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Ofi cialmente nosso movimento 
começou em 18 de agosto 
de 1979 com a fundação da 

ATESP – Associação Profi ssional 
dos Técnicos Industriais do Estado 
de São Paulo, transformada em 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo 
em 23 de setembro de 1987 com 
o enquadramento sindical dos 
técnicos como profi ssionais liberais 
e a assinatura da carta sindical 
por Almir Pazziano� o 
Pinto, então ministro 
do Trabalho. Não são 
simplesmente anos, mas 
décadas de trabalho e representatividade sindical; 
e, com o tempo, agregamos nossas diretorias e 
associados em torno dos mesmos objetivos, fomos 
nos amadurecendo, adquirindo experiência nas 
negociações coletivas e conquistando respeito 
perante os técnicos e a sociedade.  

Nós sabemos que as conquistas trabalhistas estão 
diretamente ligadas ao movimento sindical; mas, 
equivocadamente ou por falta de informação, há quem 
veja os sindicatos como inimigos quando, na verdade, 
são eles os únicos aliados da classe trabalhadora na 
luta diária por valorização, dignidade 
e justiça social. Associar-se não é 
somente contribuir para manter a 
entidade viva, mas fazer parte de 
um grupo que procura, a todo custo, 
impedir que as vitórias conquistadas 
com tanto suor não sejam 
ignoradas por causa de medidas 
arbitrárias impostas pelo governo 
federal, benefi ciando empresários 
em detrimento daqueles que 
– fi gurativamente falando – carregam 
o país nas costas: os trabalhadores.  

A Reforma Trabalhista – Lei 
nº 13.467/2017 – está em vigor e, 
queiramos ou não, é um fato. 
Cabe-nos, agora, fi carmos atentos 
e defendermos nossos direitos 
propiciados pelo movimento sindical; 
muitas conquistas, aliás, não estão 
na CLT – Consolidação das Leis 
do Trabalho, mas fazem parte dos 
acordos e convenções coletivas. Isso 
é que faz um sindicato atuante e 
preocupado com suas respectivas 
categorias.

Alguns candidatos à Presidência 
da República têm se declarados 

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

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 Gráfi co e Diagramação
Emerson de Lima

delima.emerson@gmail.com

Tiragem
10.000 exemplares 

[  E d i t o r i a l  ]

favoráveis à revogação da reforma; e, 
independentemente de quem governe 
o país nos próximos quatro anos, nossa 
esperança é que seus discursos não 
sejam apenas retóricos e demagogos 
na ânsia de angariar votos. Afi nal, falar 
muitos sabem; agir, poucos. Apesar das 
difi culdades o SINTEC-SP continuará 
cobrando atitudes dos governadores, 
batendo à porta das empresas e 
defendendo os técnicos como eles 
merecem ser defendidos. Esse é o 

nosso compromisso, e o 
motivo que justifi ca nossa 
existência. 

Essa edição de SINTEC-SP 
em Revista traz informações sobre a transição dos técnicos 
do Sistema CONFEA/CREA para o Sistema CFT/CRT, 
como determina a Lei nº 13.639/2018. Gostaríamos 
também de reportar a eleição da diretoria executiva e 
dos conselheiros do CRT-SP – Conselho Regional dos 
Técnicos Industriais de São Paulo, cujas propostas de 
trabalho da chapa “Juntos, Somos mais Fortes!” são 
de encher os olhos. No entanto, apesar do processo 
eleitoral ter sido realizado de maneira absolutamente 
idônea em todas as regiões, infelizmente fomos 
surpreendidos por uma ação civil pública movida 

por verdadeiros “inimigos” dos 
técnicos, forçando-nos a suspender 
temporariamente o processo em 
atendimento à decisão judicial. Só 
que nós não vamos nos dispersar; 
pelo contrário, enfrentamos desafi os 
há mais de quatro décadas para 
termos nosso conselho, e os técnicos 
merecem toda a atenção e empenho 
para, juntos, vencermos mais essa 
batalha. 

Finalizamos esse editorial com 
uma menção especial pelo Dia do 
Técnico Industrial, comemorado 
em 23 de setembro. Temos que nos 
orgulhar sempre dessa profi ssão e 
mostrar que, unidos, podemos fazer 
a diferença para o bem da sociedade 
e do país: com o sindicato e as 
associações fortes, com o conselho 
atuante e, especialmente, com a sua 
confi abilidade e participação. Juntos, 
somos e seremos cada vez mais fortes. 

Um cordial abraço da

Diretoria
SINTEC-SP
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Plenário do STF durante a votação do dia 30 de agosto de 2018: quatro Plenário do STF durante a votação do dia 30 de agosto de 2018: quatro 
ministros se declaram contrários à terceirização geralministros se declaram contrários à terceirização geral

[  N o t í c i a s  G e r a i s  ]

Terceirização irrestrita: 
empresas ganham, 

trabalhadores perdem

Por sete votos a favor e quatro contrários, no dia or sete votos a favor e quatro contrários, no dia 
30 de agosto de 2018 o plenário do STF – Supre-
mo Tribunal Federal votou pela autorização da mo Tribunal Federal votou pela autorização da 

contratação de terceirizados para todas as atividades contratação de terceirizados para todas as atividades 
nas empresas. Na verdade, desde que sancionada a nas empresas. Na verdade, desde que sancionada a 
Reforma Trabalhista – Lei nº 13.467/2017 – permitia Reforma Trabalhista – Lei nº 13.467/2017 – permitia 
a contratação para as chamadas atividades-fi m. Na a contratação para as chamadas atividades-fi m. Na 
opinião dos ministros favoráveis, as empresas têm opinião dos ministros favoráveis, as empresas têm 
direito de escolher o modelo mais conveniente de direito de escolher o modelo mais conveniente de 
terceirização; no entanto, serão responsabilizadas em terceirização; no entanto, serão responsabilizadas em 
caso de não pagamento dos direitos trabalhistas pelas caso de não pagamento dos direitos trabalhistas pelas 
fornecedoras de mão de obra.

E quanto ao trabalhador? A decisão do STF foi muito 
mal recebida pelo movimento sindical, sob o argumento 
de que a terceirização irrestrita prejudica os trabalhadores 
por – exemplifi cando – acabar com os direitos regidos 

Por sete votos a quatro, STF 
decide que as empresas podem 
terceirizar todas as atividades

pelos acordos e convenções coletivas pac-
tuados entre sindicatos e representantes 
patronais; como consequência, pode haver 
redução de salários, perda de benefícios e 
precarização das relações de trabalho. 

Para os ministros divergentes da decisão 
a Súmula nº 331 do TST – Tribunal Superior 
do Trabalho, até então um dos principais 
elementos normativos e que vedava a ter-
ceirização das atividades-fi m, não viola os 
princípios constitucionais da legalidade ou 
livre iniciativa. Acompanhe um trecho da 
justifi cativa de cada um dos ministros que 
votaram contrários à terceirização geral: 

“Debatida a questão com todos os en-
volvidos no processo de modifi cação 
estrutural no sistema de relações traba-

lhistas no campo jurídico, econômico e social, julgo 
inválidas as contratações de mão de obra terceiriza-
da nas atividades-fi m das empresas” 
Edson Fachin

“Na atual tendência observada pela economia brasi-
leira, a liberalização da terceirização em atividades-
fi m, longe de interferir na curva de emprego, tende a 
nivelar por baixo nosso mercado de trabalho”
Rosa Weber

“Acompanho integralmente a divergência do minis-
tro Edson Fachin e da ministra Rosa Weber, que nos 
brindaram com votos que, a meu ver, esgotaram ple-
namente o assunto e deram resposta satisfatória”
Ricardo Lewandowski

“Hoje o mercado de trabalho é mais desequilibrado 
do que em 1943, quando foi promulgada a CLT – Con-
solidação das Leis do Trabalho. Nós temos escassez 
de empregos e mão de obra, com um número indeter-
minado de desempregados”
Marco Aurélio Mello
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PLR mais do que justa: 
uma conquista do 
SINTEC-SP para os 
técnicos da CPFL

Paralelamente às negociações coletivas, entre os 
meses de julho e setembro de 2018 os diretores 
do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos In-

dustriais do Estado de São Paulo, Narciso Donizete 
Fontana e Venilton Albino Carvalho, percorreram di-
versas cidades do interior apresentando as propostas 
discutidas com representantes do Grupo CPFL quan-
to ao pagamento da  PLR – Participação nos Lucros e 
Resultados referente a 2018. 

