada em 26 de março de 
2018 –, levando ao conhecimento dos participantes 
informações importantes pertinentes à categoria e 
apresentando – com bases estatísticas – a estimati-
va do número de profissionais que serão beneficia-
dos com a nova autarquia. 

Organizada em dezembro de 2013 e fundada 
oficialmente em 23 de setembro de 2015, a ATIR é 
uma associação com abrangência em várias cida-
des da região de Indaiatuba; e tem como missão 
“proporcionar representatividade nas entidades 
de classe, prover enriquecimento intelectual, 
compartilhar expertise e socialização entre seus 

associados e a sociedade”. Praticamente toda a 
diretoria compareceu ao evento, incluindo o pre-
sidente Evandro Polizei. “O encontro foi de suma 
importância para que os representantes das insti-
tuições de ensino, empresas e profissionais libe-
rais – técnicos – da região estejam bem informados 
e preparados para essa nova fase que se inicia com 
a criação do Conselho Federal e Regionais dos 
Técnicos Industriais”, avalia o técnico e tecnólogo 
Adevandro Benedito Olmeda, conselheiro consul-
tivo fiscal da associação. 

Entre os participantes, destaque também pa-
ra professores e coordenadores do SENAI – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industriais de Indaia-
tuba, e do IFSP – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Salto.

O 1º Encontro dos Técnicos Industriais de In-
daiatuba e Região aconteceu no Auditório da FIEC 
– Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura 
– Unidade 2, maior escola técnica da região ad-
ministrada pelo município e que também oferece 
cursos curriculares e extracurriculares, além de 
programas de inclusão social para crianças, jovens 
e adultos.

Lei nº 13.639/2018: 
uma nova realidade
Diretor do SINTEC-SP palestra sobre a criação do 
Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais 
durante encontro realizado no interior

Local e data do evento: Auditório da FIEC – Unidade 2 em Indaiatuba, 5 de junho de 2018
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Dezenas de dirigentes sindicais representantes 
de profissionais liberais de todo o país partici-
param do Seminário “Estratégia e Inovação”, 

realizado pela CNPL – Confederação Nacional das 
Profissões Liberais no dia 19 de junho de 2018 com o 
objetivo de discutir o momento atual do sindicalismo 
brasileiro e apresentar alternativas para o custeio da 
atividade sindical. “A ideia é trazer situações novas, e 
ao longo do seminário nós apresentaremos algumas 
entidades que estão tendo sucesso em projetos e parce-
rias com organizações nacionais e internacionais. Com 
esse clima adverso é fundamental compartilharmos as 
conquistas para que, cada vez mais, estejamos presentes 
e unidos no movimento”, adiantou o presidente Carlos 

Alberto Schmi� de Azevedo, criticando a Reforma 
Trabalhista – Lei nº 13.467/2017 – por praticamente ani-
quilar o movimento sindical, estimular a pejotização – 
prestação de serviços por pessoas jurídicas constituídas 
especialmente para essa finalidade – e regulamentar a 
prática do trabalho intermitente – prestação de serviços 
com subordinação, mas não de natureza contínua. “En-
quanto entidade no topo da pirâmide, a CNPL também 
tem que se reinventar para encontrar novos rumos, me-
tas e caminhos. É nessa linha que estamos trabalhando 
e discutindo propostas”, acrescenta.

Palestraram no seminário: João Hilário Valentim, co-
ordenador nacional da CONALIS-MPT – Coordenadoria 
Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministé-
rio Público do Trabalho; Luís Antonio Camargo de Melo, 
ex-procurador-geral do MPT – Ministério Público do 
Trabalho; André Luis dos Santos, jornalista, publicitário 
e assessor parlamentar do DIAP – Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parlamentar; e Zilmara David de 
Alencar, advogada, consultora jurídica e integrante da 
Comissão de Direito Sindical da Seccional do Distrito 
Federal da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil.

