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Mesmo que a 
distribuição seja tão 
desigual, saber que 

há água em abundância no 
Brasil nos enche de orgulho. 
Na Amazônia, por exemplo, 
está a maior bacia fluvial 
do mundo, apesar da baixa 
densidade demográfica. Por 
outro lado, como é triste saber 
que essa riqueza natural não 
é aproveitada de maneira 
inteligente e consciente. Uma 
torneira gotejando pode 
representar mais de 40 litros 

de água gastos inutilmente por dia; um banho de 15 minutos 
chega a consumir 110 litros; lavar o carro ou a calçada com 
mangueira, então, nem se fale. Isso, ao contrário, não nos 
orgulha. A chamada da matéria de capa dessa nova edição 
de SINTEC-SP em Revista elucida bem essa questão: “Dono 
das maiores reservas de água potável do planeta, o Brasil 
ainda peca pelo desperdício e falta de conscientização 
quanto ao uso racional de seu bem mais precioso”. Apesar 
de, ultimamente, palavras como sustentabilidade estarem na 
moda e fazerem parte do cotidiano de empresas, instituições 
e órgãos públicos, seus significados se tornam evasivos 
sem a devida participação popular, sem que cada cidadão 
cumpra com a parte que lhe cabe. Atitudes simples, como 
escovar os dentes sem deixar a torneira aberta e reduzir o 
tempo do banho em um ou dois minutos, podem representar 
pouco individualmente, mas muito coletivamente. Portanto, 
vamos colocar em prática aquela frase tão bonita da SABESP 
– Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo: 
“Água, sabendo usar não vai faltar”. 

Além de dar continuidade à campanha Patriotismo Já, a 
revista traz também uma síntese do que aconteceu no XII 
CONSIG – Congresso de Sindicalismo Global: Um Mundo sem 
Fronteiras, realizado entre os dias 2 e 4 de outubro de 2013 em 
Lisboa, Portugal; aponta os problemas urbanos da Rua 24 de 
Maio, uma das principais vias comerciais do centro da capital 
paulista; e ainda apresenta uma entrevista exclusiva com a 
desembargadora Maria Doralice Novaes, que fala sobre 
os desafios de sua gestão como presidente do TRT-SP 2ª 
Região – Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, da 
importância das entidades sindicais e do papel dos técnicos 
para o desenvolvimento socioeconômico do nosso País. 

Reiteramos que o slogan “Juntos, Somos mais Fortes!” 
se aplica a todas as nossas ações: campanha cívica, projetos 
de responsabilidade social e, claro, ao nosso propósito 
primordial de representação e valorização da categoria. 
Saiba que você, Técnico Industrial, é o grande motivo do nosso 
trabalho e comprometimento. 

Desejamos-lhe um excelente Natal e que, em 2014, todos os 
seus propósitos de vida sejam concretizados. 
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SINTEC-SP prestigia posse de 
Luiz Antonio de Medeiros na 
SRTE/SP – Superintendência 

Regional do Trabalho 
e Emprego

Luiz Antonio de Medeiros, entre Edson Stefani 
e Wilson Wanderlei Vieira durante cerimônia de 
posse; na foto menor, o senador Eduardo Suplicy

Presidente do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio do 
Estado de São Paulo e 1º vice-presidente da 

CNPL – Confederação Nacional das Profissões Li-
berais, Wilson Wanderlei Vieira esteve, no dia 30 
de julho de 2013, representando ambas entidades 
na cerimônia de posse de Luiz Antonio de Medei-
ros, novo superintendente regional do Trabalho 
e Emprego do Estado de São Paulo, realizada no 
auditório da SRTE/SP na capital paulista. Pela 
CNPL, também compareceram Edson Stefani e Al-
mir da Silva Mota, respectivamente 1º secretário e 
diretor técnico adjunto.

Sindicalista, político e ex-secretário de Desen-
volvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura 
de São Paulo, Luiz Antonio de Medeiros recebeu 
das mãos de Manoel Dias, ministro do Trabalho 
e Emprego, o certificado ratificando sua posse, na 
presença de dezenas de líderes sindicais, parla-

mentares e convidados. “Eu sou de uma época em 
que o Ministério do Trabalho era muito importan-
te para nós, sindicalistas. Precisamos resgatar sua 
função de mediador dos conflitos trabalhistas”, 
destacou em seu discurso, mandando um recado 
para os empresários: “A empresa não pode ser 
convidada para participar das negociações, mas 
convocada”.

Compuseram a mesa durante a cerimônia o 
senador Eduardo Suplicy (PT-SP); Ricardo Patah, 
presidente da UGT – União Geral dos Trabalhado-
res; Ubiraci Oliveira, presidente da CGTB – Cen-
tral Geral dos Trabalhadores do Brasil; Antonio 
Neto, presidente da CSB – Central dos Sindicatos 
Brasileiros; Eliseu Gabriel de Pieri, secretário 
municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Em-
preendedorismo; Paulo Pereira da Silva, deputado 
federal (PDT-SP) e presidente da Força Sindical; 
Ana Elisa Alves Brito Segatti, procuradora-chefe 
da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Re-
gião; e Tadeu Morais, chefe de gabinete da SERT 
– Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, 
representando o secretário Carlos Ortiz. Em seus 
discursos, praticamente todos enalteceram o pro-
fissionalismo de Luiz Antonio de Medeiros, as 
manifestações populares que mobilizaram o País 
nos últimos meses, e o respeito aos trabalhadores 
brasileiros.
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Wilson Wanderlei Vieira é empossado 
1º vice-presidente da CNPL, em Brasília

Carlos Alberto Schmitt de Azevedo e 
Wilson Wanderlei Vieira, mais do que 
preparados para a gestão 2013/2016

De um lado o entusiasmo do corretor de imóveis Car-
los Alberto Schmi�  de Azevedo, que assume pela pri-

meira vez a presidência da CNPL – Confederação Nacio-
nal das Profi ssões Liberais no lugar de Francisco Antonio 
Feijó; de outro, na vice-presidência imediata, a experiência 
administrativa e a militância sindical de Wilson Wanderlei 
Vieira, presidente da FENTEC – Federação Nacional dos 

Técnicos Industriais 
e do SINTEC-SP – 
Sindicato dos Téc-
nicos Industriais de 
Nível Médio do Es-
tado de São Paulo. 
A cerimônia de pos-
se da nova diretoria 
da entidade aconte-
ceu no dia 9 de abril 
de 2013, em Brasília, 
com a participação 

de centenas de convidados, dirigentes de entidades e par-
lamentares, entre eles o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) 
e os deputados federais Marco Maia (PT-RS), Roberto San-
tiago (PSD-SP) e Giovani Cherini (PDT-RS). 

Desde sua fundação, em 11 de fevereiro de 1953, a 
CNPL tem desempenhado um importante papel de repre-
sentação dos profi ssionais liberais, tanto que atualmente 
congrega 27 federações, centenas de sindicatos e, indireta-
mente, representa aproximadamente 15 milhões de traba-
lhadores em todo o País.

CN
PL

Wilson Wanderlei Viera e o 
senador Valdir Raupp, após 

solenidade de posse; ao lado, o 
deputado federal Giovani Cherini
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Afi nal, o que são Técnicos Industriais? Eles fazem parte 
do ambiente de praticamente todas as empresas e se-

tores, mas mesmo assim seu verdadeiro conceito profi ssio-
nal ainda gera dúvidas. Em poucas palavras: técnicos são 
especialistas na arte de fazer, criar, executar, enfi m, tornar 
práticas as teorias e projetos. Assim, além de apresentar um 
breve relato sobre as formações técnicas no Brasil, com suas 
aplicações, prerrogativas jurídicas e funcionalidades, em 
breve será lançado o livro Técnico Industrial: Especialista na 
Arte de Fazer, com a chancela do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Pau-

lo. “Nós, técnicos, apesar desse conceito, apenas queremos 
e somos perfeitamente capazes de colaborar incisivamente 
para a criação de uma tecnologia genuinamente nacional”, 
adianta o autor Alceu Rosolino, Técnico em Eletrotécnica e 
membro da diretoria do sindicato. A obra, ainda, vagueia 
pelo tempo e espaço, citando importantes personagens da 
história que infl uenciaram e ainda infl uenciam a vida de 
milhares de profi ssionais, direta ou indiretamente, relacio-
nados ao meio técnico. 

Alceu Rosolino escreveu vários livros técnicos, como 
Física e Resistência de Materiais, Aterramentos em Eletrotécnica 
e Mecânica de Fluídos. Por isso que ele, especialista na arte 
de fazer e contar histórias, é capaz de passar horas disser-
tando sobre qualquer assunto, em qualquer ocasião e com 
quem quer que seja. 

Livro Técnico Industrial: Especialista 
na Arte de Fazer mescla aspectos 

sociais, políticos e jurídicos inerentes à 
categoria dos técnicos

Alceu Rosolino e seu conhecimento inesgotável: 
especialista, também, na arte de contar histórias
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presentam e muito 
nos subestimam. E 
nós, dirigentes sin-
dicais, não podemos 
deixar passar essa 
oportunidade; afi-
nal, temos um com-
promisso inadiável 
com a história que 
está sendo escri-
ta pelo povo brasi-
leiro”, afirma, enfa-
tizando que a reali-
zação do congresso 
não poderia ocorrer 
em momento mais 
emblemático. 

Pelo SINTEC-SP, 
participaram do VII 
Congresso Nacional 
da CNPL o presi-
dente Wilson Wan-
derlei Vieira, e os diretores Welington Guilherme Re-
zende e José Avelino Rosa.

Foi assinado, em abril de 2013, o Acordo Coletivo de 
Trabalho 2013/2014, primeiro entre o SINTEC-SP 

– Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do 
Estado de São Paulo e a TECHNOBLAST Serviços de 
Detonação e Sismografia Ltda., contemplando os fun-
cionários de quaisquer modalidades e habilitações que 
exerçam funções técnicas determinadas pelo Decreto nº 
90.922/1985. Pelo acordo, os salários foram reajustados 
em 8,5% a partir da database, em 1º de maio; e, entre os 
demais benefícios, a empresa fornecerá vale-refeição no 
valor de R$ 25,00 por dia trabalhado; auxílio-creche de 
R$ 240,00 em forma de reembolso; e apólice de seguro 
de vida com indenização de até dez vezes o valor do 
último salário contratual, limitado a R$ 31.992,00. 

