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Em 1909, o então presidente da República, Nilo Peçanha, criou 
as primeiras escolas técnicas no país. Um século depois, o 
governo federal sancionou a Lei nº 11.940/2009, instituindo o 
Dia Nacional do Profissional Técnico em 23 de setembro, 
reconhecendo a importância – histórica, econômica e social – da 
nossa categoria para o desenvolvimento da nação.

Técnico Industrial

A FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais orgulha-
se, não somente por representá-lo e defender seus interesses, 
mas também por sua confiança depositada em nosso trabalho. 



Você é o que nos motiva a continuar 
nessa luta; afinal, sem sua participação, 
nada seria possível. 

Parabéns pelo seu dia e conte 
sempre conosco. 

FENTEC

“Juntos, Somos mais Fortes!”

Em 19 de maio de 2009, o presidente interino José 
Alencar sancionou a Lei nº 11.940/2009, instituindo o 
Dia Nacional do Profissional Técnico em 23 de setembro. 
A escolha da data remete ao centenário da criação das 
primeiras escolas técnicas pelo presidente republicano 
Nilo Peçanha em 1909, marco significativo para a 
história dos técnicos por introduzir um novo conceito na 
educação e possibilitar o advento de uma nova categoria 
profissional, imprescindível para o desenvolvimento do 
país. Também, em 2009, o movimento dos técnicos 
completava três décadas de existência, contados 
oficialmente a partir da fundação da ATESP – Associação 
Profissional dos Técnicos Industriais do Estado de São 
Paulo, em 18 de agosto de 1979.

Trecho extraído do livro “O Movimento dos Técnicos 
Industriais – 35 Anos (1979/2014)”



4

S
U

M
Á

R
IO

5 EDITORIAL

6 ACONTECE  
 

10  SEMINÁRIO 

 Abertura

  FENTEC realiza o I Seminário Internacional das Entidades de Técnicos Industriais para capacitar 

os dirigentes técnicos na efetivação de suas prerrogativas, bem como discutir a importância do 

planejamento para alcance dos objetivos das entidades sindicais

14  “Negociação Coletiva: da Legalidade à Prática” 

  Por Roberto Freitas Pessoa, desembargador, advogado e ex-presidente do TRT 5ª Região

  

15  “Integração dos Sindicatos e a Sociedade” 

  Por Noemia Aparecida Garcia Porto, juíza e diretora de Cidadania e Direitos 

 Humanos da ANAMATRA 

16  “Conjuntura do Movimento Sindical e Mapeamento Sindical” 

  Por Zilmara David de Alencar, advogada, consultora jurídica e integrante da Comissão de Direito 

Sindical da Seccional do Distrito Federal da OAB  

17  “Conjuntura Política Sindical”

  Por André Luis dos Santos, publicitário, jornalista e assessor parlamentar do DIAP

18  “O Papel do MTE na Democratização das Relações de Trabalho na Visão Individual e Coletiva”

  Por André Grandizoli, auditor fiscal do MTE

19  “Mecanismos Modernos de Comunicação”

  Por Altamiro Borges, jornalista, blogueiro e presidente do Centro de Estudos da Mídia 

 Alternativa Barão de Itararé

20  “Ações e Visões do MPT junto ao Movimento Sindical, Código de Ética e 

 Estatuto Democrático”

  Por Francisco Gérson Marques de Lima, procurador regional do MPT

21  Encerramento 

  Carta Aberta à Sociedade: síntese das propostas levantadas durante o seminário

22  ELEIÇÕES 

 FENTEC: 2015/2019 

 Líderes sindicais nacionais e internacionais, parlamentares e demais representantes da sociedade 

prestigiam solenidade de posse da nova diretoria da FENTEC 

32  EM FOCO  

 Imagens que não passam despercebidas   

 Momentos marcantes do seminário, da solenidade de posse da nova diretoria da FENTEC e da 

confraternização na Terra da Garoa 

34  Acordos coletivos 

 Acordos coletivos

 Resumo dos principais acordos coletivos realizados pela FENTEC em 2015

6

10

22

32



5

E
D

IT
O

R
IA

L 

untos, Somos mais 
Fortes!” Quando 
nós, da FENTEC 

novos caminhos, alavancando nossas metas e concretizando todos os 
objetivos traçados desde os primórdios do movimento dos técnicos. 