Entre os participantes convidados para apresentar 
algumas atividades desenvolvidas em seus respectivos 
sindicatos visando à manutenção das ações sindicais, 
Wilson Wanderlei Vieira Junior, diretor do SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São 
Paulo, destacou algumas das principais negociações 
coletivas: convenções com a FIESP – Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo, a FECOMERCIO-SP 
– Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo e a FESESP – Federação de 
Serviços do Estado de São Paulo; e acordos com apro-
ximadamente 15 empresas de pequeno, médio e gran-
de porte. “Por meio de palestras nós compartilhamos 
informações e conteúdo sobre a representatividade do 
nosso sindicato, bem como a importância da formação 
técnica para o desenvolvimento profissional”, acres-
centa, referindo-se às boas práticas sindicais, com visi-
tas constantes às escolas técnicas do estado visando à 
criação de novos métodos e estratégias de divulgação 
do sindicato.

Seminário 
“Estratégia 
e Inovação”
CNPL realiza seminário para 
discutir o momento atual 
do sindicalismo brasileiro e 
apresentar alternativas para o 
custeio da atividade sindical

Local e data do evento: Auditório da CNPL em 
Brasília, 19 de junho de 2018
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Wilson Wanderlei Vieira Junior: principais negociações 
coletivas e as boas práticas sindicais
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O país sofreu um duríssimo golpe no dia 
29 de junho de 2018 com a decisão do 
STF – Supremo Tribunal Federal pelo fim da 

contribuição sindical, ratificando as alterações promo-
vidas pela Reforma Trabalhista – Lei nº 13.467/2017 
– e desmontando toda a estrutura sindical brasileira. 
Se antes os sindicatos eram os únicos instrumentos de 
luta em defesa dos direitos trabalhistas, econômicos e 
sociais de seus representados, com a decisão dos mi-
nistros os trabalhadores estão totalmente desampara-
dos; e a alternativa dos técnicos é se associarem ao 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo para manter a entidade de 
portas abertas – literalmente falando – e defender 
a categoria nas reivindicações junto às empresas e 
entidades patronais. “A conscientização dos técnicos 
de se associarem ao sindicato é primordial; caso con-
trário, será impossível manter nosso departamento 
jurídico, os convênios e processos negociais, e até os 
funcionários”, declara o presidente Wilson Wander-
lei Vieira. “Os técnicos não terão mais a quem recor-
rer”, complementa. 

O SINTEC-SP iniciou suas atividades há quase 
quatro décadas, mais precisamente em 18 de agos-
to de 1979 com a fundação da ATESP – Associação 
Profissional dos Técnicos Industriais do Estado 
de São Paulo. Nesse tempo foram inúmeras con-
quistas, como a regulamentação profissional da 
Lei nº 5.524/1968 pelo Decreto nº 90.922/1985; a luta 
pela valorização e respeito dos técnicos no Sistema 

[  A ç ã o  S i n d i c a l  ]

Técnico Industrial: associe-se para 
manter o sindicato vivo e atuante

Com o fim da contribuição 
sindical, o sindicato só sobreviverá 
para defender a categoria com a 
colaboração dos associados 

Para se associar ao 
SINTEC-SP ligue para 

(11) 2823-9555 
ou acesse o site 
www.sintecsp.org.br

SINTEC-SP: 
O ÚNICO E LEGÍTIMO REPRESENTANTE 
DOS TÉCNICOS NO ESTADO

CONFEA/CREA e perante a sociedade; a fundação 
da FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos In-
dustriais, em 28 de janeiro de 1989; a mobilização 
política para a aprovação do piso salarial da catego-
ria; a assinatura de inúmeros acordos e convenções 
coletivas; a participação na conjectura socioeconô-
mica e política do país; a realização de inúmeros 
seminários e eventos de interesse dos técnicos e da 
sociedade; e, recentemente, a criação do Conselho 
Federal e Regionais dos Técnicos Industriais, com a 
sanção presidencial da Lei nº 13.639/2018. “Historica-
mente nós sempre tivemos problemas com o Sistema 
CONFEA/CREA, mas agora temos um conselho 
próprio que nos garantirá respeito, segurança e li-
berdade profissional”, continua Wilson Wanderlei 
Vieira, enaltecendo o papel do sindicato numa das 
mais importantes conquistas desde o início do mo-
vimento. “Precisamos da colaboração dos associados 
para manter o sindicato vivo, porque foi com ele que 
conquistamos tantas vitórias”, conclui. 