Com sede em São Paulo, desde 1997 que a TECH-
NOBLAST atua no segmento de consultoria e pres-
tação de serviços na área de monitoramento sismo-
gráfico, equipamentos industriais, construção civil e 
mineração. Entre as inúmeras atribuições de seu corpo 
técnico consta o monitoramento e avaliação dos efeitos 
decorrentes das detonações, já que uma das grandes 
preocupações da empresa é minimizar o impacto e o 
desconforto ambiental que a atividade, eventualmen-
te, pode causar à população residente em áreas próxi-
mas aos empreendimentos. 

SINTEC-SP assina o primeiro acordo 
coletivo com a TECHNOBLAST, sólida 

empresa do ramo de mineração e 
monitoramento sismográfico
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Diretores do SINTEC-SP participam 
de congresso realizado pela CNPL, 

em Luziânia (GO)

Diretores do SINTEC-SP e 
demais sindicatos presentes 
no VII Congresso Nacional da 
CNPL; na foto menor, centro 

de treinamento da CNTI

Diretores do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado de São Pau-

lo e dos demais sindicatos filiados à FENTEC – Fede-
ração Nacional dos Técnicos Industriais, estiveram em 
Luziânia (GO) participando do VII Congresso Nacio-
nal da CNPL – Confederação Nacional das Profissões 
Liberais, realizado entre os dias 18 e 20 de junho de 
2013 no CTE/CNTI – Centro de Treinamento Educa-
cional da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria. Entre os assuntos discutidos durante o 
evento, que contou com a presença de dirigentes e re-
presentantes de entidades sindicais, autoridades polí-
ticas e inúmeros convidados, foram apresentados os 
rumos e as metas da gestão 2013/2016. Ao recepcio-
nar os congressistas, Carlos Alberto Schmi� de Azeve-
do fez questão de mencionar as manifestações e pro-
testos protagonizados por movimentos ativistas em 
todo o País. “Em algum momento haveria de ocorrer 
a ruptura com aqueles que, efetivamente, não nos re-
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TECHNOBLAST: desde 
1997 atuando na área 

de monitoramento 
sismográfico 

de detonações, 
equipamentos 

industriais, construção 
civil e mineração
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Apesar da chuva, dezenas de profissionais, es-
tudantes de escolas técnicas e associados do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Indus-

triais de Nível Médio do Estado de São Paulo parti-
ciparam, no dia 13 de abril de 2013, do Encontro dos 
Técnicos Industriais de Bauru e Região, 
realizado na Fazendinha Du Valle, agra-
dável espaço com imensa área verde lo-
calizado a poucos quilômetros do cen-
tro da cidade. Na ocasião, o presidente 
Wilson Wanderlei Vieira agradeceu pela 
presença de todos, ressaltando a impor-
tância do ensino técnico para o desen-
volvimento econômico do centro-oeste 
paulista, e esclarecendo dúvidas sobre o 
movimento dos técnicos e a representati-
vidade no Sistema CONFEA/CREA. 

Composta por 39 municípios, a região 
concentra um vasto e diversificado setor 
industrial e, estatisticamente, apresen-
ta nível de escolaridade acima da média 
estadual. Principal centro comercial e in-
dustrial, Bauru tem cerca de 350 mil ha-
bitantes de acordo com o Censo 2010 re-
alizado pelo IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística; e, devido à sua localização 
privilegiada e aos investimentos realizados nas últi-
mas décadas, desponta como uma das cidades mais 
importantes do interior paulista. Esse grau de desen-
volvimento deve-se, inclusive, ao grande número de 
escolas técnicas, como o CTI – Colégio Técnico Indus-
trial; SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial; Colégio Liceu Noroeste; e a ETEC Rodrigues 
Alves, administrada pelo CPS – Centro Paula Souza. 

Atualmente, Bauru sedia uma regional do SIN-
TEC-SP, representada pelos seguintes diretores: José 
Carlos Zito Garcia, Carlos Roberto Alves, Paulo An-
tonio Fernandes Ma�os, Mario Jorge Pereira Abade, 
Evanildo Cherobim Camaforte e Aristófanes Pinto 
Guimarães.  

Compareceram, também, ao encontro, os diretores 
Anízio Aparecido Josepe�i, Pedro Carlos Valcante, 
José Avelino Rosa, Narciso Donizete Fontana e Fran-
cisco Vieira da Silva.

Dezenas de profissionais 
técnicos reúnem-se para 

discutir assuntos de 
interesse da categoria e 

da importância do ensino 
técnico numa das regiões 

de maior desenvolvimento 
econômico do Estado

Wilson Wanderlei Vieira, presidente 
do SINTEC-SP, agradece aos diretores, 

associados e estudantes que 
compareceram ao encontro
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Discutir, globalmente, assuntos pertinentes à imi-
gração, de maneira a permitir – ou facilitar – que 
os profissionais possam, de maneira recíproca, 

trabalhar e viver dignamente em qualquer lugar do 
planeta; conscientizar o homem da importância de seu 
papel para a formação de uma sociedade mais justa, par-
ticipativa e integrada; desenvolver ações que estimulem a 
solidariedade humana, resgatando valores como amor ao 
próximo, união, fraternidade e compaixão. Em suma, es-
ses são alguns dos objetivos do XII CONSIG – Congresso 
de Sindicalismo Global: Um Mundo sem Fronteiras, reali-
zado entre os dias 2 e 4 de outubro de 2013 na cidade de 
Lisboa, Portugal.

Centenas de participantes, entre líderes sindicais, políti-
cos e profissionais técnicos, prestigiaram o congresso. En-
tre eles: Wilson Wanderlei Vieira, presidente da FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos Industriais; Carlos Al-
berto Schmi� de Azevedo, presidente da CNPL – Confe-

Realizado em Lisboa, Portugal, 
XII CONSIG discute, entre outros 

assuntos, a reciprocidade no 
tratamento aos profissionais dentro 

ou fora de seus países de origem

deração Nacional das Profissões Liberais; António Matos 
Cristóvão, presidente do CIFOTIE – Centro Internacional 
de Formação dos Trabalhadores da Indústria e Energia; os 
deputados federais Marco Maia (PT-RS) e Giovani Cherini 
(PDT-RS); Luiz Antonio de Medeiros, superintendente 
regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo; 
Nelson Nazar, desembargador e ex-presidente do TRT-SP 
2ª Região – Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo; 
Miguel Morales, presidente da OITEC – Organização In-
ternacional de Técnicos; Laura Laganá, superintendente 
do CPS – Centro Paula Souza; Canindé Pegado, secretário 
geral da UGT – União Geral dos Trabalhadores; e demais 
representantes de entidades nacionais e internacionais. 
“A história nos ensina que, ao longo dos tempos, homens 
íntegros e comprometidos tornaram-se instrumentos de 

propagação da paz e da justiça, 
fazendo de suas vidas verda-
deiros exemplos de luta pela 
liberdade e igualdade entre os 
povos”, discursou Wilson Wan-

Wilson Wanderlei Vieira: “A 
história nos ensina que, ao longo 
dos tempos, homens íntegros 
e comprometidos tornaram-se 
instrumentos de propagação da 
paz e da justiça”
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explicando  “A Visão Europeia frente à Atual Situação So-
cioeconômica Brasileira”; e Canindé Pegado, encerrando o 
ciclo de palestras, focando “Cidadania e Solidariedade em 
Tempos de Crise”. 

Realizado pela FENTEC – Federação Nacional dos Téc-
nicos Industriais em parceria com a CNPL – Confederação 
Nacional das Profissões Liberais e o CIFOTIE – Centro 
Internacional de Formação dos Trabalhadores da Indús-
tria e Energia, o XII CONSIG teve também o patrocínio do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Estado de São Paulo e da UGT – União Geral 
dos Trabalhadores, bem como o apoio da FLATIC – Fede-
ración Latinoamericana de Trabajadores de las Industrias 
y la Construcción, da OITEC – Organização Internacional 
de Técnicos, e da ATABRASIL – Associação dos Técnicos 
Agrícolas do Brasil. 

Reciprocidade profissional, cidadania e solidariedade humana: 
alguns dos temas abordados durante o congresso
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derlei Vieira, citando alguns personagens, desde os tem-
pos bíblicos até a atualidade, para ilustrar seu pronuncia-
mento de abertura. “Cabe a cada um contribuir com sua 
parte; e quanto a nós, políticos, dirigentes e presidentes de 
tantas entidades importantes, a responsabilidade é ainda 
maior, pois representamos milhões de pessoas em todos 
os continentes. É por elas que realizamos esse congresso”, 
esclarece. 

Para apresentar a palestra magna “Um Mundo sem 
Fronteiras”, a incumbência foi do ex-presidente da Câ-
mara dos Deputados, Marco Maia. “Para uma integração 
mundial, precisamos rever velhos paradigmas e ultra-
passar preconceitos. São iniciativas como essas que nos 
apontam o caminho para a paz, a justiça social e o respeito 
à vida”, discursou o parlamentar.

Pela ordem, os outros palestrantes foram: Manuel 
Zaguirre, ex-secretário geral e ex-presidente da USO 
– Unión Sindical Obrera, da Espanha, com o tema “Bra-
sil, a Locomotiva de nossa Esperança Ibero-Americana”; 
Zilmara Alencar, especialista em Direito Processual e pós-
graduada em Negociações Coletivas, dissertando sobre 
“Sindicalismo Social – O Papel dos Sindicatos no Velho 
e no Novo Continente”;  o político português António 
Pestana Garcia Pereira, mestre e doutor em Direito, com o 
tema “Cidadania, Conscientização Social e Reciprocidade 
entre as Nações”; o italiano Piergiorgio Sciacqua, co-presi-
dente da EZA – European Centre for Workers’ Questions, 

Há lugares mundo afora banhados pelo mar; outros 
por rios. Lisboa, porém, é duplamente privilegiada: 

em seu litoral, as águas do Rio Tejo se encontram com 
o Oceano Atlântico – do outro lado, está o Brasil. Hoje, 
a capital portuguesa é considerada uma das mais 
acolhedoras e simpáticas cidades europeias. 
Além dos aspectos históricos e das heranças culturais 
e biológicas, ao longo das décadas Brasil e Portugal 
têm desenvolvido uma série de ações, acordos e 
intercâmbios – de ordem política, educacional, 
profissional, enfim – no sentido de aproximar cada 
vez mais os dois países. Recentemente, merecem 
destaque duas celebrações, recheadas de atividades 
socioculturais: o “Ano do Brasil em Portugal” e o “Ano 
de Portugal no Brasil”, realizadas concomitantemente 
de setembro de 2012 a junho de 2013, com o 
propósito de celebrar a língua e promover a indústria 
cultural; estabelecer integração social, inclusive entre 
os demais países de língua portuguesa; consolidar a 
imagem representativa da diversidade cultural; e, claro, 
renovar os laços de amizade e cooperação.
E foi num clima de cordialidade e integração que, durante 
três dias, brasileiros, portugueses e cidadãos de outras 
nacionalidades debateram assuntos de grande relevância 
mundial, desfrutando ainda de um cenário extremamente 
belo e de uma riqueza histórica enriquecedora. 