Após vários questionamentos, no caso da CPFL 
Santa Cruz – Companhia Luz e Força Santa Cruz a 
proposta foi aprovada pela maioria dos 87 técnicos 
presentes nas assembleias e a carta protocolada em 
12 de setembro no RH – Recursos Humanos da em-
presa, garantindo o valor de R$ 5.150,00  majorado 
no acordo coletivo, com adiantamento da primeira 
parcela na ordem de R$ 2.363,25 para o dia 20 do 
mesmo mês. 

Em relação à CPFL – Paulista, Piratininga, Brasil 
e Geração, o novo modelo de PLR 2018 criado entre 
o SINTEC-SP e o grupo também foi aprovado pela 
maioria dos 475 técnicos que compareceram às as-
sembleias, denotando pleno espírito democrático e 
interesse dos envolvidos. Igualmente protocolada 
no RH, a carta de concordância garante o adianta-
mento da primeira parcela no valor de R$ 3.349,24 
– também no dia 20 de setembro – para os técnicos 

Em assembleias realizadas no 
interior, centenas de técnicos 
aprovam acordo realizado pelo 
SINTEC-SP e a CPFL referente ao 
valor e pagamento da PLR 2018

Diretores do SINTEC-SP com representante da CPFL Santa Cruz 
(acima) e das demais empresas do Grupo CPFL (abaixo) 

D
IVU

LG
A

ÇÃ
O

D
IVU

LG
A

ÇÃ
O

da CPFL Paulista, Brasil e Geração; quanto à CPFL da CPFL Paulista, Brasil e Geração; quanto à CPFL 
Piratininga, além do adiantamento de valor idêntico Piratininga, além do adiantamento de valor idêntico 
os técnicos ainda receberão um adicional que pode os técnicos ainda receberão um adicional que pode 
chegar a R$ 661,00 referente à PLR 2017, negociado chegar a R$ 661,00 referente à PLR 2017, negociado 
diretamente com o SINTEC-SP. diretamente com o SINTEC-SP. 

É consenso entre todos que acompanham o 
trabalho dos diretores Narciso Donizete Fontana trabalho dos diretores Narciso Donizete Fontana 
e Venilton Albino Carvalho, que a participação do e Venilton Albino Carvalho, que a participação do 
SINTEC-SP nas negociações tem sido extremamente SINTEC-SP nas negociações tem sido extremamente 
importante; assim, muitos técnicos das empresas têm importante; assim, muitos técnicos das empresas têm 
procurado o sindicado para se fi liarem e garantirem procurado o sindicado para se fi liarem e garantirem 
a defesa dos seus interesses futuros.a defesa dos seus interesses futuros.



8  |  SINTEC-SP em Revista SINTEC-SP em Revista  |  9

De geração para geração: técnicos jovens para aprender e técnicos experientes para ensinarDe geração para geração: técnicos jovens para aprender e técnicos experientes para ensinar

Acima dos 14 anos, todos 
podem ser técnicos

Os cursos técnicos encontram-se num nível s cursos técnicos encontram-se num nível 
intermediário entre o ensino médio e o intermediário entre o ensino médio e o 
universitário, mas apresentam vantagens universitário, mas apresentam vantagens 

significativas: reúnem conhecimentos teóricos e significativas: reúnem conhecimentos teóricos e 
principalmente práticos, voltados para mais de 90 principalmente práticos, voltados para mais de 90 
modalidades em diversas áreas de atuação. Essa modalidades em diversas áreas de atuação. Essa 
grande quantidade de modalidades comprova que grande quantidade de modalidades comprova que 
as possibilidades de inserção imediata no mercado as possibilidades de inserção imediata no mercado 
de trabalho são enormes para os técnicos, com exce-
lentes oportunidades de crescimento profissional e lentes oportunidades de crescimento profissional e 
ascensão social. 

No entanto, quem pretende ingressar em cursos No entanto, quem pretende ingressar em cursos 
técnicos precisa concluir o ensino fundamental, que técnicos precisa concluir o ensino fundamental, que 
vai do primeiro ao nono ano de estudo – geralmente vai do primeiro ao nono ano de estudo – geralmente 
dos seis aos 14 anos de idade. Ao término dessa eta-

Depois de concluir o ensino 
fundamental, não há idade 
limite para ingressar em 
cursos técnicos

pa há três opções à escolha do aluno, de acordo com 
suas preferências ou necessidades: curso técnico 
integrado, quando é feito junto com as três séries do 
ensino médio; curso técnico concomitante, quando 
é cursado paralelamente ao ensino médio; e curso 
técnico subsequente, quando o aluno opta por fazer 
o curso técnico após finalizar o ensino médio. 

Profissionais devidamente habilitados e com 
profissão regulamentada pela Lei nº 5.524/1968 e 
Decreto nº 90.922/1985, os técnicos fazem parte do 
quadro funcional da maioria das empresas, ocu-
pando até cargos gerenciais. E, apesar do grande 
contingente contratado pelo setor privado, milhares 
de  técnicos também atuam no setor público – esfera 
municipal, estadual ou federal –, além de presta-
dores de serviços, empreendedores e empresários. 
Por isso, assim como o aprendizado é constante 
independentemente da faixa etária, também não 
há limite de idade para ingressar em cursos técni-
cos. Afinal, os alunos de hoje serão os profissionais 
técnicos de amanhã, e caberá a eles transmitir às 
futuras gerações seus conhecimentos, experiências 
e o amor à profissão.
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De quem é a culpa? 
Matéria publicada pelo jornal Folha 
de S.Paulo aponta que a falta de 
esperança faz muitos trabalhadores 
desistirem de procurar emprego

Praticamente a expressão “o voto é a principal arma 
para mudar o país” tornou-se lugar-comum – ou 
clichê, uma ideia muito repetida e debatida –; mas, 

em época de eleições, continua infl amando as campanhas 
políticas, os discursos e as mídias sociais. Mais preo-
cupante do que os desvios linguísticos, no entanto, é a 
descrença que tomou conta dos brasileiros em relação à 
política e à economia do país. Há muito tempo que o cida-
dão não vai às urnas tão desacreditado e, quando faltava 
menos de um mês para as eleições, o Datafolha divulgou 
uma pesquisa apontando que o número de eleitores 
dispostos a anular o voto ou votar em branco é o maior 
em 16 anos – desses, 61% afi rmaram não estar dispostos 
a mudar de opinião. São as “eleições do desencanto e do 
medo” – como defi niu o jornal espanhol El País.    

Já que tudo que acontece na política respinga na eco-
nomia, a falta de esperança tem feito muitos brasileiros 
desistirem de procurar emprego. É o que traz uma matéria 
nomia, a falta de esperança tem feito muitos brasileiros 
desistirem de procurar emprego. É o que traz uma matéria 
nomia, a falta de esperança tem feito muitos brasileiros 

publicada no mês de setembro de 2018 pelo jornal Folha publicada no mês de setembro de 2018 pelo jornal Folha 
de S.Paulo. “Seja por falta de dinheiro – custa buscar em-de S.Paulo. “Seja por falta de dinheiro – custa buscar em-
prego –, por tanto procurar, não encontrar e se considerar prego –, por tanto procurar, não encontrar e se considerar 
incapaz para as funções que aparecem, os desalentados incapaz para as funções que aparecem, os desalentados 
brasileiros somam 4,8 milhões de pessoas ou 4,3% da po-brasileiros somam 4,8 milhões de pessoas ou 4,3% da po-
pulação em idade de trabalhar, segundo o IBGE – Instituto pulação em idade de trabalhar, segundo o IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística”, aponta a reportagem Brasileiro de Geografi a e Estatística”, aponta a reportagem 
assinada pelos jornalistas Larissa Quintino e Paulo Mu-assinada pelos jornalistas Larissa Quintino e Paulo Mu-
zzolon. “As concessões aos que se dizem empreendedores zzolon. “As concessões aos que se dizem empreendedores 
foram feitas; destruiu-se a CLT – Consolidação das Leis foram feitas; destruiu-se a CLT – Consolidação das Leis 
do Trabalho, liberou-se a terceirização, ampliou-a para as do Trabalho, liberou-se a terceirização, ampliou-a para as 
atividades-fi m e os empregos não aparecem”, escreveu atividades-fi m e os empregos não aparecem”, escreveu 
um leitor – de nome preservado –, mas cujo comentário um leitor – de nome preservado –, mas cujo comentário 
refl ete a opinião de muitos brasileiros que já elegeram um refl ete a opinião de muitos brasileiros que já elegeram um 
culpado para esse desânimo: a Reforma trabalhista.culpado para esse desânimo: a Reforma trabalhista.