Wilson Wanderlei 
Vieira, presidente do 

SINTEC-SP: “Precisamos 
da colaboração dos 

associados para 
manter o sindicato 

vivo, porque foi com 
ele que conquistamos 

tantas vitórias”
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Técnico Industrial, conscientize-se: 
sem sindicato não há proteção ao trabalhador
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A negociação coletiva teve início a partir da publica-
ção do edital de convocação para a realização da  
assembleia geral no dia 10 de março de 2018 na 

sede do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo, visando à elaboração da pauta de 
reivindicações; após aprovada, uma cópia foi encaminhada 
para a apreciação da SABESP – Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo. 

Em sequência, no dia 24 de abril os representantes do 
sindicato participaram da primeira reunião com os direto-
res da empresa, apresentando as principais reivindicações 
constantes na referida pauta. Todas as explanações foram 
devidamente registradas e uma segunda reunião marca-
da para o dia 5 de maio; na ocasião, além de não oferecer 
absolutamente nada de reajuste nos salários e benefícios, 
a empresa propôs a retirada dos direitos conquistados nos 
anos anteriores. No mesmo dia a assembleia rejeitou a pro-
posta, mantendo o posicionamento de “nenhum direito a 
menos” e defendendo a garantia de 100% no emprego para 
os associados. 

Uma terceira rodada de negociações aconteceu em 10 
de maio, quando a SABESP refez a proposta com a manu-
tenção de alguns benefícios; porém, insistindo na redução 
de direitos: horas extras de 100% para 50% na prorrogação 

Os passos de 
um acordo

SINTEC-SP e SABESP: 
as negociações para 
sacramentar o Acordo 
Coletivo de Trabalho 
2018/2019
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de jornada de trabalho; garantia no 
emprego de 98% para 95%; e adicional 
de turno de 15% para 7%. Na mesma 
data a assembleia rejeitou novamente 
a proposta, decidindo pela deflagra-
ção de estado de greve a partir de 15 
de maio, conforme publicação de edital de informação ao 
governo estadual, à empresa e à sociedade. 

No dia 14 de maio as partes seguiram para a audiência 
de instrução e conciliação e, após muito debate, a vice-presi-
dência judicial no TRT-SP – Tribunal Regional do Trabalho 
de São Paulo formulou uma proposta com os seguintes 
itens, desde que a deflagração de estado de greve fosse sus-
pensa: manutenção da database em 1º de maio; manuten-
ção das cláusulas preexistentes do acordo coletivo anterior; 
manutenção da comissão do plano de saúde; manutenção 
da avaliação de competência e desempenho do plano de 
cargos e salários; e reajuste salarial de 1,29% pelo IPC/FIPE 
– Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas, com aplicação do índice de 2% para 
as cláusulas referentes aos benefícios. 

Uma derradeira assembleia deliberou pela aprova-
ção, condicionada à ratificação da empresa quanto ao re-
ajuste salarial até 17 de maio; com a condição aceita um 
dia antes do prazo, as partes selaram o Acordo Coletivo 
de Trabalho 2018/2019.  

O SINTEC-SP comunica que toda negociação coletiva 
acarreta em custos operacionais ao sindicato, que devem 
ser rateados entre a categoria. E mais: manter os direitos 
conquistados anteriormente é um grande passo diante da 
atual conjuntura política e econômica do país.

Para se associar ao SINTEC-SP, ligue para 
(11) 2823-9555 ou acesse o site www.sintecsp.org.br.

Técnicos da SABESP 
contam com a 

representatividade 
do SINTEC-SP nas 

negociações coletivas

Representantes do SINTEC-SP em audiência de 
instrução e conciliação no TRT-SP 

Alguns acordos e convenções coletivas em vigência ou em processo de negociação
Para conhecer todas as empresas e entidades patronais com as quais o SINTEC-SP negocia, bem como as cláusulas 

e condições estabelecidas nos acordos e convenções coletivas em vigência, acesse o site www.sintecsp.org.br.