Lisboa, 
uma das 

mais belas, 
acolhedoras 
e simpáticas 

capitais 
europeias
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Deputado federal Marco Maia, em sua palestra magna: 
“Para uma integração mundial, precisamos rever 
velhos paradigmas e ultrapassar preconceitos”
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Com 70 anos e inúmeras 
alterações desde sua 

publicação, a CLT continua 
sendo o principal instrumento 
regulamentador das relações 
de trabalho e de proteção da 

classe trabalhadora
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Documentos históricos: assinatura na capa da 
primeira CLT em 1943; e carteira de trabalho de 

Getúlio Vargas, expedida em 1952
Autorizado pelo presidente Getúlio Vargas, 

ao assumir o cargo de ministro do Traba-
lho em janeiro de 1942, o jurista Alexan-

dre Marcos Filho formou uma comissão de dez 
membros para elaborar o anteprojeto da legislação 
trabalhista brasileira, com o objetivo essencial de 
regulamentar as relações individuais e coletivas 
de trabalho. No entanto, logo na primeira reunião 
decidiu-se desmembrar o anteprojeto, ficando um 
para legislar sobre o direito do trabalho e outro 
para a legislação previdenciária – projeto que 
não vingou. Em 5 de novembro do mesmo ano 
o esboço foi encaminhado ao ministro e, quatro 
dias depois, submetido à apreciação presidencial. 
Finalmente, depois das alterações necessárias, o 
documento ficou pronto; e, em 1º de maio de 1943 
foi transformado na Lei nº 5452, popularmente e 
até judicialmente chamada de CLT – Consolidação 
das Leis do Trabalho. Na ocasião, as 40 mil pes-
soas que lotavam o Estádio São Januário, no Rio 
de Janeiro, durante as comemorações do Dia do 
Trabalho, também testemunharam o nascimento da 
principal norma legislativa pertinente aos direitos 
e deveres da classe trabalhadora; um marco, por 
inserir de forma definitiva, os direitos trabalhis-
tas na legislação brasileira. Segundo consta, pela 
necessidade de certos esclarecimentos do presidente 
às críticas que lhe foram endereçadas, a publicação no 

DOU – Diário Ofi cial da União deu-se em 9 de agosto, 
entrando defi nitivamente em vigor apenas em 10 de 
novembro, ou seja, praticamente um ano após a ela-
boração do primeiro texto pela comissão acima citada. 
Devido às medidas sociais e trabalhistas, entre elas a 
obrigatoriedade da CTPS – Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social, a instituição do salário mínimo, férias 
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remuneradas e a criação da Justiça do 
Trabalho, Getúlio Vargas recebeu o 
apelido de “pai dos pobres”.  

No final de abril a FECOMERCIO 
– Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo e a CNI – Confederação 
Nacional da Indústria realizaram 
um seminário para debater a mo-
dernização da legislação trabalhista 
brasileira. Intitulado “70 Anos da 
CLT – 101 Propostas para a sua 
Modernização”, o evento contou 
com a participação de especialistas 
em relações do trabalho, magistra-
dos, empresários e representantes 
da sociedade civil. Algumas das 
sugestões apresentadas: criação 
de uma carteira de trabalho ele-
trônica, incentivos à contratação 
de pessoas com deficiência e ex-
presidiários, flexibilização da jor-
nada de trabalho e a contratação 
de pessoas físicas em serviço eventual. Porém, a 
verdade é que de 1943 até hoje a CLT sofreu cente-
nas de modificações, mas nada que a tenha moder-
nizado na opinião de muitos advogados. “Acredito 
que o grande desafio seja equilibrar as mudanças 
nas relações de trabalho advindas das novas ge-
rações, bem como das profissões e dos avanços 
tecnológicos, de forma mais eficiente e simplista, e 
menos burocrática; contudo, sem perder de vista os 
princípios básicos consagrados em nosso direito”, 
aponta Tatiana Lourençon Varela, advogada do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio do Estado de São Paulo. Por sua vez, 
José Alberto Couto Maciel, membro do IASP – Ins-

tituto dos Advogados de São Paulo, acusa que há 
um certo engessamento dos direitos trabalhistas no 
País, sem atribuir a culpa à CLT. “Eles foram revi-
sados pela Constituição de 1988, inclusive na parte 
sindical”, afirma em matéria publicada pela revista 
Consultor Jurídico.

Em contrapartida, combater a CLT ou taxá-la de 
retrógrada só interessa aos maus empresários, que 
visam o lucro a qualquer preço. Pelo menos é o que 
diz a CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros num 
institucional comemorativo. “Nada é mais justo, mo-
derno e civilizado do que enaltecer o Decreto-Lei que 
iniciou o processo de amadurecimento da sociedade 
brasileira e alicerçou as bases para o desenvolvimento 
econômico e social”, revela.  

Comemorações – Com a presença de Barros Levenha-
gen, a Câmara dos Deputados realizou, em 15 de maio, 
uma sessão solene em comemoração ao 70º aniversá-
rio da CLT. Para o vice-presidente do TST – Tribunal 
Superior do Trabalho, as discussões atuais só foram 
possíveis graças à atuação forte da Justiça do Trabalho 
nos últimos anos. “Essa atuação foi fundamental para 
que a CLT se consolidasse, e suas decisões trouxessem 
à tona problemas que hoje são alvo de debates no 

Getúlio Vargas no Estádio São Januário, Rio de 
Janeiro, em 1º de maio de 1943

Tatiana Lourençon Varela, advogada do 
SINTEC-SP, comenta sobre a CLT
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Congresso Nacional”, complementa, classifi cando a 
homenagem como importantíssima.

Em São Paulo, o aniversário da CLT também foi lem-
brado durante as comemorações do Dia do Trabalho. 
Realizado concomitantemente por quatro das grandes 
centrais sindicais brasileiras, entre elas a UGT – União 
Geral dos Trabalhadores, o evento arrastou mais de 1 mi-
lhão de pessoas para o Campo de Marte, zona norte da 
capital. Não muito longe dali, no Vale no Anhangabaú, 
dirigentes da CUT – Central Única dos Trabalhadores 
discursavam para cerca de 120 mil trabalhadores, de 
acordo com a organização. Com o lema “Desenvol-

vimento Econômico e Sustentabilidade”, a entidade 
reforçou sua luta pela redução da jornada de trabalho 
e oposição ao PL nº 4.330/2004, de autoria do deputado 
federal Sandro Mabel (PMDB-GO), que dispõe sobre 
contratos de prestação de serviços a terceiros. “Esse pro-
jeto é ruim para o Brasil, pois fará com que não se tenha 
nenhuma regulamentação do mercado de trabalho. Ele 
acaba com as férias, o 13º salário e transforma todos os 
trabalhadores em pessoas jurídicas”, contesta Vagner 
Freitas, presidente da entidade. Ruim ou não, em todo 
caso o projeto ainda tramita no Congresso Nacional. 
Quanto a ser aprovado ou não, isso é outra história. 

Institucional 
elaborado pela CSB 
em homenagem 
aos 70 anos da CLT Dia do Trabalho, em São Paulo: ato unificado das centrais sindicais

Para Barros Levenhagen, vice-presidente 
do TST, mudanças na legislação trabalhista 
estão associadas à atuação do judiciário
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SINTEC-SP homenageia 
os técnicos e todos os 

trabalhadores brasileiros

“Não posso imaginar que uma vida sem tra-
balho seja capaz de trazer qualquer espécie 
de conforto”, dizia o pai da psicanálise. 

Sempre à frente de seu tempo, Sigmund Freud (1856-1939) 
fazia questão de enaltecer o trabalho, tanto que se mante-
ve na ativa até sua morte, aos 83 anos. Em 1886, o jovem 
austríaco testemunhou – não in loco, naturalmente – um 
grupo de trabalhadores paralisarem suas atividades em 
Chicago para reivindicar melhores condições de trabalho, 
movimento que em pouco tempo se espalhou pelo mundo 
afora. Três anos depois, operários parisienses instituíram 
o 1º de maio como o Dia do Trabalho, em homenagem 
às lutas sindicais iniciadas pelos norte-americanos. Hoje, 
apesar de alguns países comemoram em datas diferentes, 
o Dia do Trabalho é praticamente um feriado mundial. 
No Brasil, a celebração é realizada desde 1895, sendo que 
em setembro de 1925 foi ofi cializada por decreto assinado 
pelo presidente Artur Bernardes. 

História à parte, todo trabalhador deve se conscienti-
zar da importância que exerce para o desenvolvimento 
do Brasil, um país que a cada amanhecer também se faz 
gigante nas condições de trabalho, oportunidades e nas 
qualifi cações profi ssionais. Atualmente, as estatísticas 
apontam mais de 90 milhões de trabalhadores; e jamais 
na história o índice de desemprego chegou a um patamar 
tão baixo. De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística, 82,4% dos empregados do setor 

privado possuem registro em carteira. Há, ainda, muitas 
melhorias a serem conquistadas pela classe trabalha-
dora. E esse é o papel dos sindicatos: representar suas 
respectivas categorias profi ssionais, para que elas sejam 
valorizadas e continuem contribuindo para o crescimento 
socioeconômico. 

Assim, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Indus-
triais de Nível Médio do Estado de São Paulo homenageia 
os técnicos e todos os trabalhadores brasileiros. De Norte 
a Sul do País, cada cidadão é peça imprescindível nessa 
engrenagem, cujo funcionamento se deve ao comprome-
timento, à força de vontade e, claro, ao trabalho exercido 
com tanto afi nco e determinação.