Bons exemplos agostinianos
Escola técnica fundada por freis agostinianos 
oferece educação gratuita e aponta as 
vantagens de se fazer cursos técnicos

Criada em 2000 por freis agostinianos e sediada 
em Belo Horizonte (MG), a EPSA – Escola Pro-
fi ssionalizante Santo Agostinho oferece cursos 

técnicos gratuitos, amparados pelo objetivo fi lantrópico 
de promover educação, trabalho, bem como resgate da 
cidadania e inclusão social de adolescentes, jovens e adul-
tos. Mas quais as vantagens de se fazer um curso técnico? 
É a instituição que responde por meio de uma publicação 
tos. Mas quais as vantagens de se fazer um curso técnico? 
É a instituição que responde por meio de uma publicação 
tos. Mas quais as vantagens de se fazer um curso técnico? 

reproduzida em seu próprio site. 
Primeiramente, os cursos técnicos são mais rápidos do 

que os cursos de graduação; os valores podem variar de 
acordo com as escolas, mas geralmente são mais baratos 
em relação às convencionais; por se tratarem de cursos 
profi ssionalizantes, são mais focados e proporcionam mais 
conhecimento e capacitação prática; têm ótima aceitação 

no mercado de trabalho, uma vez 
que a cada dia as empresas neces-
sitam de profi ssionais qualifi cados 

em várias modalidades; os salários são atrativos e satisfató-em várias modalidades; os salários são atrativos e satisfató-
rios; e, por fi m, com um emprego garantido no setor técni-rios; e, por fi m, com um emprego garantido no setor técni-
co, é possível fazer um planejamento adequado visando à co, é possível fazer um planejamento adequado visando à 
graduação universitária. “Muitas pessoas fi cam surpresas graduação universitária. “Muitas pessoas fi cam surpresas 
com a quantidade de novos empregos oferecidos para can-com a quantidade de novos empregos oferecidos para can-
didatos com cursos técnicos. E, diferente do que a maioria didatos com cursos técnicos. E, diferente do que a maioria 
pensa, as empresas valorizam muito os serviços prestados pensa, as empresas valorizam muito os serviços prestados 
por profi ssionais técnicos”, aponta o texto.por profi ssionais técnicos”, aponta o texto.

De acordo com o IBGE, os desalentados brasileiros 
representam 4,3% da população em idade de trabalhar
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Por que fazer um curso técnico? 
Escola técnica agostiniana 

aponta as vantagens
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Conquistas trabalhistas em risco 
[  A ç ã o  S i n d i c a l  ]

Reforma Trabalhista pode acabar com muitas conquistas do 
movimento sindical que não estão na CLT

Assim que a Reforma Trabalhista – Lei nº 13.467/2017
 – entrou em vigor no mês de novembro do ano 
passado, numa votação apressada no Congresso 

Nacional sem discussão aprofundada sobre seus impactos 
com a sociedade civil, o DIAP – Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar elaborou uma cartilha com o 
título “Reforma Trabalhista e seus Refl exos sobre os Traba-
lhadores e suas Entidades Representativas” [ver box na pági-
na 13], de maneira a contribuir com o movimento sindical na 13], de maneira a contribuir com o movimento sindical na 13]
contra as medidas do governo que praticamente desman-
telaram a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho,  en-
fraqueceram as relações de trabalho e, consequentemente, 
prejudicaram e ainda prejudicarão milhões de brasileiros. 
“A Reforma Trabalhista foi pensada para reduzir os custos 
do empregador, ampliar o lucro e a competitividade das 
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empresas¸ além de facilitar a precarização das relações de 
trabalho e o enfraquecimento da representação sindical”, 
resume o presidente do DIAP, Celso Napolitano. 

Não precisa ser nenhum especialista em economia para 
deduzir que “reduzir os custos do empregador” é dizer o 
mesmo que alguém terá que pagar a conta: os trabalhado-
res. Nesse sentido, torna-se iminente o impacto na gestão 
de benefícios advindos graças às lutas sindicais de décadas. 
Se o vale-transporte, por exemplo, representa uma das mais 
importantes conquistas do movimento social e constitui 
direito assegurado pela Lei nº 7.619/1987 – desvinculada 
da CLT e, portanto, fora da abrangência legal da Reforma 
Trabalhista –, o pagamento das horas in itinere – expressão in itinere – expressão in itinere
que vem do latim e signifi ca itinerário ou, numa adequação 
trabalhista, o tempo de ida e volta gasto pelo empregado 
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Conquistas trabalhistas em risco 
no portal de notícias Dom Total, mantido pela comunidade 
acadêmica da Escola Superior Dom Helder Câmara de 
Belo Horizonte (MG). Num país com graves problemas 
de mobilidade urbana, naturalmente que grande parte da 
população será prejudicada – socialmente falando.

Quanto às férias a CLT previa que a cada 12 meses de 
trabalho, todo empregado desfrutasse de 30 dias de descan-
so remunerado com a alternativa de converter parte do pra-
zo em abono pecuniário – numa linguagem simplifi cada, 
negociar ¹⁄₃ com o empregador. Com a Reforma Trabalhista 
as férias poderão ser fracionadas em até três vezes – uma 
delas deve perdurar por, no mínimo, duas semanas –, e 
emissão de recibo para cada período com antecedência 
de 30 dias. Diante da complexidade dos novos termos 
legais, a advogada trabalhista Patrícia Costa, proprietária 
do escritório Patrícia Costa – Advocacia & Consultoria, 
aconselha a elaboração de um documento registrando a 
vontade do empregado e do empregador, devidamente 
assinado pelas partes a fi m de evitar coação ou violação 
aos direitos do trabalhador.

A legislação trabalhista não prevê a obrigatoriedade do 
pagamento do auxílio-alimentação; portanto, trata-se tam-
bém de outra conquista do movimento sindical estabeleci-
da nos acordos e convenções coletivas. Ou seja, sem a mobi-
lização e reivindicação dos sindicatos, será que as empresas 
arcarão com esse tão importante benefício, imprescindível 
para o desenvolvimento pessoal, motivacional, físico e 
mental de seus representados?  “O STJ – Supremo Tribunal 
de Justiça tem entendido que o auxílio-alimentação, pago 
em espécie e com habitualidade, por meio de vale-alimen-
tação ou na forma de tickets, tem natureza salarial, inte-

Celso Napolitano: “A Reforma Trabalhista foi pensada para 
reduzir os custos do empregador e o enfraquecimento da 
representação sindical”
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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

em locais não servidos por transporte público regular – não 
será computado na jornada de trabalho. “Ao excluir da 
legislação a previsão expressa de pagamento do período 
de deslocamento, é nítido que o legislador buscou tornar 
menos dispendiosa a iniciativa da empresa de fornecer 
transporte seguro e de qualidade para seus empregados. 
Em outras palavras a intenção da lei é que, desobrigado 
do pagamento de horas in itinere, o empregador se sinta in itinere, o empregador se sinta in itinere
estimulado a prover o transporte aos empregados, uma vez 
que isso não lhe trará acréscimo de custos”, esclarece a ad-
vogada Isabela Camargos de Oliveira em artigo publicado 



12  |  SINTEC-SP em Revista SINTEC-SP em Revista  |  13

grando a base de cálculo da contribuição previdenciária”, 
alerta o professor de direito previdenciário e de concursos 
públicos, Ali Mohamad Jaha. Ao que parece essa questão 
ainda é ambígua, uma vez que a nova redação do artigo 
457, parágrafo 2º da Lei nº 13.467/2017 traz o seguinte texto: 
“As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de aju-
da de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento 
em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não 
integram a remuneração do empregado, não se incorporam 
ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência 
de qualquer encargo trabalhista e previdenciário”. 