ACT 2018/2019 
(Database: 1º de maio)

ACT 2017/2019 
(Database: 1º de junho)

Em vigência:

ACT 2017/2018 
(Database: 1º de janeiro)

ACT 2017/2018 
(Database: 1º de dezembro)

Database: 1º de maio

Database: 1º de maio Database: 1º de julho Database: 1º de julho

Database: 1º de julho Database: 1º de julho

Database: 1º de março

Database: 1º de maio

Em negociação:
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Sob a luz de um exímio profissional

“Isso faz parte da nossa passagem. Meu tipo 
de pessoa não sai assim só por deixá-los, mas 
porque fui chamado. Um beijo no coração e 

fiquem tranquilos. Não deixem que essas coisas os fa-
çam ficar tristes. Fiquem alegres por mim, pois estou 
bem.” Trecho editado da mensa-
gem prévia de um palestrante em 
apoio à família de Marcos Antonio 
Borges, diretor do SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo falecido em 
29 de março de 2018, que sempre o 
via chegando com orquídeas bran-
cas à União Espírita Luz Divina de 
São Caetano do Sul. “Lá ele se sen-
tia em paz, e gostava muito do Dr. 
Anselmo”, declara o filho Marcos 
Vinicios Borges. 

Natural de Jesuânia (MG), Marcos 
Antonio Borges nasceu em 24 de se-
tembro de 1952 e, ainda menino, mu-
dou-se para São Paulo. Em 1978 casou-
se com Helenice Aparecida Marques, 
com quem teve dois filhos e uma neta, 
filha de Ellen Cristine Borges. For-
mou-se Técnico em Edificações pela 
ETEC GV – Escola Técnica Getúlio 
Vargas e trabalhou na EMGEPRON 

– Empresa 
Gerencial de Projetos Navais. 
Na década de 1970 passou a se 
dedicar à causa sindical, justa-
mente quando Wilson Wan-
derlei Vieira reuniu um grupo 
de técnicos “amigos de primeira 
hora” para fundar a ATESP 
– Associação Profissional dos 
Técnicos Industriais do Estado de 
São Paulo. Na ocasião, fez parte 

da diretoria; e, na segunda gestão, 
assumiu a presidência. 

Em 1985, quando o Sistema CONFEA/CREA entrou 
com medida cautelar no STF – Supremo Tribunal Federal 
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[  M e m ó r i a  ]

questionando a constitucionalidade do Decreto nº 90.922, 
que regulamenta a Lei nº 5.524/1968, foi ele quem 
ligou diretamente para o ministro Sydney Sanches 

para expor a situação e interceder 
pela categoria. Homenageado pelo 
SINTEC-SP e a FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais, 
faz parte da galeria dos eméritos, 
criada por ocasião da inauguração 
do Auditório Alceu Rosolino em 2014 
em dedicação aos técnicos de repre-
sentatividade no movimento. 

Exímio profissional e motivador 
para a criação do conselho próprio, 
Marcos Antonio Borges faleceu três 
dias depois da sanção presidencial 
da Lei nº 13.639/2018. Coincidência 
ou a materialização de um propó-
sito definido pelo Criador? Para os 
adeptos ao espiritismo, a resposta 
está implícita. “Ele tinha fé numa 
espiritualidade maior, acreditava 
que tudo tem seu tempo certo e 
nada acontece por acaso”, revela El-
len Cristine Borges, que atualmente 
reside na Alemanha.  

Sua página no Facebook, onde 
ele constantemente postava informações alusivas aos 
técnicos, continua aberta para que a família e os ami-
gos encontrem alento ao visitar seu perfil. Descanse 
em paz, companheiro.

Homenagem póstuma a Marcos 
Antonio Borges, diretor do 
SINTEC-SP e grande motivador 
para a criação do conselho próprio

Momentos mais do que especiais: 
sempre participativo, presente e dedicado à família

Para Wilson Wanderlei 
Vieira, Marcos Antonio 

Borges era um dos 
“amigos de primeira hora”

Nas redes sociais: página do Facebook continua aberta em sua memória

Galeria dos eméritos: 
homenagem do SINTEC-SP e da 

FENTEC por sua representatividade 
no movimento dos técnicos
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[  E l e i ç ã o  ]

Com organização impecável e 
espírito democrático, técnicos 
elegem a primeira diretoria 
executiva e os conselheiros – 
titulares e suplentes – do CFT

Chapa: “Juntos, 
Somos mais Fortes!”