Números expressivos: baixo índice de desemprego 
e 82,4% de carteiras assinada no setor privado, de 
acordo com o IBGE 

Com “Operários”, lançado em 1933, Tarsila do Amaral 
(1886-1973) inaugura sua fase artística de cunho 

social. Na tela, uma infinidade de rostos com expressões 
sérias, olhares tristes e semblantes cansados, dispostos 
em frente às chaminés das fábricas. Para os críticos de 
arte, os rostos remetem à massificação do trabalho e 
às duras condições sociais a que os funcionários eram 
submetidos na época. Considerada uma das mais 
importantes pintoras do modernismo brasileiro, de 
certa forma a artista também deixou seu recado e sua 
parcela de contribuição para a notabilização do trabalho, 
expresso por seu talento na mistura de tintas e no 
manejo dos pincéis. 

“Operários”, obra com temática social de Tarsila do 
Amaral, uma das figuras centrais da pintura brasileira
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Em entrevista 
exclusiva, 

presidente do 
TRT-SP 2ª Região 

comenta sobre 
os desafios de 
sua gestão, o 
novo sistema 
do judiciário, 
a importância 
dos sindicatos 

na defesa de 
suas respectivas 

categorias 
profissionais e o 

papel dos técnicos 
na conjectura 

socioeconômica 
brasileira

“Pela primeira vez teremos uma 
cúpula formada apenas por 
mulheres, e é com satisfação 

que estamos participando desse momento 
histórico.” Foi com esse discurso que Marcos 
da Costa, presidente da OAB-SP – Ordem 
dos Advogados do Brasil / Seção de São 
Paulo deu as boas-vindas a Maria Doralice 
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“Precisamos desenvolver 
nossa capacidade de 
lidar com incertezas, 
ambiguidades, surpresas ou 
grandes reviravoltas”
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Novaes, presidente do TRT-SP 
2ª Região – Tribunal Regional do 
Trabalho de São Paulo, referindo-se, 
também, a Silvia Denovald, vice-
presidente administrativa; Rilma 
Hemérito, vice-presidente judicial; 
e à corregedora regional Anelia Li 
Chum. Eleita em setembro do ano 
passado, a desembargadora terá, nos 
próximos anos, a incumbência de dar 
continuidade ao trabalho realizado 
por Nelson Nazar que, ao assumir o 
cargo em 2010, foi logo implantando 
um programa de ação calcado na 
democratização administrativa 
da casa. “A democratização da 
administração do tribunal é um 
caminho sem volta, até porque tem 
apresentado excelentes resultados”, 
adianta a presidente. 

Democratizado, sim, mas 
essencialmente voltado para a 
redução dos prazos dos processos 
trabalhistas. Esse é o objetivo do PJe-
JT – Processo Judicial Eletrônico, já 
implantando em várias cidades e que, num 
curto tempo, irá substituir aqueles processos 
tradicionais e seus calhamaços de papel. No 
mais, os objetivos são bastante claros: além 
da agilização dos processos do judiciário, a 
capacitação da mão de obra, melhoria nas 
condições de trabalho, compromisso com 
as políticas públicas; sem deixar, de lado, a 
sensibilidade que é inerente às mulheres. 

Paulistana, formada em direito pela 
FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas 
e pós-graduada em direito processual civil 
pela PUC-SP – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, Maria Doralice 
Novaes conhece profundamente a estrutura 
jurídica e administrativa do tribunal 
paulista: ingressou na magistratura em 
1981; três anos depois foi promovida à 
juíza-presidente da 6ª Junta de Conciliação 
da Cidade de São Paulo; tornou-se, em 
1995, desembargadora; em 1999, assumiu as 
funções de corregedora auxiliar; e, ainda, 
atuou por dois anos no TST – Tribunal 
Superior do Trabalho. É, também, coautora 
do livro A Efetividade do Direito e do Processo 
do Trabalho (Editora Campus-Elsevier).  

Em entrevista exclusiva para a SINTEC-
SP em Revista, ela fala, entre outros 
assuntos, sobre os desafios de sua gestão, 
da importância dos sindicatos para suas 

respectivas categorias profissionais, e do 
papel dos técnicos no desenvolvimento 
socioeconômico do País. 

Como a senhora analisa os primeiros meses 
de sua gestão como presidente do TRT-SP 
2ª Região, e quais os principais desafios a 
serem superados?
A minha avaliação é sobremaneira positiva. 
Tenho tido o apoio do Tribunal Pleno para 
a implementação dos meus projetos, bem 
como ajuda incondicional dos servidores da 
casa e de nossos parceiros para sua execução. 
Quanto aos desafios, só para citar alguns: 
capacitar mão de obra, aumentar o quadro 
de servidores e magistrados, melhorar as 
condições de trabalho e a qualidade de vida 
dos que emprestam sua força de trabalho à 
Justiça. São inúmeros. 

Facilita, de certa maneira, ter uma 
equipe formada por mulheres? No que 

“A gestão individual gera 
lacunas que nos impede de 
honrar a vida em nós mesmos, 
e em todo o nosso redor”
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a sensibilidade feminina pode 
contribuir ou acrescentar ao seu 
trabalho? 
No estágio atual da sociedade 
política, pode parecer lugar-comum 
o fato de o tribunal eleger só 
mulheres para cargos de direção. 
Sabe-se, contudo, que a realidade 
não é bem assim. Indicadores atuais 
ainda falam em sub-representação 
feminina em instituições do Estado; 
ainda há muitos grilhões. Por isso é 
muito importante estar dividindo a 
administração do tribunal com três 
outras mulheres. Afinal, o trabalho 
é também um lugar feminino, 
perseverante e sensível que não cessa 
de articular as diferenças humanas. 
É respeitando o diferente que 
construiremos o novo, nosso maior 
desafio.

O que a senhora quis dizer ao 
afirmar, por ocasião da sua posse, 
que “a legislação trabalhista está 
sempre correndo atrás da realidade”? 
Quais são os ajustes necessários para que 
ela se torne mais eficiente, e os prazos dos 
processos judiciais mais reduzidos? 
A realidade da relação entre o capital e o 
trabalho não é uma máquina que pode ser 
construída ou ajustada a partir de um projeto, 
pois se materializa no dia a dia. Porém, 
como grande parte do que vem à frente 
é desconhecido, precisamos desenvolver 
nossa capacidade de lidar com incertezas, 
ambiguidades, surpresas ou grandes 
reviravoltas. Precisamos compreender o 
processo de geração das lacunas legais, bem 
como a superação delas com muito diálogo e 
muita ação integrada. Os ajustes da legislação 
devem ser programados e materializados 
pelos diversos setores envolvidos, por 
ações em conjunto, incluindo as de 
responsabilidade dos sindicatos que podem, 
a título de exemplo, identificar os espaços 
vazios das categorias que representam 
propondo, por negociação coletiva, sua 
autoproteção. Planejar não é corrigir ou 
ajustar, mas antecipar.

Em que estágio se encontra o PJe-JT, e por 
que o programa é visto como um sistema 
que irá revolucionar o funcionamento do 
judiciário? 

No âmbito do TRT-SP 2ª Região, o PJe já 
é uma realidade consagrada com sucesso 
nas Varas do Trabalho de Arujá, Franco da 
Rocha, Itaquaquecetuba, Taboão da Serra, 
Carapicuíba, Santana de Parnaíba, São 
Caetano do Sul, Suzano, Cotia, Cajamar, São 
Bernardo do Campo e Itapevi. Começamos, 
nessas cidades, a dizer adeus aos autos de 
processo físico – processo judicial tradicional. 
Em seu lugar está surgindo um sistema 
fácil e, sobretudo, seguro que trará, além 
da inequívoca preservação de recursos 
naturais, a tão almejada redução do tempo 
de tramitação das demandas trabalhistas 
na região. Isso porque as estatísticas 
demonstram que cerca de 70% do tempo 
de tramitação de um processo tradicional 

“Os avanços sindicais dos 
últimos anos são notórios, 
e o sindicalismo brasileiro 
tem contribuído muito 
para a democratização e 
modernização das relações 
de trabalho”
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são gastos com autuações, comunicações 
processuais, numeração de documentos, 
certificação dos atos processuais e contagem 
de prazos que, doravante, serão feitas 
automaticamente pelo novo sistema. 
Outra enorme vantagem do PJe é de o 
advogado poder praticar, de seu escritório 
ou residência, grande parte dos atos 
processuais, reduzindo drasticamente o 
número de vezes que precisará se dirigir 
pessoalmente à Vara do Trabalho. Tudo, ou 
quase tudo, poderá ser feito eletronicamente 
a qualquer hora do dia ou da noite, 
extinguindo o uso do papel.

Ao assumir a presidência em 2010, seu 
antecessor, o desembargador Nelson Nazar, 
afirmou que pretendia democratizar a 

“Eles [técnicos] são de 
extrema importância 
para o desenvolvimento 
socioeconômico do País, 
de forma que devem ser 
valorizados mais e mais”

administração do tribunal. Essa é, também, 
sua linha de trabalho?
Sem dúvidas. A democratização da 
administração do tribunal é um caminho sem 
volta, até porque tem apresentado excelentes 
resultados. São várias equipes trabalhando ao 
mesmo tempo nos diversos setores, motivadas 
pelo propósito maior que é o bem comum. A 
gestão individual gera lacunas que nos impede 
de honrar a vida em nós mesmos, e em todo o 
nosso redor.

Como a senhora avalia, em linhas gerais, 
o trabalho realizado pelos sindicatos 
brasileiros? 
Os avanços sindicais dos últimos anos são 
notórios, e o sindicalismo brasileiro tem 
contribuído muito para a democratização 

e modernização das relações de 
trabalho. Inúmeras vitórias têm 
sido conquistadas graças à atuação 
dessas entidades: aumentos 
salariais com ganhos reais; planos 
de cargos e salários; participação 
nos lucros; combate às demissões 
injustificadas, às condições 
precárias de trabalho, às metas 
abusivas, ao assédio moral, enfim...

Em sua opinião, qual é a 
importância dos técnicos na 
conjectura socioeconômica 
brasileira?  
Eles são de extrema importância 
para o desenvolvimento 
socioeconômico do País, de forma 
que devem ser valorizados mais e 
mais. Para mim, os profissionais 
técnicos se adaptam melhor 
à cultura de uma empresa; 
geram com mais facilidade a 
transformação de processos e usam 
as novas tecnologias com mais 
leveza, maximizando o diferencial 
competitivo das organizações. 