Controvérsias e intepretações à parte a verdade é que, 
desde seu advento no fi nal do século 19, o movimento sin-
dical brasileiro atua de variadas formas em várias frentes 
de defesa dos direitos e por benefícios dignos aos traba-
lhadores, como vale-transporte, vale-alimentação, auxí-
lio-creche, redução na jornada de trabalho, participação 
nos lucros e resultados, quadro mínimo de funcionários, 
gratifi cação de férias, requalifi cação profi ssional e outras 
pautas não vislumbradas pela CLT. Enfi m, verdadeira-
mente os sindicatos sérios e atuantes se preocupam com 
os trabalhadores. E se o provérbio popular diz que o 
“trabalho dignifi ca o homem”, são as condições ofereci-
das, conquistas e respeito aos direitos adquiridos que os 
tornam mais felizes, satisfeitos e produtivos.

Contribuição sindical não acabou – Criada pelo presidente Contribuição sindical não acabou – Criada pelo presidente Contribuição sindical não acabou
Getúlio Vargas na década de 1940, a contribuição sindical 
– correspondente a um dia de trabalho por ano – é essencial 
para o custeio das atividades sindicais; e, ao contrário do 
que alguns possam imaginar, não foi extinta pela Reforma 
Trabalhista. “A contribuição sindical passa a ser voluntária, 
pois depende da prévia e expressa autorização do trabalha-
dor no caso das categorias profi ssionais; e da empresa, no 
caso das categorias econômicas”, elucida o DIAP. Portanto, 
desde que autorizado o recolhimento segue as mesmas re-
gras anteriores à nova lei.

Respeito aos direitos do trabalhador: querem acabar com as 
conquistas do movimento sindical

É inegável que o apoio e a união 
dos associados de um sindicato 

viabiliza e fortalece toda a catego-
ria. Os subsídios recebidos por meio 
da contribuição sindical faz com 
que a entidade crie e mantenha 
uma estrutura para assistir e garan-
tir melhores condições por meio das 
negociações coletivas, além da de-
fesa da categoria nas questões jurí-
dicas, convênios com empresas que 
trazem inúmeras vantagens para 
os associados, pesquisas de mer-
cado, promoção de cursos e pales-
tras para o desenvolvimento profis-
sional, entre outros.

Outra questão de suma im-
portância e que afeta diretamente 
os técnicos é que, sem a atuação do SINTEC-SP  – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Pau-
lo, os acordos e convenções podem deixar de aconte-
cer; e nós sabemos que são esses instrumentos coleti-
vos que definem e ampliam muitos direitos, incluindo 
pisos salariais, benefícios, estabilidades, jornadas dife-

renciadas, entre outras situações 
não previstas em lei que interfe-
rem na relação entre o emprega-
dor e o empregado. 

A contribuição sindical é um 
instrumento essencial para que 
o SINTEC-SP continue atuante,  
representativo e com subsídios 
para planejar e implantar políti-
cas e ações focadas na defesa dos 
direitos e interesses dos técnicos, 
transformando esses recursos em 
serviços que beneficiam toda a 
categoria. É clarividente, portan-
to, que o fortalecimento sindical 
se faz ainda mais necessário dian-
te dessa flexibilização da legis-
lação trabalhista e a estampada 

fragilidade imposta ao trabalhador.
Com o SINTEC-SP forte, unido, atuante e eficaz, as 

negociações coletivas contemplarão as reais necessida-
des dos técnicos, evitando prejuízos e equilibrando a 
relação capital/trabalho num processo que chamamos 
“ganha-ganha” – ninguém perde, todos ganham.

Contribuição sindical: essencial para planejar 
e implantar ações de interesse dos técnicos

Tatiana Lourençon Varela, advogada:
relações do trabalho e direito sindical
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Trabalhador: 
preste muita 

atenção
De acordo com o DIAP, sob forma de perguntas e respos-

tas a cartilha “Reforma Trabalhista e seus Reflexos sobre 
os Trabalhadores e suas Entidades Representativas” pretende 
denunciar as principais perversidades da Reforma Trabalhista 
e, ao mesmo tempo, fornecer ao movimento sindical suges-
tões e dicas de lutas e ações para resistir ao desmonte dos di-
reitos trabalhistas e sindicais no Brasil.

Acompanhe alguns tópicos importantes: 

Qual é o objetivo da Reforma Trabalhista?
Na verdade, reduzir custos do empregador, facilitar a preca-

rização das relações de trabalho, ampliar o lucro e a competitivi-
dade das empresas e enfraquecer a representação sindical. 

O que é Direito do Trabalho?
É um ramo da ciência do direito, formado por um con-

junto de normas de ordem pública e, até a vigência da 
Lei nº 13.467/2017, de caráter tutelar e irrenunciável, que re-
gula as relações de trabalho entre patrões e empregados, dis-
ciplinando os direitos e obrigações das partes e as formas de 
aplicação e solução dos conflitos.

Algumas mudanças da Reforma Trabalhista contra-
riam os princípios constitucionais sobre Direito do Tra-
balho?

Sim. Ao contrário da reforma, que é precarizante, toda 
a lógica da Constituição Federal é de proteção, valorização e 
dignidade nas relações de trabalho, especialmente nos títulos 
dos direitos sociais, dos tribunais e juízes do trabalho, e da or-
dem econômica e social.

Os empresários têm vantagens na negociação?
Sim. Os patrões passam a ter um elemento de pressão que 

antes não tinham. Eles poderão, e se isso ocorrer é fundamen-
tal que se denuncie ao MPT – Ministério Público do Trabalho, 
chantagear os trabalhadores para forçar o sindicato a aceitar 
o acordo.

Como fica a assistência do sindicato na homologação 
de rescisões?

Com a mudança na redação do artigo 477 da CLT, não 
haverá mais a exigência de homologação do fim do contra-
to de trabalho no sindicato, podendo ser feita na própria em-
presa. A consequência é que o trabalhador, no momento em 
que mais necessita do apoio do sindicato, ficará desprotegi-
do ou sem qualquer orientação quanto aos direitos a receber 
após a demissão.

Os trabalhadores ter-
ceirizados terão os mes-
mos direitos dos empre-
gados da empresa con-
tratante?

Não. Somente quando e 
enquanto os serviços forem 
executados nas dependên-
cias da tomadora, algumas 
vantagens asseguradas aos 
empregados poderão ser es-
tendidas aos prestadores de 
serviços. 

O direito ao interva-
lo para alimentação e re-
pouso, também conheci-
do como intervalo intra-
jornada, sofreu alguma 
alteração?

Antes da reforma o in-
tervalo era de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas ho-
ras diárias, podendo ser superior por acordo entre as partes. 
Com a nova lei esse intervalo poderá ser reduzido para 30 mi-
nutos; e nas jornadas entre quatro e seis horas, é obrigatório 
um intervalo de 15 minutos.

A lei trabalhista prevê novas modalidades de contra-
tações precárias? 

Sim, especialmente o chamado trabalho intermitente – 
contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com su-
bordinação, não é contínua –; o autônomo exclusivo – equi-
parado à pessoa jurídica, forma pensada exatamente para 
descaracterizar o vínculo empregatício e isentar o contratan-
te das responsabilidades de natureza trabalhista –; e o teletra-
balho – modalidade de contratação com a utilização de tec-
nologia de informação e comunicação, que combina a pres-
tação de serviços dentro e, predominantemente, fora da em-
presa, sem aplicar as disposições legais relacionadas à duração 
do trabalho, jornada, horas extras, intervalos para repouso e 
trabalho noturno.

Para efeito de aposentadoria, a Reforma Trabalhista 
traz algum prejuízo ao trabalhador?

Vários prejuízos. Muitos trabalhadores não terão como 
comprovar o tempo de carência para efeito de aposentado-
ria por idade, e muito menos para requerer aposentadoria por 
tempo de contribuição; e aqueles que comprovarem, serão 
aposentados pelo valor mínimo.

E quanto à contribuição sindical compulsória, como fi-
cou na Reforma Trabalhista?

A contribuição sindical não foi extinta, mas o desconto é 
condicionado à autorização prévia e expressa das categorias 
profissionais e econômicas.

A Reforma Trabalhista fortalece os sindicatos, como 
alardeiam seus defensores? 

Pelo contrário, enfraquece e esvazia o poder e a ação cole-
tiva das entidades sindicais em defesa dos interesses da cate-
goria e da classe trabalhadora.