Grande presença de técnicos na eleição do CFT na sede da CNPL, em Brasília
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Entre tantos momentos emblemáticos vi-
vidos pelos técnicos desde o advento do 
movimento na década de 1970, o dia 22 de 

junho de 2018 entrará para a história como um 
dos mais significativos e, certamente, será lem-
brado e propagado geração após geração: com 
organização impecável e espírito democrático, 
pela primeira vez a categoria foi às urnas eleger a 

CHAPA: “Juntos, Somos mais Fortes!”
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Apenas a chapa “Juntos, Somos mais Fortes!” se 
inscreveu para participar do sufrágio, apresentan-
do os documentos em tempo hábil e respeitando 
todas as condições regimentais. Isso, no entanto, 
não significava que o grupo já estava eleito; falta-
va, naturalmente, os eleitores confirmarem seus 
votos. Ao final votação, o índice de aprovação de 
98% não deixa margem de dúvidas, comprovando 
que os técnicos estão plenamente unidos e otimis-
tas quanto aos rumos que o movimento trilhará a 
partir desse momento histórico. 

Por meio da Portaria nº 01/2018, no uso de suas 
atribuições conforme disposto no artigo 2º do Re-
gulamento Eleitoral a CNPL indicou os seguintes 

diretoria executiva e os 40 conselheiros, titulares 
e suplentes, do CFT – Conselho Federal dos Téc-
nicos Industriais. 

A eleição aconteceu em Brasília na sede da 
CNPL – Confederação Nacional das Profissões 
Liberais, entidade designada para coordenar, em 
articulação com as federações, sindicatos e asso-
ciações técnicas, o primeiro processo eleitoral con-
forme disposto no artigo 34 da Lei nº 13.639/2018. 
O edital de convocação, assinado pelo presidente 
Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, foi publicado 
no DOU – Diário Oficial da União em 17 de maio 
e o prazo para registro de candidaturas expirou 
em 28 de maio. 

Wilson Wanderlei Vieira e José Carlos Coutinho, respectivamente eleitos presidente e vice-presidente do CFT

Primeira diretoria 
executiva do CFT: 
Bernardino José 
Gomes, Francisco 
Viana Balbino, 
Wilson Wanderlei 
Vieira, José 
Carlos Coutinho 
e Solomar Pereira 
Rockembach
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diretores para a CN – Coordenação Nacional 
do processo eleitoral: Ramiro Lubian Carbalhal 
como coordenador; e os profissionais liberais 
Marco Aurélio de Faria Pereira e José Pinto da 
Rocha, respectivamente corretor de imóveis e 

médico veterinário, como integrantes. São compe-
tências da CN, entre outros aspectos: “assegurar 
a ordem, a segurança e o direito ao livre exercício 
do voto”, e “dar posse à diretoria executiva e aos 
conselheiros federais titulares e seus respectivos 
suplentes”. E em observância ao artigo 3º do mes-
mo regulamento, a Portaria nº 02/2018 definiu os 
seguintes técnicos, regularmente inscritos nos 
CREAs – Conselhos Regionais de Engenharia e 
Agronomia de seus estados, para integrarem a 
CEN – Comissão Eleitoral Nacional: Nilson da 
Silva Rocha, Luzimar Pereira da Silva e Antônio 
Jurandir da Silva Ritta, respectivamente presiden-
te, 1º secretário e 2º secretário. São competências 
da CEN, entre outros aspectos: “examinar, homo-
logar, ou indeferir a inscrição das respectivas cha-
pas”, “instituir as mesas coletoras de votos e os 
locais de votação”, “instituir a mesa de apuração 
dos votos”, e “proclamar o resultado”. 

Apuração e solenidade de posse – Ao término 
da apuração o presidente da CEN agradeceu a 
presença dos técnicos e a colaboração de todos os 
envolvidos. “Proclamamos eleita a chapa ‘Juntos, 
Somos mais Forte!’”, resume, passando a palavra 
ao coordenador Ramiro Lubian Carbalhal para a 
leitura do termo de posse. “Em nome da CNPL nós 
declaramos empossados esses bravos e lutadores 
trabalhadores no CFT”, pronuncia. 