Isso porque, hoje, primeiro as empresas 
contratam com base na integridade; segundo, 
na motivação; terceiro, na capacidade; quarto, 
na compreensão;  quinto, no conhecimento e, 
por fim, no currículo. De fato, sem integridade 
a motivação é perigosa, sem motivação a 
capacidade é impotente, sem capacidade a 
compreensão é limitada, sem compreensão 
o conhecimento não tem significado, e sem 
conhecimento o currículo é só protocolar.
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Um momento histórico! Assim descreviam os 
meios de comunicação diante das manifestações 
que levaram milhões de brasileiros às ruas no mês 

de junho. Das redes sociais, o movimento ganhou força 
e chegou primeiramente às capitas, depois ao interior, 
até que todo o País fosse tomado por ondas de protestos 
contra o aumento no preço das passagens de transportes 
coletivos, dinheiro público empregado nas obras da Copa 
do Mundo de 2014, e por melhorias nos serviços de saúde, 
educação, segurança e bem-estar social. Em igualdade de 
condições, ativistas, artistas e anônimos defendiam os 
mesmos propósitos e hasteavam a mesma bandeira – a do 
Brasil. Enquanto isso, partidários políticos eram hostiliza-
dos pela massa humana, que gritava em uníssono: “Sem 
partido! Sem partido!”. Para a presidente Dilma Rousseff, 
as manifestações são atos de civismo e democracia. “As 
vozes das ruas querem cidadania, saúde, educação, trans-
porte e mais oportunidades. E eu garanto que vamos con-
seguir mais para o nosso povo”, disse em rede nacional. 

Manifestações nas redes 
sociais, ruas e estádios 
mobilizam milhões de 
brasileiros, que exigem 

medidas para a construção 
de um País melhor
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A PEC 37 – Proposta de Emenda Constitucional, que 
caso aprovada delegaria à polícia federal e civil a respon-
sabilidade nas investigações criminais, também foi um 
dos alvos dos manifestantes. Diga-se de passagem, em 
25 de junho 430 parlamentares votaram contra, enquanto 
que somente nove foram favoráveis. Certamente, a voz 
do povo que ecoava pelas ruas foi ouvida no plenário da 
Câmara dos Deputados. 

Na capital paulista, após vários dias de mobilização, o 
prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alck-
min recuaram no aumento das tarifas de transporte e re-
duziram o valor de R$ 3,20 para R$ 3. No entanto, segundo 
os líderes do MPL – Movimento Passe Livre,  associação 
que defende um transporte público de qualidade com 
livre acesso aos usuários,  a vitória conquistada nas ruas 
não significa o fim das manifestações, tanto que na voz e 
no semblante de cada participante parecia explícito que a 
indignação não era apenas pelos 20 centavos.

Os movimentos populares prosseguiram, culminando 
em 11 de julho com o Dia Nacional de Luta, organizado 
pela UGT – União Geral dos Trabalhadores, com a parti-
cipação das grandes centrais sindicais, entre elas a CUT 
– Central Única dos Trabalhadores e a Força Sindical; 
além do MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, da UNE – União Nacional dos Estudantes; 
com a colaboração de sindicatos, federações e demais en-
tidades de classes. A pauta unificada inclui, entre outros 
aspectos, redução da jornada de trabalho e o fim do fator 
previdenciário (ver box). “Quero cumprimentar todos os 
nossos companheiros e companheiras pelo excelente tra-
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Agremiações políticas rechaçadas pelos manifestantes: 
as únicas cores permitidas são a verde e a amarela 

balho realizado em suas bases. O Dia Nacional de Luta 
demonstrou nossa preocupação de preservar, de forma sé-
ria, os direitos dos cidadãos inseridos na pauta de reivin-
dicações dos trabalhadores e da sociedade”, agradeceu em 
nota o presidente da UGT, Ricardo Patah. Em seu papel 
de representatividade sindical, o SINTEC-SP – Sindicato 
dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de 
São Paulo também se mobilizou, divulgando a seguinte 
mensagem: “Com união e compromisso, nós faremos do 
Brasil um País mais justo, humano e democrático”. O Dia 
Nacional de Luta bloqueou 88 trechos de rodovias em 
18 estados brasileiros, e dezenas de cidades aderiram às 
manifestações. 

Civismo virtual – Uma das maneiras de medir a mo-
vimentação das informações que circulam na internet 
é pelas hashtags, palavras ou expressões chaves prece-
didas pelo símbolo “#”, associadas a um determinado 
assunto discutido em tempo real nas redes sociais 
como Twi�er, Facebook e Google+. No ápice das ma-
nifestações, hashtags como #VemPraRua, #MudaBrasil 
e #OGiganteAcordou, foram acumulando milhares de 
publicações e comentários, mobilizando ainda mais as 
pessoas a aderirem ao movimento social. Esse “des-
pertar” cívico deve-se, portanto, à velocidade com que 
a rede se movimenta, que a torna imprescindível para 
a consolidação de um momento histórico, assim como 
aconteceu no Oriente Médio e norte da África em 2011 
durante a Primavera Árabe, levante popular que co-
locou fim aos longos períodos de ditadura que ainda 
persistiam em muitos países da região.

Em muitos detalhes, as manifestações pelas cidades 
brasileiras remeteram a outros episódios populares mar-

Outra importante música oficial que marcou 
a construção do governo republicano 

brasileiro, contribuindo para a consolidação de 
uma identidade nacional, é o Hino à Bandeira 
Nacional. Apresentado pela primeira vez em 
9 de novembro de 1906, a letra é de autoria 
do jornalista e poeta carioca Olavo Bilac 
(1865-1918), fundador da ABL – Academia 
Brasileira de Letras; quanto à música, a autoria 
da composição pertence ao regente, também 
carioca, Francisco Braga (1868-1945). Entre 
uma estrofe e outra, repete-se o refrão. 
Acompanhe:

Salve lindo pendão da esperança!
Salve símbolo augusto da paz!
Tua nobre presença à lembrança
A grandeza da Pátria nos traz. 

Recebe o afeto que se encerra
em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil! 

Em teu seio formoso retratas
Este céu de puríssimo azul,
A verdura sem par destas matas,
E o esplendor do Cruzeiro do Sul. 

Contemplando o teu vulto sagrado,
Compreendemos o nosso dever,
E o Brasil por seus filhos amados,
Poderoso e feliz há de ser! 

Sobre a imensa Nação Brasileira,
Nos momentos de festa ou de dor,
Paira sempre sagrada bandeira
Pavilhão da justiça e do amor!
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cantes da história, como o movimento Diretas Já de 1984, 
e o Caras Pintadas de 1992. A diferença é que na ocasião 
a internet não passava de um protótipo do que é atual-
mente, enquanto que as redes sociais estavam longe de 
se tornarem realidades. 

Civismo no futebol – Se nas ruas os protestos acirravam 
o ânimo dos manifestantes e dos responsáveis pela se-
gurança, nas praças esportivas o clima de festa contras-
tava com a euforia dos torcedores durante os jogos da 
Seleção Brasileira durante a Copa das Confederações de 
2013, aperitivo do Mundial de 2014. Em Fortaleza, eles 
simplesmente ignoraram as regras da FIFA – Federação 
Internacional de Futebol, que determina 30 segundos 
para execução de trechos dos hinos – e, mesmo com a 
interrupção do sistema de som, continuaram entoando 
o Hino Nacional à capela até o refrão final. Perfilados, 
os jogadores – alguns visivelmente emocionados – ade-
riram às mais de 60 mil vozes vindas das arquibancadas. 
“Foi emocionante, umas das melhores sensações que tive 
na vida. Isso nos deu um incentivo ainda maior e, acon-
teça o que acontecer, a gente vai correr sempre por esse 
povo”, afirmou à imprensa o zagueiro David Luiz após a 
partida. E os torcedores mantiveram o ritmo, embalando 
a seleção até a decisão e o tetracampeonato contra a Es-
panha, no Maracanã. 

Em 20 de junho de 2002, às vésperas do jogo Brasil e 
Inglaterra no Japão, o The Guardian, um dos mais im-
portantes jornais britânicos, publicou o seguinte artigo: 
“Ganhe ou perca, o Brasil tem o melhor tom. O Hino 
Nacional Brasileiro é indiscutivelmente o mais animado, 
o mais alegre, o mais harmônico, o mais tentador do 
planeta. Dá a sensação de ser composto pela ópera, e a 
influência de Rossini não é difícil de encontrar, embora 
os estudiosos pensem que Francisco Manuel da Silva 
possa ter plagiado a melodia de uma peça religiosa com-
posta por seu professor, José Nunes Garcia. Em seu livro 

Futebol: The Brazilian Way of Life, nosso correspondente na 
América do Sul, Alex Bellos, explica como o inglês Char-
les Miller trouxe o futebol pela primeira vez ao Brasil. 
Mas antes que Miller chegasse a Santos, em 1894, o Hino 
Nacional já havia expressado por muito tempo na canção 
o que Pelé e seus sucessores expressaram mais tarde tão 
maravilhosamente em campo. Enquanto a La Marseillaise 
– hino oficial da França – chama impulsivamente à luta, 
o Hino Nacional Brasileiro agita sentimentos apelando 
aos puros e lindos céus do Brasil, ao som do mar e às 
flores de seus formosos campos sorridentes. Um cenário 
natural para um lindo jogo”.