D
IA

P

Ao pé da letra: algumas 
perguntas e respostas da 

cartilha do DIAP
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Parabéns, Técnico 
Industrial

Em plena República Velha, período compreendido 
entre a Proclamação da República em 1989 e a Re-
volução de 1930, o mandato presidencial de Nilo 

Procópio Peçanha foi extremamente curto – de junho 
de 1909 a novembro de 1910 –, mas que ele aproveitou 
para, entre outras realizações, ampliar a malha ferrovi-
ária do país; estender as obras de saneamento do Rio de 
Janeiro – capital federal – para a Baixada Fluminense; 

[[ E s p e c i a l ]]]

No dia 23 de setembro comemora-se 
o Dia Nacional do Profi ssional 
Técnico – ou, simplesmente, Dia do 
Técnico Industrial

Dos aprendizes 
artífices de 1909 

aos técnicos 
de 2018: uma 

profissão forte 
e atuante 

na luta por 
desenvolvimento 
técnico e justiça 

social
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Nilo Procópio Peçanha: 
“O Brasil de ontem saiu 
das academias, o Brasil de 
amanhã sairá das oficinas”

reformar os correios e expandir a rede telegráfi ca; e 
assinar o Decreto nº 7.566/1909 criando as primeiras 
escolas federais de aprendizes artífi ces – atualmente co-
nhecidas como escolas técnicas. “O Brasil de ontem saiu 
das academias, o Brasil de amanhã sairá das ofi cinas”, 
declarou na ocasião.

Passaram-se anos e décadas até o presidente Getú-
lio Vargas sancionar a Lei nº 378/1937 e transformar, 
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com base no artigo 37, as escolas de aprendizes artífi -
ces em liceus destinados ao ensino técnico; hoje, esses 
centros são chamados de IFETs – Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia, instituídos pela 
Lei nº 11.892/2008.

Em 19 de maio de 2009 o presidente interino José 
Alencar sancionou a Lei nº 11.940/2009 instituindo o 
Dia Nacional do Profi ssional Técnico – ou, simples-
mente, Dia do Técnico Industrial – em 23 de setembro, 
data alusiva ao centenário da criação do ensino técni-
co. No Congresso Nacional, autoridades políticas se 
juntaram a sindicalistas para uma eloquente sessão 
solene, com direito a discursos memoráveis e diante 
de representantes da FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais e delegações de técnicos de 
vários estados brasileiros. 

Em São Paulo o Dia Estadual do Técnico Industrial, 
também comemorado em 23 de setembro, foi instituído 
pela Lei nº 7.803/1992, sancionada pelo governador Luiz 
Antonio Fleury Filho. E o SINTEC-SP, entidade que re-
presenta milhares de técnicos de diferentes modalidades 
em todas as regiões do estado, parabeniza a categoria 
por mais uma data tão expressiva, ressaltando que a 
constituição do movimento dos técnicos, que ganhou 
força ao longo dos anos até culminar com a criação do 
CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais e CRTs 
– Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, só se 
tornou possível graças ao apoio e à participação efetiva 
de cada profi ssional, que verdadeiramente acredita na 
força da categoria para elevar o país ao patamar de de-
senvolvimento técnico e justiça social que todos sonham. 
Parabéns, Técnicos Industriais!

Decreto nº 7.566, assinado pelo presidente Nilo Procópio Peçanha em 23 de setembro de 1909

Sessão solene no Congresso Nacional em comemoração ao 
centenário da criação do ensino técnico; acima, comitiva de 
dirigentes técnicos de São Paulo
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Técnicos Industriais: nova 
casa, novas perspectivas

[  C o n s e l h o  P r ó p r i o  ]

Informações sobre o processo 
de transição dos técnicos do 
Sistema CONFEA/CREA para 
o Sistema CFT/CRT

Em qualquer situação ou circunstância, 
lidar com mudança é comumente difícil 
e traz certos desconfortos; no entanto, 

as transformações são indispensáveis para o 
desenvolvimento, seja humano, econômico ou 
social. “Em geral, quem se desafia descobre que 
é mais competente do que imagina”, explica a 
professora Heloísa Fleury, mestre em psicologia 

Sistema CFT/CRT: técnicos virando a página e iniciando um novo ciclo profissional e social
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Wilson Wanderlei Vieira, presidente do CFT, 
em comunicado oficial aos técnicos
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pela FMUSP – Faculdade de 
Medicina da Universidade 
de São Paulo. Desafio, esse 
é um substantivo com força 
de adjetivo que define com 
propriedade a luta de mais 
de quatro décadas dos técni-
cos pela criação do conselho 
próprio; e também serve 
de reflexão para aqueles 
que, avessos às mudanças, 
sintam-se  motivados e pre-
parados para um novo ciclo 
profissional e social que se 
inicia com mais essa vitória 
do movimento dos técnicos. 

Eleito presidente do CFT 
– Conselho Federal dos Téc-
nicos Industriais em 22 de 
junho de 2018, Wilson Wan-
derlei Vieira pede um pouco 
de paciência nesse período 
de instabilidade causado 
pela transição dos técnicos 
para o Sistema CFT/CRT. “A 
partir do dia 20 de setembro 
nós começamos a receber cente-
nas – talvez milhares – de liga-

ções. Houve um momento em que ficamos desco-
nectados com o antigo sistema e nos conectando 
ao novo sistema”, comunicou oficialmente por 
meio das redes sociais, procurando tranquilizar 
os técnicos do país. “Somente quando o Sistema 
CONFEA/CREA fez a transferência financeira, 
é que pudemos começar a contratação de servi-
ços”, acrescenta, salientando que tudo está sen-
do realizado de maneira responsável e transpa-
rente para que os técnicos tenham um conselho 
à altura da importância da categoria. Com a en-
trada em vigor da Lei nº 13.639/2018  o Sistema 
CONFEA/CREA tinha até 90 dias, de acordo 
com o artigo 32, para: entregar o cadastro de 
técnicos abrangidos pela Lei nº 5.524/1968; 
transferir o montante de 90% da anuidade rece-
bida dos técnicos, proporcionalmente ao perío-
do restante do ano da criação do novo conselho; 
e entregar cópia de todo o acervo técnico dos 
técnicos. Os prazos previstos em lei não foram 
respeitados. 

Um país de técnicos – Conforme Resoluções 
nº 13 a 26 baixadas pelo CFT no dia 16 de agosto de 
2018 dispondo sobre a criação de 11 conselhos re-
gionais, a divisão geográfica dos CRTs – Conselhos 

Regionais dos Técnicos Industriais ficou assim 
constituída: 

CRT-01 – Conselho Regional dos Técnicos 
Industriais da Primeira Região: Acre, Amazonas, 
Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins

CRT-02 – Conselho Regional dos Técnicos In-
dustriais da Segunda Região: Amapá, Ceará, Ma-
ranhão, Pará e Piauí 

CRT-03 – Conselho Regional dos Técnicos 
Industriais da Terceira Região: Alagoas, Paraíba, 
Pernambuco e Sergipe 

CRT-04 – Conselho Regional dos Técnicos 
Industriais da Quarta Região: Paraná e Santa Ca-
tarina 

CRT-BA – Conselho Regional dos Técnicos In-
dustriais da Bahia 

CRT-ES – Conselho Regional dos Técnicos In-
dustriais do Espírito Santo 

CRT-MG – Conselho Regional dos Técnicos 
Industriais de Minas Gerais 

CRT-RJ – Conselho Regional dos Técnicos In-
dustriais do Rio de Janeiro 

CRT-RN – Conselho Regional dos Técnicos In-
dustriais do Rio Grande do Norte

CRT-RS – Conselho Regional dos Técnicos In-
dustriais do Rio Grande do Sul 

CRT-SP – Conselho Regional dos Técnicos In-
dustriais de São Paulo

Divisão geográfica: 
técnicos de todo o país 

serão alocados nos 
conselhos regionais

CRT-01
CRT-02
CRT-03
CRT-04  
CRT-BA 
CRT-ES 
CRT-MG 
CRT-RJ 
CRT-RN 
CRT-RS 
CRT-SP 
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Esclarecendo dúvidas – Como entidade sindical 
que sempre lutou e apoiou a criação do conselho 
próprio, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo publicou em 
seu site uma série de perguntas e respostas com o 
objetivo de orientar os associados e a categoria em 
geral, no sentido de colaborar institucionalmente 
com o CFT e esclarecer dúvidas quanto aos pro-
cedimentos a serem adotados e as ações que estão 
sendo realizadas para a normalização do sistema.