Em seu primeiro discurso como presidente do 
CFT, Wilson Wanderlei Vieira reconheceu o esfor-

Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, presidente da CNPL: 
idoneidade e transparência na coordenação do processo eleitoral

Nilson Rocha e Ramiro Lubian Carbalhal, respectivamente 
presidente da CEN e coordenador da CN do processo eleitoral  

Wilson Wanderlei Vieira: “Não é a vitória de uma, duas 
ou três pessoas, mas de todos os técnicos do país”
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ço dos dirigentes e agradeceu pelo reconhecimento 
do seu trabalho, como um dos principais articula-
dores do movimento, ao longo de mais de quatro 
décadas. “O momento é de alegria, de missão 
cumprida. Hoje nós estamos dando início à orga-
nização da categoria dentro de um conselho pro-
fissional, mas contamos com a colaboração de cada 

técnico para novas conquistas”, destacou 
o presidente do SINTEC-SP – Sindicato 
dos Técnicos Industriais do Estado de 
São Paulo e da FENTEC 
– Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais, após 
relatar alguns fatos impor-
tantes vivenciados pelos 
técnicos, as dificuldades en-
frentadas ao longo das dé-
cadas e alertar que as aten-
ções também devem estar 
voltadas à organização dos 
conselhos regionais, um tra-
balho grandioso que requer 
urgência e união. “Não é a 
vitória de uma, duas ou três 
pessoas, mas de todos os 
técnicos do país”, conclui, 

Ricardo Nerbas: “Vamos fazer um conselho a serviço da sociedade”

esclarecendo que a indicação de seu nome à presi-
dência surgiu naturalmente.  

Diretor da FENTEC e representante da OITEC 
– Organização Internacional dos Técnicos, Ricardo 
Nerbas exteriorizou dois aspectos em seu discur-
so: o dever comum de honrar os técnicos e corres-
ponder à expectativa da sociedade; e a reflexão de 
que cada envolvido diretamente no conselho deve 
se desapropriar das vaidades e anseios pessoais. 
“Vamos fazer um conselho a serviço da sociedade 
e, juntos, abrilhantar cada vez mais essa profissão 
que tanto amamos”, decreta, citando ainda a im-
portância política do deputado federal Giovani 
Cherini (PR-RS) por abraçar a causa e contribuir 
tão significativamente para torná-la realidade. 

Homenagem e primeiros passos – Quebrando 
o protocolo, os representantes do SINTEC-MG 
– Sindicato dos Técnicos Industriais de Minas 
Gerais homenagearam o presidente eleito com 
um troféu e a insígnia do CFT. “Nesse momento 
tão importante para todos aqui presentes e outros 
milhares de técnicos espalhados pelo país, nós 
nos sentimos na obrigação de homenagear três 
companheiros fundamentais nessa luta”, dis-
cursou Nilson da Silva Rocha, acompanhado da 
diretora Deise Lopes de Carvalho, estendendo as 
homenagens ao companheiro Ricardo Nerbas e ao 
deputado federal Giovani Cherini (PR-RS).

No dia seguinte o CFT realizou a primeira 
sessão plenária, com exposição e apreciação de 
vários assuntos; entre eles: regimento interno, có-
digo de ética, sistema de informatização, registros 
profissionais, entre outros. 

Nilson da Silva Rocha e 
Deise Lopes de Carvalho: 

homenagem do SINTEC-MG 
ao presidente eleito 
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Quem são 
os técnicos 

eleitos 
conselheiros 

do CFT?