Para a presidente Dilma Rousseff, as manifestações 
são atos de civismo e democracia

Na opinião de um dos principais jornais britânicos, 
o Hino Nacional Brasileiro é o mais animado, 

alegre e harmônico no planeta

Em Fortaleza, torcida brasileira canta o Hino Nacional à 
capela em jogo válido pela Copa das Confederações

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

A
N

TO
N

IO
 M

ILEN
A

IV
A

N
 P

A
C

H
EC

O

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

As principais reivindicações das centrais 
sindicais e, consequentemente, de todos os 
brasileiros são: 

- Jornada de trabalho de 40 horas semanais, 
sem redução salarial; 

- Fim do fator previdenciário;
- Fim do Projeto de Lei nº 4330/2004, que 

amplia a terceirização e torna os empregos 
precários; 

- Reajuste digno para os aposentados;
- Destinação de 10% do PIB – Produto Interno 

Bruto para a educação;
- Destinação de 10% do orçamento da união 

para a saúde;
- Transporte público e de qualidade;
- Reforma agrária;
- Suspensão dos leilões de petróleo.
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Denomina-se CAT – Certidão de Acervo Técni-
co o documento legal que comprova a experi-
ência adquirida pelo profi ssional no que tan-

ge às suas atribuições, devidamente registradas nos 
respectivos conselhos regionais por meio da emissão 
de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de 
Cargo ou Função. De acordo com a Resolução 1025/

2009 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia, o acervo técnico é inerente apenas ao 
profi ssional – efetivo ou prestador de serviços – e 
serve como parâmetro para as empresas na análise de 
suas capacidades técnicas.  

A responsabilidade do preenchimento da ART de 
Cargo ou Função é do profi ssional, enquanto que o 
registro é da empresa contratante. Quanto à validade, 
é equivalente ao período de contratação; em caso de 
mudança de cargo ou contratante, um novo docu-
mento deve ser registrado. É pelo recolhimento da 
ART que o técnico obtém o benefício do acervo técni-
co, ou seja, comprovante idôneo para composição de 
seu currículo profi ssional.  

Diz o artigo 43 da Resolução 1025 do CONFEA: “O 
vínculo para desempenho de cargo ou função técnica, 
tanto com pessoa jurídica de direito público quanto 
de direito privado, obriga à anotação de responsa-
bilidade técnica no CREA em cuja circunscrição for 
exercida a atividade”.

Não se esqueça de informar o código 99 no campo 
“entidade de classe” do formulário eletrônico de 
emissão de ARTs; assim, você estará fortalecendo a 
sua categoria profi ssional. 

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

Emissão de ART de Cargo ou Função 
garante ao técnico o benefício 

do acervo técnico, comprovante 
idôneo para composição de seu 

currículo profi ssional

CREANet: sistema online de cadastro de 
profissionais e emissão de ART do CREA-SP
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Por que a emissão da ART é extremamente 
importante para o profissional? 

• Comprova a existência de um contrato, 
mesmo que tenha sido realizado de 
forma verbal;

• Garante o direito à remuneração 
na medida em que se torna um 
comprovante referente à prestação de 
serviço;

• Define os limites da responsabilidade, 
de forma que o profissional responde 
apenas pelas atividades técnicas 
executadas;

• Compõe a CAT – Certidão de Acervo 
Técnico do profissional;

• Contribui para a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados.
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Fomentar o interesse pelos cursos técnicos e revelar aos 
estudantes as mais diversas oportunidades de carreira 
oferecidas pelo setor energético. Esse foi o foco da pa-

lestra “Profissões de Futuro”, ministrada por Reinaldo Roque 
Nunes no dia 11 de maio de 2013 na sede do SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Es-
tado de São Paulo. Técnico, tecnólogo, engenheiro e gerente 
de planejamento da manutenção na RECAP – Refinaria de 
Capuava, pertencente à PETROBRAS – Petróleo Brasileiro 
S.A., o palestrante conhece muito bem o estágio atual da in-
dústria de petróleo e gás, segmento que deve gerar mais de 50 
mil vagas por ano para os técnicos até 2015, seja no setor de 
energia propriamente dito ou na construção e manutenção 

Gerente de planejamento da manutenção na PETROBRAS 
ministra palestra na sede do SINTEC-SP

Oportunidade de ascensão profissional: na PETROBRAS, 2/3 dos empregados são de nível técnico
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naval – estaleiros, navios e plataformas marítimas. Ao se 
referir às profissões de futuro, ele não está fazendo alusão às 
atividades profissionais que ainda estão por vir, mas àquelas 
já implantadas e que projetam um futuro brilhante para os 
profissionais da área técnica. “A exploração das camadas do 
pré-sal podem colocar o Brasil entre os dez maiores produ-
tores de petróleo no mundo. Isso representa independência 
energética, crescimento econômico e geração de empregos, 
tanto na indústria de petróleo e gás como no setor de bens 
e serviços”, esclarece.

Introduzindo sua explanação, numa linguagem bem 
jovem e extrovertida – como prevê o programa, repleto de 
vídeos e materiais institucionais –, o palestrante deixa no 
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ar uma pergunta bem introspectiva aos estudantes, princi-
pal público-alvo do projeto: “O que vocês querem para o 
futuro?”, questiona. E o futuro de milhares de brasileiros 
está diretamente relacionado aos cursos técnicos, ou seja, 
o caminho mais fácil para o mercado de trabalho, no qual 
se inclui uma vaga na 7ª maior companhia de energia do 
planeta. No entanto, há uma dúvida que paira na cabeça 
de muitos jovens, cuja resposta pode delinear seus propó-
sitos e aspirações profissionais: quais as opções de cursos 
técnicos disponíveis para o setor de petróleo e gás? Há 
muitas oportunidades, segundo o palestrante, relacionadas 
no site da empresa: www.petrobras.com.br – link CARREI-
RAS. Distribuídas por setores – plataforma, embarcação, 
refinaria, plantas químicas e pesquisas, campo terrestre, 
armazenagem, transporte e distribuição –, as profissões 
abrangem diversas categorias; e o salário inicial, em torno 
de R$ 2 mil, é mais do que convidativo para quem está ini-
ciando uma trajetória profissional. “Os técnicos precisam 
ser valorizados, e nós precisamos deles”, resume Reinaldo 
Roque Nunes. 

PROMINP – Criado em 2003 pelo MME – Ministério de 
Minas e Energia e coordenado pela PETROBRAS, o PRO-
MINP – Programa de Mobilização da Indústria Nacional 
de Petróleo e Gás Natural tem como objetivo aumentar a 
participação da indústria nacional na produção de bens e 
serviços para o mercado de petróleo e gás, que não para de 
crescer, principalmente após a descoberta das reservas do 
pré-sal. Faz, também, parte do PROMINP o PNQP – Plano 
Nacional de Qualificação Profissional, que oferece cursos 

gratuitos de qualificação para dezenas de categorias pro-
fissionais relacionadas ao setor, abrangendo todos os níveis 
de escolaridade: básico, técnico e superior. Caso estejam 
desempregados os aprovados recebem uma bolsa-auxílio, e 
ao concluírem o curso seus dados são inseridos no banco de 
currículos administrado pelo próprio PROMINP, constan-
temente consultado pelos recursos humanos das empresas. 
O sucesso do programa pode ser medido pelos números: 
cerca de 85% dos alunos chegam a ser contratados, graças 
à qualificação profissional a que são submetidos. Mais in-
formações no site www.prominp.com.br. 

Mas o PROMINP não é a única alternativa para quem 
almeja galgar uma vaguinha no setor energético. Atual-
mente, há no mercado uma infinidade de escolas técnicas 
que oferecem cursos voltados para a área, enquanto que os 
meios de comunicação procuram desempenhar seu papel 
de prestadores de serviços, divulgando vagas e oportuni-
dades de acordo com a demanda. Há pouco mais de um 
ano, por exemplo, a revista Caros Amigos publicou o livro 
Desenvolvimento do Trabalho – 50 Profissões de Futuro, com 
o patrocínio da PETROBRAS e do Governo Federal. Em 
formato de guia, nele estão inseridas as ocupações mais 
procuradas pelos brasileiros. Detalhe: quase 50% do seu 
conteúdo refere-se à área técnica. 

Reinaldo Roque Nunes: “Os técnicos precisam ser 
valorizados, e nós precisamos deles” 

Petróleo: da exploração ao consumo
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Dono das maiores 
reservas de água 

potável do planeta, o 
Brasil ainda peca pelo 
desperdício e falta de 

conscientização quanto 
ao uso racional de seu 

bem mais precioso

De acordo com a ONU – Organização das Na-
ções Unidas, cada indivíduo necessita apro-
ximadamente de 110 a 150 litros de água por 

dia para atender suas necessidades básicas, incluindo 
a higiene pessoal. No Brasil, o consumo per capta diá-
rio ultrapassa 250 litros, ou seja, mais do que o dobro 
da média necessária. No verão o gasto ainda é maior, 
e o consumo supera facilmente 450 litros segundo 
a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo. Há pouco mais de um ano, a 
NAS – National Academy of Sciences, corporação 
norte-americana voltada para estudos e publicações 
científi cas, divulgou um ranking com os maiores 
consumidores de água no planeta; e, nesse quesito, o 
Brasil ocupa o 4º lugar, atrás somente da China, Índia 
e dos Estados Unidos. Juntos, esses quatro países são 
responsáveis pela demanda de quase 40% da água 
utilizada na produção agrícola e de bens de consumo 
em todo o mundo. Outro dado alarmante é que quase 
metade da população mundial não tem acesso à água 
de qualidade, situação paradoxal ao considerar que 
2/3 do planeta são constituídos por mares, oceanos e 
rios. A explicação é que, desconsiderando as águas 
salgadas, sobram pouco mais de 2,5% desses recur-
sos, teoricamente apropriados para 
matar a sede de 6 bilhões de habitantes; 
teoricamente, porque uma parte desse 
índice se refere aos gelos das calotas 
polares, outra aos lençóis freáticos e, 
por fi m, aos lagos e rios. Há milhares e 
milhares de anos que a quantidade de 
água no planeta é a mesma, mas devi-
do ao elevado índice de natalidade e o 
consequente aumento do consumo, a 
economia é fundamental para o futuro 
da humanidade.

Amazonas, São Francisco e Paraná: 
três dos principais rios que cruzam 

o território brasileiro
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Cuidar para 
não faltar: ao 

mesmo tempo 
em que algumas 

regiões brasileiras 
têm água em 
abundância, 

outras – como o 
sertão nordestino 

– ainda sofrem 
com as secas
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Com 15 mil funcionários – entre os quais, cerca de 
15% são técnicos –, a SABESP atende aproximadamen-
te 27 milhões de usuários em quase 370 municípios 
paulistas. Só para garantir o abastecimento da região 
metropolitana, estão em pleno funcionamento várias 
centrais de tratamento e distribuição, como o Sistema 
Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Alto Cotia, Rio 
Grande e Rio Claro. Por isso, é essencial a preservação 
dos mananciais de captação, que correspondem às re-
servas hídricas: rios, lagos, represas e lençóis freáticos. 
Para isso, existem leis. No âmbito estadual, a Lei nº 
9.866, assinada pelo governador Mário Covas em 1997, 
dispõe sobre as diretrizes e normas para a proteção e 
recuperação das bacias hidrográfi cas dos mananciais 
de interesse regional. Na esfera federal, no mesmo ano 
o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a 

Lei nº 9.433, a qual institui a PNRH – Política Nacional 
de Recursos Hídricos, defi nindo a água como bem de 
domínio público e objetivando, entre outros aspectos, 
“assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 
disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos”. Pela Lei das Águas, 
como é chamada, cabe ao governo federal e estaduais a 
responsabilidade de legislar e administrar os recursos 
hídricos de acordo com suas necessidades regionais. 