É importante deixar claro que sindicatos e con-
selhos profissionais são entidades absolutamente 
distintas: os sindicatos têm como principal objetivo 
a defesa dos interesses econômicos, sociais e políti-
cos de determinadas classes de trabalhadores; por 
sua vez, os conselhos são autarquias constituídas 
por lei federal para a fiscalização do exercício pro-
fissional, assegurando à sociedade que os serviços 
prestados sejam realizados por pessoas devida-
mente habilitadas. 

SINTEC-SP: apoio incondicional ao CFT e aos técnicos no esclarecimento de dúvidas durante o período de transição  

SIN
TEC

-SP

TÉCNICO INDUSTRIAL 
TIRE SUAS PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE O 

SISTEMA CFT/CRT
(acesse também o site www.cft.org.br) 

O que signifi ca as siglas CFT e CRT?
CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais, com sede em Brasília (DF). CRT 
– Conselho Regional dos Técnicos Industriais, localizado em cada estado ou região. No caso 
de São Paulo, a sigla adotada será CRT-SP – Conselho Regional dos Técnicos Industriais do 
Estado de São Paulo.

Qual é a lei que criou o CFT e os CRTs?
Lei nº 13.639/2018, sancionada em 26 de março de 2018.

Qual é a diferença entre o SINTEC-SP e o CRT-SP?
O SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo defende os 
direitos trabalhistas dos técnicos no estado; assina acordos e convenções coletivas; presta 
assessoria jurídica; oferece convênios e benefícios aos associados; etc. O CRT-SP fi scaliza 
a atividade e o exercício profi ssional dos técnicos, que devem se registrar para trabalhar 
legalmente, respeitando as normalizações e éticas profi ssionais.

Por que é importante a criação de um conselho para os Técnicos Industriais e o 
desmembramento da categoria do Sistema CONFEA/CREA? 
Primeiramente, a criação do CFT e dos CRTs possibilitará aos técnicos a certeza do 
cumprimento e aplicação da regulamentação profi ssional – Lei nº 5.524/1968 e Decreto 
nº 90.922/1985 – na íntegra. Ou seja, não fi caremos mais expostos à discriminação e 
corporativismo do Sistema CONFEA/CREA. Os técnicos serão fi scalizados e assessorados 
por um conselho constituído apenas por Técnicos Industriais.

Como será a transição dos registros no CREA-SP para o CRT-SP?
A transição será realizada de forma automática, pois os CREA-SP – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo repassará o cadastro dos técnicos para o 
CRT-SP, assim como acontecerá em outros estados e regiões. Os profi ssionais que não tiverem 
registro até essa data, deverão se cadastrar diretamente no CRT-SP.

Quais os prazos previstos para que os registros no CREA-SP sejam enviados 
defi nitivamente ao CRT-SP?
A partir do dia 21 de setembro de 2018 todos os profi ssionais técnicos passarão para o CFT e, 
em seguida, para os conselhos regionais; no nosso caso, para o CRT-SP.

Com a transição dos técnicos para o CFT e depois para o CRT-SP, será preciso fazer um 
novo registro profi ssional?
Não. Os profi ssionais registrados no Sistema CONFEA/CREA terão a transição realizada 

automaticamente, sem a necessidade de um novo registro. As novas inscrições só valem para 
os profi ssionais ainda não registrados.

Quais são os profi ssionais que irão pertencer ao Sistema CFT/CRT?
Todos os Técnicos Industriais abarcados pela Lei nº 5.524/1968 pertencerão ao Sistema 
CFT/CRT. Para conhecer as modalidades técnicas, acesse o site www.sintecsp.org.br. 

Se eu sou Técnico Industrial e engenheiro registrado no CREA-SP, como fi cará o meu 
registro? 
Os técnicos com formação superior de engenharia continuarão registrados no CREA-SP, a não 
ser se solicitarem o desligamento para se transferirem ao CRT-SP.

Sou formado técnico, mas ainda não tenho registro profi ssional. Em qual conselho devo 
me registrar?
Se você ainda não tem registro e possui formação de Técnico Industrial, deve se registrar no 
CRT-SP.

Qual o endereço e telefone do CRT-SP?
Após as eleições da diretoria executiva e dos conselheiros do CRT-SP, será defi nido o local 
da sede e todos os técnicos serão devidamente informados. Com o tempo serão instaladas 
inspetorias em cada região do estado, de maneira a facilitar o acesso a todos os profi ssionais.

Qual o valor da anuidade 2018 para os técnicos já registrados no CREA-SP?
Somente os técnicos que se registrarem diretamente no Sistema CFT/CRT pela primeira vez é 
que deverão pagar a anuidade 2018 de forma proporcional. Os adimplentes com o CREA-SP 
no exercício de 2018 só pagarão a anuidade para o CRT-SP a partir de 2019.

Qual será o valor da anuidade do CRT-SP em 2019?
O valor será defi nido por resolução do CFT. 

Como se dará a emissão das carteiras de identifi cação para exercício da profi ssão, de 
modo a não prejudicar as atividades dos profi ssionais e empresas?
O CFT fará a confecção da nova carteira de identifi cação profi ssional do técnico; e em breve 
todas as informações estarão disponíveis no site www.cft.org.br.

Como faço para emitir a ART?
Em vez da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica será criado o TRT – Termo de 
Responsabilidade Técnica, cujas informações serão postadas no site www.cft.org.br e, 
oportunamente, na página do CRT-SP.

As empresas e órgãos públicos vão reconhecer e aceitar o TRT? 
Eles são obrigados a aceitar, pois o CFT e os CRT-SP constituem autarquias criadas por lei 
federal, com o mesmo valor e grau de importância de outras já existentes.

Será enviada alguma comunicação aos técnicos, empresas e a sociedade, esclarecendo as 
dúvidas mais comuns?
Todos os canais e ferramentas de comunicação do CFT e do CRT-SP serão utilizados para 
esclarecimentos de dúvidas. Naturalmente que todo processo de transição é difícil para as 
partes envolvidas e requer muito diálogo, reuniões e questionamentos. O importante é que 
os técnicos estejam cientes que, em breve, tudo estará normalizado e eles poderão exercer a 
profi ssão com segurança, responsabilidade e ética.

Enquanto o CRT-SP não é constituído, como faço para entrar em contato com o CFT?
Pelo e-mail contato@cft.org.br, pelo WhatsApp (61) 99867-8310 ou telefone 0800 0161515. 

SINTEC-SP 
“Juntos, Somos mais Fortes!”
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Comentário esclarecedor e imparcial 
de um engenheiro eletricista

AEngehall Elétrica, empresa que disponibiliza cursos na 
área de energia elétrica, mantém um canal no YouTube 

para postagens de vídeos relacionados à atividade; numa das 
produções, o engenheiro eletricista André Mafra traça sua 
opinião, de maneira bastante concisa e imparcial, sobre a saí-
da dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA e como as mudan-
ças beneficiarão os profissionais envolvidos e a sociedade: 

Acompanhe alguns trechos: 

• O profissional sem registro não é habilitado; ele pode 

até ter diploma que o qualifica, mas para ser habilita-
do precisa do registro no conselho;

• A sanção presidencial da Lei nº 13.639/2018 liberta dos 
técnicos do Sistema CONFEA/CREA, e com isso ficará 
mais fácil fiscalizar uma atividade tão importante; 

• Não é o primeiro caso de emancipação. Com a promul-
gação da Lei nº 12.378/2010, que criou o CAU – Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismo, os arquitetos ficaram 
ainda mais fortes e regulamentados, e diminuiu boa 
parte das discussões jurídicas com os engenheiros;

• E agora, o técnico vai perder as atribuições? Nada dis-
so, o novo conselho irá lapidar essas atribuições, criar 
novas regulamentações e aumentar a fiscalização das 
atividades profissionais;

• O Sistema CONFEA/CREA irá transferir ao CFT todos os 
dados referentes aos técnicos, e isso não trará nenhum 
custo aos profissionais regularizados;

• Não poderei mais emitir ART – Anotação de Respon-
sabilidade Técnica como técnico? Será criado o TRT 
– Termo de Responsabilidade Técnica, cujo sistema 
será disponibilizado no site do CFT que está sendo 
desenvolvido. Trata-se de um documento emitido por 
um conselho federal, criado por uma lei; logicamente, 
terá a mesma validade.
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André Mafra, do canal Engehall Elétrica no YouTube: 
“E agora, o técnico vai perder as atribuições? Nada 
disso, o novo conselho irá lapidar essas atribuições, 

criar novas regulamentações e aumentar a 
fiscalização das atividades profissionais”

Por meio de resolução a ser baixada pelo CFT, serão 
fi xados os procedimentos necessários para a emissão 
do TRT – Termo de Responsabilidade Técnica, em 

substituição à ART – Anotação de Responsabilidade Técni-
ca, anteriormente emitida pelos profi ssionais técnicos junto 
ao Sistema CONFEA/CREA nos contratos para execução 
de obras e serviços. “O trabalho de atuação compartilhada 
com outras profi ssões regulamentadas será objeto do Ter-
mo de Responsabilidade Técnica”, estabelece o artigo 16 da 
Lei nº 13.639/2018, acrescentando no parágrafo único que 
os atos do CFT detalharão as hipóteses de obrigatoriedade 

e dispensa do referido termo, 
conforme o caso. 