Diretoria executiva e conselheiros – titulares e suplentes – do CFT para a gestão 2018/2022
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Registro fotográfico
A primeira vez é inesquecível: imagens denotam o orgulho e a 
satisfação pessoal dos técnicos ao votarem no conselho próprio

Técnicos de São Paulo votando em Brasília: não há distância quando a causa é nobre e importante
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O ensino técnico é 
importante para o Brasil?
Normalmente as discussões acerca dessa 

modalidade de ensino eram deixadas 
para debate depois de esgotados os 

assuntos referentes à educação; porém, o ensino 
técnico continua em pauta e deve permanecer 
no centro das discussões sobre as mudanças 
educacionais, que derrubam a barreira entre 
o “instruir” e o “educar”. Quase todos os 
ideais que sustentam as reformas educacionais 
brasileiras destacam a importância do ensino 
técnico, que não pode ser encarado como um 
programa de caridade do governo destinado aos 
jovens cidadãos em desvantagem social – como 
erroneamente pensam alguns educadores 
–; muito menos ser visto como uma jogada 
para diminuir a disputa pelo ensino superior 
– como acreditam, também erroneamente, 
outros estudiosos. O ensino técnico tem que 
existir e ser valorizado, com acesso e qualidade, 
porque necessitamos de técnicos com alto 
padrão de excelência em todas as esferas da 
sociedade; deve ser expandido e atualizado 
constantemente, porque nossa mão de obra 
precisa de qualificação e enfrenta grandes 
problemas para se adaptar às mudanças nas 
formas e relações de trabalho. 

Devemos lembrar que tornar os trabalhadores 
habilitados para o mercado de trabalho não 
é responsabilidade das empresas. Entretanto, 
elas podem: prover treinamento para que seus 
funcionários se adaptem às inovações; fazer 
com que eles entendam que é preciso aprender 
e aprimorar; ensiná-los a pensar como sujeitos 
ativos e como exercer a função que, direta ou 
indiretamente, afetará a sociedade na qual estão 
inseridos; orientá-los para que não se tornem 
seres robóticos ou meros reprodutores de 
uma missão empresarial, mas possuidores de 
habilidades e conhecimentos.

Essas responsabilidades também cabem às 
instituições de ensino, principalmente do setor 
público afinadas com o mercado de trabalho, sem 
jamais se esquecerem de manter a autonomia 
como formadores de cidadãos e trabalhadores.  

[  O p i n i ã o  ]

O Brasil precisa que seus filhos tenham melhor 
escolaridade, uma profissão que os afastem 
da criminalidade, de maneira a aumentar a 
autoestima e contribuir para o desenvolvimento 
social, econômico e sustentável. Respondendo 
a pergunta que abre esse artigo: sem nenhuma 
dúvida, o ensino técnico é a mola mestra para 
um país que busca mais trabalho, crescimento e 
justiça social. 

Nota da Redação: Texto enviado por um usuário do 
site www.brasilescola.com, e editado de acordo com 
a linha editorial de SINTEC-SP em Revista

“O ensino técnico tem que 
existir e ser valorizado, 
com acesso e qualidade, 
porque necessitamos de 
técnicos com alto padrão 
de excelência em todas as 
esferas da sociedade”

Brasil Escola: um dos maiores portais de educação do país, 
com milhares de textos voltados para estudantes e educadores

importante para o Brasil?
assuntos referentes à educação; porém, o ensino 

programa de caridade do governo destinado aos 
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ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
COMPROMETIMENTO COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS 

E RESPONSABILIDADE PERANTE A SOCIEDADE

Instituída pela Lei nº 6.496/1977, a ART – Anotação de Responsa-
bilidade Técnica é o principal instrumento de fiscalização das ativi-
dades profissionais dos responsáveis técnicos no exercício de suas 

atribuições. Além de obrigatório, seu recolhimento é extremamente 
importante para “todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de 
obras ou prestação de quaisquer serviços referentes à engenharia, ar-
quitetura e agronomia”, conforme o artigo 3º da Resolução 1025/2009 
do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 

São muitos os benefícios da ART para o profissional comprometido 

com suas atribuições: comprova a existência de um contrato, mesmo que rea-
lizado de forma verbal; garante, nos parâmetros da lei, a autoria das obras aos 
profissionais que as executam; define as responsabilidades, de maneira que o 
profissional responda somente pelas atividades técnicas executadas, compõe 
a CAT – Certidão de Acervo Técnico, registro das atividades desempenhadas 
ao longo da vida do profissional; contribui para a melhoria dos serviços presta-
dos garantido, assim, mais segurança à sociedade.  

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

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

Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo 

www.sintecsp.org.br

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.
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