Pelo menos na retórica, escrita ou falada, as palavras 
são bonitas e bem empregadas. Também não faltam 
campanhas institucionais e publicitárias – por parte do 
poder público, organizações não governamentais e até 
da iniciativa privada – contra o desperdício e de cons-
cientização para o uso racional da água; porém, essas 
mesmas campanhas tornam-se inefi cazes sem a devida 
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participação popular. Para se ter uma ideia, ao reduzir 
em apenas um minuto o tempo do banho, a economia 
pode chegar a 6 litros de água por dia; manter a torneira 
fechada durante a higiene pessoal ou ao ensaboar a louça 
representa até 80 litros a menos; e deixar a roupa acumu-
lar para ser lavada de uma só vez diminui o consumo em 
aproximadamente 135 litros cada vez em que a máquina 
de lavar é acionada. São atividades corriqueiras, mas 
que certamente fazem a diferença no fi nal do mês, tanto 
nos gastos domésticos como nos cofres da nação.

Brasil, terra da água – No Brasil de natureza exuberan-
te, o clima úmido contribui para a formação de uma 
vasta rede hidrográfi ca constituída por importantes 
rios, como o Amazonas, que detém o maior fl uxo de 
água do mundo; o São Francisco, chamado de “rio da 
unidade nacional” por seus longos trechos navegáveis 
e integrar a região sudeste aos estados nordestinos; o 
Paraná, que banha o Brasil, Paraguai e a Argentina; en-
tre outros. Juntos, os rios brasileiros são responsáveis 
por concentrar 12% das reservas de água potável do 
planeta. No entanto, apesar dessa riqueza hídrica, a 
distribuição é muito irregular. A Amazônia, por exem-
plo, que detém a maior bacia fl uvial do mundo, apre-
senta baixa densidade demográfi ca; em contrapartida, 
outras regiões de maior concentração populacional 
sofrem com a grande escassez de água. Que o diga o 
sertão nordestino, onde a seca ainda persiste como o 

Algumas curiosidades sobre a água 

- De acordo com especialistas, no futuro poderá haver 
conflito entre países por disputa de água;

- De toda a água utilizada no mundo, 10% é 
destinada ao consumo humano, 20% para uso 
industrial e 70% na agricultura;

- Hipoteticamente falando, se toda a água do planeta 
coubesse numa garrafa de 1 litro, apenas meia gotinha 
seria apropriada para o consumo;  

- Água poluída não significa, necessariamente, estar 
contaminada; mas, água contaminada é, certamente, 
poluída. E, segundo a OMS – Organização Mundial da 
Saúde, mais de 80% das doenças são causadas pela 
ingestão de água contaminada; 

- O ser humano pode sobreviver um mês sem se 
alimentar, mas no máximo uma semana sem ingerir água;

- Água em estado sólido pesa 9% menos do que no 
estado líquido; 

- O corpo humano contém, em média, 37 litros de água, 
o que equivale a 66% da massa corporal de um adulto. 

SA
B

ES
P

Dicas importantes para evitar o desperdício 
de água no ambiente doméstico
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principal empecilho para o desenvolvimento humano 
e econômico. 

Objeto de constantes polêmicas e confrontos ideológi-
cos, especialmente com ambientalistas, a transposição do 
São Francisco deve, se não resolver, pelo menos amenizar 
um pouco a situação vivida por milhões de sertanistas. 
Pelo projeto, estão sendo construídos dois canais para 
desviar seu curso até o interior do Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Pernambuco. Só que as obras, inseridas 
no PAC – Programa de Aceleração do Crescimento e 
iniciadas durante o mandado do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva em 2007, ainda estão longe de serem 
concluídas. Entretanto, o Velho Chico – como o rio é cari-
nhosamente chamado – é visto como um fio de esperan-
ça numa região cuja carência é tamanha que um filete de 
água pode ter valor de diamante. 

Água para compartilhar – Instituído em 1992, o Dia 
Mundial da Água – comemorado em 22 de março 
– tem como objetivo conscientizar a população quanto 
aos riscos decorrentes do desperdício, que podem tra-
zer consequências desastrosas no futuro. E por se tra-
tar de um assunto de interesse global, a ONU definiu 
2013 como o Ano Internacional de Cooperação pela 
Água durante evento realizado em fevereiro na sede 
da UNESCO – Organização das Nações Unidas para 
Educação, Cultura e Ciência, em Paris. “Cooperação 

Alemão – wasser 
Chinês – shouei 
Dinamarquês – vand
Espanhol – agua 
Francês – eau 
Grego – nero 
Hebraico – main 
Inglês – water
Italiano – acqua
Japonês – mizu
Maltês – Ilma
Português – água 
Russo – voda

O bem natural é de 
todos; o que muda é 
somente a maneira 
como se pronuncia
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deve ser a palavra de ordem. Isso é essencial para pre-
servar nossos ecossistemas, para erradicar a pobreza 
e avançar em igualdade social”, afirmou, na época, a 
diretora geral Irina Bokova. Pelo lema”Water, Water 
Everywhere, Only If We Share” – numa tradução literal, 
“Água, Água em Todo Lugar, Se a Gente Comparti-
lhar” –, a campanha faz uso de um verbo atualmente 
em evidência nas redes sociais: compartilhar. Assim, 
por que não conjugá-lo também no que se refere às 
questões práticas? 

Por ocasião do Dia Mundial da Água, o SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do 
Estado de São Paulo divulgou uma nota, em forma de 
alerta à população, por meio de seus canais de comu-
nicação: “Assim como o ar que respiramos e a terra de 
onde tiramos o nosso sustento, a água é imprescindível 
à nossa sobrevivência e à perpetuação da vida no pla-
neta. Por isso, vamos racionar o uso, sem desperdícios; 
vamos cuidar das nossas reservas hídricas, mantendo 
nossos rios limpos; enfim, vamos zelar pelo bem natu-
ral mais precioso que dispomos”, diz o texto.

Operários trabalham nas obras de transposição 
do Rio São Francisco: dois canais levarão água 
para o sertão nordestino
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Dia Mundial da Água: 
“Água, Água em Todo Lugar, 

Se a Gente Compartilhar”
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SINTEC-SP denuncia 
problemas urbanos e exige 

mais atenção e providências 
estruturais, por parte das 

autoridades públicas, para 
uma das principais ruas 
comerciais do centro da 

capital paulista
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Rua 24 de Maio, centro da capital: inúmeros problemas 
sociais e urbanos em apenas dois quarteirões de extensão

Pelo ecletismo arquitetônico de seus edifícios, cujas 
características históricas e contemporâneas se con-
vergem em algum ponto no tempo e no espaço, ca-

minhar por São Paulo pode ser tão agradável quanto uma 
visita ao museu; em contrapartida, pode se tornar desagra-
dável ao levar em conta a degradação cultural e a sujeira 
de certas ruas, somadas ao comércio clandestino e à ação 
dos batedores de carteira que agem à plena luz do dia e sem 
a menor cerimônia. É fato que o trabalho de revitalização 
do “velho” centro tem sido implantado com alguns resul-
tados satisfatórios. Nas imediações do Vale do Anhanga-
baú, por exemplo, está sendo construída a Praça das Artes, 
com o objetivo de devolver à região um pouco do glamour 
artístico e cultural do passado. Administrada pela Funda-
ção Theatro Municipal, o imenso boulevard se estende pela 
Avenida São João e adjacências e seus prédios abrigam se-
des de importantes instituições como o Conservatório Dra-
mático Musical, Orquestra Sinfônica Municipal, a Orques-
tra Experimental, o Coral Lírico, o Coral Paulistano e o Balé 
da Cidade. Bem próxima dali fica a Rua 24 de Maio, uma 
das mais movimentadas vias comerciais e que, como tantas 
outras, também necessita urgentemente de revitalização.

Desnivelado e esburacado, em dias de chuva o calça-
dão – que há pouco tempo era fechado para o tráfego de 
veículos – sempre acumula poças d´água, além de cau-
sar transtornos às mulheres de salto alto que caminham 
rumo aos seus empregos. E mais: produtos pirateados 
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gar com mais segurança e respeito”, salienta o presidente 
Wilson Wanderlei Vieira.

Recentemente, o secretário municipal Fernando de 
Mello Franco esteve na sede da Associação Viva o Cen-
tro, entidade civil voltada para o desenvolvimento social, 
histórico e econômico do centro metropolitano da capital, 
para falar sobre os planos de revitalização propostos pela 
administração pública. “É preciso que as pessoas fiquem 
no centro”, disse, anunciando que serão criadas 20 mil 
novas unidades habitacionais e apontando a classe mé-
dia como responsável por repovoar a região. “A proposta 
ainda é tímida para uma cidade do tamanho de São Pau-
lo, mas já é o dobro de moradias construídas nas duas ges-
tões passadas”, acrescenta. Quanto aos calçadões – e isso 
diz respeito, inclusive, à Rua 24 de Maio –, ele garante que 
a Prefeitura de São Paulo está elaborando um plano para 
resolver essa questão. “A iniciativa visa aprimorar os espa-
ços públicos de maneira mais intensa, divertida e mais dis-
tribuída ao longo de todo o centro”, conclui.

Sociedade alternativa – Alguns historiadores associam 
a Rua 24 de Maio a um dos episódios mais sangrentos 
travados durante a Guerra do Paraguai (1864-1870) – a 
Batalha de Tuiuti, vencida em 24 de maio de 1866 pela 
aliança formada entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai 
em território paraguaio, sob o comando do general Ma-
nuel Luís Osório. 