Naturalmente que o 
TRT terá a mesma validade e 

será aceito por todos os tomadores de serviço técnico – 
órgãos públicos, concessionárias, pessoas físicas –; afi nal, 
trata-se de um documento amparado por lei federal. 

Além de obrigatória, são muitas as vantagens advin-
das com a emissão do TRT, tanto para os responsáveis 
técnicos como para os contratantes: legalmente, garante e 
atesta a autoria do trabalho executado pelo profi ssional; 
comprova se o técnico está efetivamente habilitado para 
a função; defi ne os direitos e obrigações dos contratantes 
e contratados, certifi cando a real existência de um acordo 
ou contrato entre as partes; constitui o acervo técnico, ou 
seja, um compêndio das atividades realizadas ao longo 
da trajetória profi ssional; entre outras conveniências. 

Oportunamente todas as informações serão posta-
das nos sites www.cft.org.br e www.sintecsp.org.br; 
e, assim que o CRT-SP estiver constituído, também no 
www.crtsp.org.br. 

TRT – Termo de 
Responsabilidade 
Técnica
CFT desenvolve sistema para 
emissão de TRT em substituição à 
ART, documento obrigatório para a 
execução de obras e serviços técnicos

e dispensa do referido termo, 

TRT terá a mesma validade e 

TRT – Termo de 
Responsabilidade Técnica: 
ideia para um sistema de 
emissão prática e funcional
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Satisfeitos, sorridentes e com orgulho estampado 
na face por votar pela primeira vez na história no 
próprio conselho profi ssional, milhares de técnicos 

foram às urnas nos dias 26 e 27 de setembro de 2018 para 
eleger as diretorias executivas e os conselheiros titulares 
e suplentes dos CRTs – Conselhos Regionais dos Técni-
cos Industriais em suas respectivas regiões [ver divisão 
geográfi ca na página 17], num processo eleitoral realizado 
de maneira absolutamente transparente e de acordo com 
os dispositivos legais. 

Em 23 de junho o CFT – Conselho Federal dos Téc-
nicos Industriais baixou a Resolução nº 12, criando uma 

Mais uma prova para os técnicos 
demonstrarem sua força
Apesar de realizado de maneira 
absolutamente transparente e em 
conformidade com a lei, processo 
eleitoral das diretorias executivas 
e conselheiros regionais é 
temporariamente suspenso

comissão nacional com a atribuição de propor a melhor 
forma de estruturação e eleição dos conselhos regio-
nais; no dia 16 de agosto a Resolução nº 26 aprovou o 
Regulamento Eleitoral; e, em seguida, tornando o pro-
cesso público em âmbito federal, no dia 31 de agosto 
foi publicado o Edital de Convocação no DOU – Diário 
Ofi cial da União [Edição 169 – Seção 3 – Página 143], no 
qual a CEN – Coordenação Eleitoral Nacional, nos ter-
mos do disposto no parágrafo único do artigo 34 da Lei 
nº 13.639/2018 e no artigo 16 do Regulamento Eleitoral, 
“convoca os técnicos de todo o Brasil a participarem das 
eleições para diretoria executiva, conselheiros regionais 
titulares e suplentes, mediante a inscrição de chapas”. 

Em tempo hábil a CEN encaminhou e-mail a todos 
os técnicos, conforme dados constantes no cadastro 
recebido do Sistema CONFEA/CREA, informando os 
dias, horários e indicando o caminho para pesquisa dos 
locais de votação disponibilizados no site do CFT. Re-
gionalmente os técnicos também foram notifi cados pela 
CER  – Coordenação Eleitoral Regional, bem como por 
associações e sindicatos; entre eles, o SINTEC-SP – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, 
com publicação do comunicado no site.   

Tudo transcorria na maior normalidade e respeito 
Resolução nº 12 e Resolução nº 26 do CFT: transparência 

e lisura no processo eleitoral dos conselhos regionais

Edital de Convocação para as eleições das diretorias executivas 
e conselheiros, publicado no DOU em 31 de agosto de 2018

C
FT

C
FT
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aos princípios democráticos da livre escolha e ma-
nifestação; no entanto, com as votações encerradas 
aquele sentimento de orgulho dos técnicos transfor-
mou-se em indignação diante da informação de uma 
ação civil pública movida contra o CFT por indivídu-
os conjecturados com entidades que sequer represen-
tam ou fazem parte do movimento dos técnicos. 

Em atendimento à decisão da juíza da 23ª Vara 
Cível Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 
o processo eleitoral e posse dos CRTs foi suspenso 
até ulterior decisão judicial. Em São Paulo, assim 
como em outras regiões, as urnas foram devidamente 
lacradas e guardadas em segurança até o desfecho do 
processo. 

Presidente do CFT, Wilson Wanderlei Vieira, que 
também exerceu seu direito a voto como Técnico em 
Edificações, explanou a situação aos técnicos presen-
tes, enquanto que o advogado Nivaldo José Bósio e 
o diretor do SINTEC-SP, Gilberto Takao Sakamoto, 
tranquilizaram a categoria comunicando que as de-
vidas providências legais estão sendo tomadas para 

que o direito dos técnicos de eleger seus representan-
tes seja devidamente respeitado.

Nos dias que se seguiram os técnicos tiveram difi -
culdades para emitir documentos, uma vez que – como 
abordado anteriormente – o Sistema CONFEA/CREA 
bloqueou abruptamente o acesso ao sistema. Não bas-
tasse, numa atitude covarde apoiada no anonimato a 
página do CFT foi vítima de ataques virtuais, ardilo-
samente arquitetados por pessoas más intencionadas 
que só desejam desconstruir um trabalho vitorioso. “É 
samente arquitetados por pessoas más intencionadas 
que só desejam desconstruir um trabalho vitorioso. “É 
samente arquitetados por pessoas más intencionadas 

deplorável que um projeto direcionado para o fortaleci-
mento profi ssional tenha sido alvo de demonstração de 
intolerância e radicalização, com motivos obviamente 
escusos”, explica o presidente Wilson Wanderlei Vieira, 
desculpando-se com os técnicos pelo incidente ocorrido 
à margem do controle do CFT.

Comunicado da CEN 
e CER aos técnicos 
sobre as eleições dos 
conselhos regionais: 
datas, horários e locais

Comunicado aos 
técnicos publicado 
no site do SINTEC-SP 
sobre a eleição do 
CRT-SP
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No aguardo de justiça para os técnicos: 
urnas lacradas até ulterior decisão judicial
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Wilson Wanderlei Vieira, presidente do CFT; abaixo, o 
advogado Nivaldo José Bósio e Gilberto Takao Sakamoto, 

diretor do SINTEC-SP
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Voto consciente e inalienável: 
o mais importante instrumento 
de transformação social

[  P o l í t i c a  ]

De maneira democrática 
e imparcial, SINTEC-SP 
relaciona em ordem alfabética 
os candidatos a presidente e 
governador

De acordo com o TSE – Tribunal Superior Eleito-
ral mais de 147 milhões de eleitores estão aptos 
a votar nas eleições de 7 de outubro de 2018 e 

escolher, em primeiro ou segundo turno, os represen-
tantes do povo para o executivo – presidente e gover-
nadores –, e legislativo – senadores, deputados fede-
rais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. 
Esses números representam um aumento de 3,14% em 
relação a 2014; e São Paulo, o maior colégio eleitoral, 
conta com aproximadamente 33 milhões de eleitores: 
26,43% do eleitorado, conforme levantamento recente 
do próprio TSE.

TSE

Campanha do TSE para as eleições 2018: 
cores da bandeira e elementos destacando o eleitor 

como agente de mudança na democracia

Da República Velha aos tempos atuais: os presidentes 
que ajudaram a construir a história política do país 
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Num país com tantos problemas e desigualdades, o 
voto pessoal e inalienável é o mais importante instru-
mento de transformação social e as eleições democráti-
cas constituem um dos raros momentos em que todos 
os cidadãos se igualam, sem distinção de raça, religião, 
sexo ou condição fi nanceira. 

Diante dessa liberdade e igualdade no exercício 

da soberania popular, como entidade apartidária 
e representante de uma categoria profi ssional tão 
importante para o desenvolvimento do país, o 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do 
Estado de São Paulo relaciona em ordem alfabética 
os candidatos a presidente e governador, com seus 
respectivos vices.

Candidatos à Presidência 
da República:

Candidatos ao Governo do Estado de São Paulo:

50 
Guilherme Boulos (PSOL) 

Vice: Sônia Guajajara

15 
Henrique Meirelles (MDB)

Vice: Germano Rigotto 

17 
Jair Bolsonaro (PSL)
Vice: Hamilton Mourão 

30 
João Amoêdo (NOVO)

Vice: Christian Lohbauer

54 
João Goulart Filho (PPL)

Vice: Léo Alves

27 
José Maria Eymael (DC)

Vice: Helvio Costa

13 
Fernando Haddad (PT)

Vice: Manuela D`Ávila

18 
Marina Silva (REDE) 

Vice: Eduardo Jorge 

16 
Vera Lucia (PSTU)

Vice: Hertz Dias 

19 
Alvaro Dias (PODE) 

Vice: Paulo Rabello de Castro 

51 
Cabo Daciolo (PATRI)

Vice: Suelene Balduino Nascimento

12 
Ciro Gomes (PDT)

Vice: Kátia Abreu 

45 
Geraldo Alckmin (PSDB)

Vice: Ana Amélia

27 
Adriano Costa e Silva (DC)

Vice: Cabo Fatima

33 
Cláudio Fernando Aguiar (PMN)

Vice: Roberto Campos

45 
João Doria (PSDB)

Vice: Rodrigo Garcia

29 
Lilian Miranda (PCO)

Vice: Marcio Roberto Oliveira

50 
Lisete Arelaro (PSOL)

Vice: Maurício Costa

13 
Luiz Marinho (PT)

Vice: Ana Bock

12 
Marcelo Cândido (PDT)

Vice: Gleides Sodré

40 
Márcio França (PSB)

Vice: Eliane Nikoluk

15 
Paulo Skaf (MDB)

Vice: Carla Danielle Basson

28 
Rodrigo Tavares (PRTB)

Vice: Jairo Glikson 

30 
Rogério Chequer (NOVO)

Vice: Andrea Menezes

16 
Toninho Ferreira (PSTU)

Vice: Ariana Gonçalves



Segue um resumo de cada novo acordo e convenção 
coletiva realizado pelo SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, até o 

fechamento dessa edição de SINTEC-SP em Revista. Todas 
as cláusulas e condições, na íntegra, estão disponíveis no 
site www.sintecsp.org.br.

Acordos e convenções 
sacramentados
Novos acordos e convenções coletivas realizados 
pelo SINTEC-SP no segundo semestre de 2018

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
Database: 1º de julho

Vigência: 2018/2019
Abrangência: Técnicos das indústrias inorganizadas representadas pela FIESP – Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo e pelos sindicatos patronais signatários 
Reajuste salarial: 3,53% *
Salário normativo: R$ 1.837,28 (Hum mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos)
* Reajuste salarial superior ao aplicado na CCT 2017/2018 

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

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
Database: 1º de julho

Vigência: 2018/2019
Abrangência: Técnicos das indústrias inorganizadas representadas pela FECOMERCIO – Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo e pelos sindicatos patronais signatários 
Reajuste salarial: 3,53% *  

Salário normativo: R$ 1.851,06 (Hum mil, oitocentos e cinquenta e um reais e seis centavos)
* Reajuste salarial superior ao aplicado na CCT 2017/2018

Trabalhador, você precisa do seu sindicato!
É ele que o representa e luta por seus direitos!
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Lembre-se que o sindicato é o único instrumento legíti-
mo das reinvindicações dos técnicos perante as empresas 
e representantes patronais. 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
Database: 1º de julho
Vigência: 2018/2019

Abrangência: Técnicos da OKI BRASIL – Indústria e Comércio de Produtos e Tecnologia em Automação S.A., bem 
como empregados que exercem funções em áreas de apoio e administrativas que dão suporte às atividades técnicas 
Reajuste salarial: 2,40%
Salário normativo: R$ 1.713,43 (Hum mil, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos) 
* Reajuste salarial superior ao aplicado no ACT 2017/2018

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO (prorrogação) 
Database: 1º de junho

Vigência: 2018/2020
Abrangência: Técnicos do Grupo CPFL – Paulista, Piratininga, Brasil e Geração,

 aplicável no âmbito das empresas acordantes, abrangendo a categoria no estado 
Reajuste salarial: 2,86% 

* Reajuste salarial pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo apurado no período 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
Database: 1º de agosto
Vigência: 2018/2019
Abrangência: Empregados da EB Engenharia – Serviços e Projetos Industriais, de quaisquer 

modalidades e habilitações determinadas pelo Decreto nº 90.922/1985, que exerçam funções técnicas e 
administrativas, inclusive os que venham ser admitidos durante a vigência do acordo 
Reajuste salarial: 4,0 % *
Salário normativo: R$ 2.184,00 (Dois mil, cento e oitenta e quatro reais)
* Reajuste salarial superior ao INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor apurado no período 
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Olhar pedagógico: o bem-sucedido 
ensino técnico alemão
Na Alemanha, reconhecidamente um dos 

países em que o ensino técnico é dos 
mais bem-sucedidos no mundo, aqueles 

que optam por trilhar o caminho da docência na 
educação profi ssional dizem que o esforço vale a 
pena, corroborando com a cultura germânica da 
recompensa à dedicação. Grande vedete da educação 
alemã, o sistema dual – duales berufsausbildungssystem, 
que consiste na dualidade entre a qualifi cação teórica 
e a prática – conta com 90% de estudantes do ensino 
técnico e é referência para países do primeiro ao 
terceiro mundo; pois, consegue formar profi ssionais 
de bom nível de instrução, tanto no que tange à 
cidadania como no que diz respeito aos atributos 
para o mercado de trabalho. 

Para ter ideia, 54% da força de trabalho vêm 
do ensino técnico. De acordo com o DESTATIS 
– Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha 
(Statistisches Bundesamt, em alemão), mais de 2,5 
milhões de alunos cursam a modalidade; além 
disso, as empresas também tem um papel decisivo 
na formação do aluno, inserindo a profi ssão no 
centro de um sistema educacional organizado 
para se tornar a grande base de desenvolvimento 
econômico do país. E, naturalmente, as empresas 
têm voz e infl uência até mesmo nos currículos de 
formação docente. Para entender as motivações 
do processo, é preciso antes conhecer o perfi l do 
professor. Basicamente, a docência no ensino técnico 
é dividida entre o professor e o instrutor: o primeiro 
é responsável pelas aulas teóricas, seja de disciplinas 

[  O p i n i ã o  ]

“No sistema dual alemão 
os alunos passam apenas 
um a dois dias na escola, 
aprendendo teoria; no 
restante da semana, recebem 
treinamento prático nas 
empresas, a título de 
estagiários remunerados”

Revista Educação: publicação da Editora Segmento destinada 
a mantenedores, educadores e interessados em educação
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é o grande motor da economia alemã, as mudanças 
começaram há mais de 40 anos com a fundação do 
BIBB – Instituto Federal de Formação Profi ssional 
(Bundesinstitut für Berufsbildung, em alemão), órgão 
subordinado ao Ministério da Educação e Pesquisa 
composto por membros de associações patronais, 
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