Batalhas à parte, no início do século passado o cen-
tro da capital paulista viveu seu momento de glória e 
apogeu, tanto que a grande concentração de bares, ci-
nemas e teatros designavam à região o título de Broa-
dway Paulistana; a partir da metade do século, a boe-
mia se transferiu para o Bixiga, assim como a maioria 
dos teatros e espetáculos. 

Ao longo de quase um século e meio de existência as 
transformações sociais e urbanísticas da Rua 24 de Maio 
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são comercializados livremente, pedestres dividem espa-
ço com skatistas, diferentes tribos urbanas se acotovelam 
em frente às galerias, sem falar do cheiro inconfundível 
de maconha e do uso indiscriminado de outras drogas e 
alucinógenos ainda mais maléficos ao organismo. Diante 
de tantos problemas urbanos num logradouro de dimen-
sões tão pequenas, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo, pre-
ocupado com questões relacionadas ao desenvolvimento 
humano, vem a público cobrar mais atenção e exigir pro-
vidências estruturais, por parte das autoridades compe-
tentes, no sentido de garantir condições mais adequadas 
a todos que utilizam a via diariamente. “É triste vivenciar 
essa situação; e nós, como entidade comprometida com 
o bem-estar social, queremos contribuir para tornar a rua 
mais limpa e organizada, onde as pessoas possam trafe-

Praça das Artes, espaço para manifestações 
artísticas e culturais que está sendo construído nas 
proximidades da Rua 24 de Maio
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têm sido constantes, acompanhando as tendências impos-
tas pela própria sociedade. Fundado em 1962, o Shopping 
Center Grandes Galerias – primeiro da cidade, e conhe-
cido como Galeria do Rock – não somente marca a pas-
sagem para a Avenida São João como também concentra 
um dos mais importantes redutos da cultura urbana pau-
listana. Mesmo assim, as fachadas onduladas idealizadas 
pelo arquiteto Alfredo Mathias e inspiradas no trabalho de 
Oscar Niemeyer, praticamente passam despercebidas aos 
olhares mais apressados, por falta de informação ou sim-
plesmente desinteresse. Numa análise mais profunda, as 
ondulações constituem uma metáfora para representar as 
diferentes tribos sociais que a frequentam; ou seja, grupos 

que se socializam conforme ideais e costumes, cada qual 
ocupando seu devido espaço. Eis aí alguns resquícios do 
movimento de contracultura da década de 1960 que, ape-
sar dos novos tempos, ainda dita regras comportamentais 
e arrebata milhares de seguidores. Ao todo, são mais de 
450 estabelecimentos comerciais, segmentados por estilos 
e que cumprem fielmente seu papel de disseminador de 
tendências – dos adeptos do hip hop ao rock in roll. “Os 
pequenos negócios garantem uma capacidade de mudan-
ça maior e as coisas se alteram mais rapidamente. Por isso, 
a galeria é uma metamorfose ambulante”, resume o admi-
nistrador Marcone Vinicius Moraes, em alusão à música 
homônima de Raul Seixas, cuja obra é amplamente difun-
dida pelas lojas do edifício. Sem dúvidas, também pode-
ria ser classificada como sociedade alternativa, outro su-
cesso do Raulzito.    

Enquanto as antigas construções precisam ser preser-
vadas e melhor exploradas culturalmente, novos edifícios 
podem trazer de volta a esperança de que, num futuro pró-
ximo, a Rua 24 de Maio se torne o que todos os paulistanos 
e visitantes esperam. É o caso do prédio do SESC – Serviço 
Social do Comércio, que deve modificar consideravelmen-
te o cenário urbano da degradada esquina da Rua Dom 
José de Barros, levando inúmeras opções de lazer, cultura 
e esporte à região. Apesar do atraso nas obras o projeto é 
bastante audacioso e, quando finalizado, contará com tea-
tro; praça de alimentação; espaço de conveniência, cultu-
ra e atividades esportivas; biblioteca e computadores com 
acesso à internet; além de uma piscina panorâmica no últi-
mo andar. “É o coroamento de uma iniciativa na qual nós 
sempre estivemos envolvidos com entusiasmo”, afirmou 
Marco Antonio Ramos de Almeida, superintendente ge-
ral da Associação Viva o Centro, por ocasião do início da 
obra, cuja conclusão está prevista para 2014.

Em breve, quem estiver na sede do SINTEC-SP terá 
uma visão privilegiada do SESC 24. Contudo, ao anga-
riar essa campanha o propósito do sindicato é que todos 
que trabalham na Rua 24 de Maio tenham o mesmo privi-
légio; não somente com acesso à piscina panorâmica, mas 
a qualquer ponto que venha a ser revitalizado no decorrer 
dos dois quarteirões da rua.

De acordo com o secretário municipal Fernando de Mello 
Franco, a Prefeitura de São Paulo está elaborando um 

plano para resolver a questão dos calçadões
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Fachadas onduladas e interior da Galeria do Rock: 
obra do arquiteto Alfredo Mathias, inspirada no 
trabalho de Oscar Niemeyer

SESC 24 em construção, visto da sede do SINTEC-SP
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Vamos dar uma rápida olhada 
no planeta Terra! Segundo 
a ONU – Organização 

das Nações Unidas, existe uma 
diversidade imensa de seres 
humanos, de aparências físicas 
diferentes: uns bem-humorados, 
outros irritadiços, muitos infelizes, 
alguns otimistas, de incontáveis 
credos etc. Mas, percebe-se um 
denominador comum: a necessidade 
de alimentos, de abrigo e segurança. 
Na luta pela sobrevivência, a 
história se desenrola em infi ndáveis 
batalhas. Apesar da modernidade 
nos trazer conforto, o avanço 
tecnológico, a abundância de 
alimentos, a cura de enfermidades 
e o confronto continuam, desde 
guerras declaradas – atualmente 
sendo travadas em dezenas de 
localidades – até disputas silenciosas 
na família, no trabalho, na política e entre amigos.

Muitas pessoas nascem e morrem, antes mesmo de 
conhecerem ou se aperceberem das possibilidades que 
a vida lhes oferece. Alguns vivem apenas para suprir 
as necessidades de sobrevivência, suportando a dor e o 
sofrimento como se não houvesse alternativas, como se 
não houvesse saídas, como se os momentos de alegria se 
restringissem apenas aos dias festivos. Outros, por medo 
de perderem o que possuem, protegem suas posses com 
ferocidade, incapazes de repartir, de compartilhar; mais 
do que isso, apropriam-se do que não lhes pertencem 
pelo uso da força. 

Nós nos tornamos nosso próprio inimigo quando 
criamos barreiras, quando nos conformamos de que 
somos incapazes, quando nos fechamos em nossas 
crenças, quando acreditamos que somos felizes apenas 
em ocasiões especiais. Receamos ter metas e sonhos com 
medo de nos frustrarmos. Então, passamos dia após dia 
repetindo as mesmas coisas, tendo as mesmas reações 
emocionais e sofrendo as mesmas dores.

Cansados do sofrimento, nós, seres humanos partimos 
para uma busca. Busca de respostas em pensamentos 
fi losófi cos, na religião, na ciência… Não existem grandes 
respostas ou grandes soluções fora de nós mesmos. 
Existem, sim, conhecimentos que nos ensinam a nos 
olharmos, a nos conhecermos e a nos aceitarmos. Com 
esforço podemos ir soltando as amarras que construímos 
para nos protegermos; podemos ultrapassar os limites do 
nosso ego e do próprio corpo físico.

Quando começarmos a enxergar a nós mesmos, 
começaremos a aceitar melhor o nosso semelhante, sem 
necessidade de estarmos em contínua posição de defesa. 
Crescer internamente requer esforço e continuidade, 
mas somos capazes de somar com nossas próprias 
capacidades; e motivação para essa jornada está no 
interior de cada pessoa. 

Fonte: CEC – Centro de Estudos da Consciência, reeditado de 
acordo com a linha editorial de SINTEC-SP em Revista

Erica Erina Fukuyama é médica, 
palestrante e presidente do 

CEC – Centro de Estudos da Consciência 

“Nós nos tornamos 
nosso próprio inimigo 
quando criamos 
barreiras, quando 
nos conformamos de 
que somos incapazes, 
quando nos fechamos 
em nossas crenças, 
quando acreditamos 
que somos felizes 
apenas em ocasiões 
especiais”
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“Juntos, Somos mais Fortes!” 

Para descobrir as palavras que se encaixam nos campos correspondentes, 
você terá que ler cada uma das matérias dessa revista:

1 – (?) Novaes conhece profundamente a estrutura jurídica e administrativa do tribunal paulista.
2 – Bauru tem cerca de 350 mil habitantes de acordo com o Censo 2010 realizado pelo (?).  
3 – Para a presidente Dilma Rousseff, as manifestações são atos de (?) e democracia.
4 – Ao longo das décadas (?) e Portugal têm desenvolvido uma série de ações, acordos e intercâmbios.
5 – Dono das maiores reservas de água (?) do planeta, o Brasil ainda peca pelo desperdício.
6 – Juntos, os rios brasileiros são responsáveis por concentrar 12% das reservas de água potável do (?).
7 – (?), porém, é duplamente privilegiada: em seu litoral, as águas do Rio Tejo se encontram com o Oceano Atlântico.
8 – No Brasil de (?) exuberante, o clima úmido contribui para a formação de uma vasta rede hidrográfica.
9 – Em seu papel de representatividade (?), o SINTEC-SP também se mobilizou.
10 – O (?) tem como objetivo aumentar a participação da indústria nacional na produção de bens e serviços para o mercado de petróleo e gás.
11 – Para apresentar a palestra magna “Um Mundo sem Fronteiras”, a incumbência foi do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Marco (?).  
12 – Em São Paulo, o aniversário da CLT também foi lembrado durante as comemorações do Dia do (?).
13 – Segundo a (?), existe uma diversidade imensa de seres humanos, de aparências físicas diferentes.
14 – Fundado em 1962, o Shopping Center Grandes Galerias – primeiro da cidade, e conhecido como (?) do Rock – não somente marca a 

passagem para a Avenida São João como também concentra um dos mais importantes redutos da cultura urbana paulistana.
15 – É pelo recolhimento da (?) que o técnico obtém o benefício do acervo técnico.
16 – “(?), Somos mais Fortes!”.
17 – Muito em breve, quem estiver na sede do SINTEC-SP terá uma visão privilegiada do (?).
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