Quando fundamos a ATESP – Associação Profissional dos 
Técnicos Industriais do Estado de São Paulo em 1979, nós nos 
pautamos em três pilares, sendo que dois deles – a regulamentação 
profissional e a transformação das associações em sindicatos – foram 
concretizados. Queremos, agora, o desmembramento completo dos 
técnicos do Sistema CONFEA/CREA e a criação do conselho próprio, 
algo tangível e condizente ao que nossa categoria representa, tanto 
profissionalmente como socialmente. Afinal, por que devemos nos 
submeter às condições impostas por um sistema que exige nosso 
registro sem nos respeitar como profissionais e cidadãos?

Ao ouvirmos os inúmeros convidados e participantes na 
solenidade de posse da diretoria da FENTEC (2015/2019) expondo 
suas opiniões sobre o nosso anseio por liberdade profissional, 
percebemos claramente o quanto essa luta é legítima e justa. E é 
pela efetivação desse propósito que, com o respaldo e o trabalho 
dessa nova diretoria, que canalizaremos todas as nossas forças e 
energias; não somente para nós, técnicos, mas em benefício da 
sociedade brasileira.

Essa edição da Revista da FENTEC traz, também, uma 
síntese do que aconteceu durante o I Seminário Internacional 
das Entidades de Técnicos Industriais: “Consolidação das 
Estratégias de Representação e Atuação dos Técnicos Industriais”, 
realizado de 2 a 4 de setembro de 2015, com a participação de 
centenas de companheiros que conhecem a seriedade do nosso 
trabalho e acompanham assiduamente a nossa jornada. Além de 
enriquecerem nosso evento, os ilustres palestrantes nos deixaram 
um legado de conhecimento, atualizando-nos e nos capacitando 
ainda mais para a grande responsabilidade de representação 
sindical que nos é confiada. 

Para continuarmos progredindo, contamos com a sua atenção 
e colaboração nesse novo ciclo que se inicia. Estamos cientes de 
que trilhamos um longo e vitorioso caminho, mas ainda há muito 
a percorrer. Com o comprometimento de sempre, continuemos 
unidos em busca dos nossos ideais. E para que nunca nos 
esqueçamos do lema que nos move, finalizamos esse editorial da 
mesma maneira como iniciamos: “Juntos, Somos mais Fortes!”.

Wilson Wanderlei Vieira
Presidente 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
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A força dos técnicos na UGT
Diretor da FENTEC e 
diretores dos SINTECs são 
eleitos para as secretarias 
nacionais e regionais da UGT

Fundada em 19 de junho de 
2007, atualmente a UGT 
– União Geral dos Trabalha-

dores é uma das principais centrais 
sindicais brasileiras, representando 
milhões de trabalhadores. Para de-
monstrar essa força, recentemente 
a entidade realizou uma série de 
congressos – nacional e regionais 
–, descentralizando suas ações com a 
instituição de diversas secretarias; e, 
nessa nova gestão, a participação dos 
técnicos tem sido muito importante, 
como destacou Ricardo Patah du-
rante a solenidade de posse da nova 
diretoria da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais, 
realizada no dia 4 de setembro de 
2015 em São Paulo. “Nós nos or-
gulhamos em contar com diversos 
sindicatos de profissionais liberais en-
tre nossos filiados, e também com a 
participação dos técnicos nas nossas 
secretarias”, discursou o presidente 
nacional da UGT, mencionando o 

secretário nacional Solomar Pereira 
Rockembach, diretor da FENTEC e 
presidente do SINTEC-PR – Sindi-
cato dos Técnicos Industriais do Es-
tado do Paraná, eleito na Secretaria 
para Assuntos das Profissões Liberais 
durante o 3º Congresso Nacional da 
UGT, realizado de 16 a 18 de junho 
de 2015 no Palácio das Convenções 
do Anhembi em São Paulo. “Obri-
gado pelo apoio recebido para a 
continuidade do meu trabalho como 
secretário; vamos à luta em defesa 
dos interesses dos trabalhadores”, 
agradece o secretário nacional.  

Como entidade filiada à UGT, 
durante o Congresso Estadual de 
Fundação da UGT-SP – União Geral 
dos Trabalhadores do Estado de São 
Paulo realizado em maio de 2014, o 
SINTEC-SP– Sindicato dos Técni-
cos Industriais de Nível Médio do 
Estado de São Paulo indicou seus re-
presentantes para a composição das 
secretarias estaduais: Margarete dos 
Santos, como titular da Secretaria 
de Qualificação Profissional; Narciso 
Donizete Fontana e Gilberto Takao 
Sakamoto, respectivamente titular 
e adjunto da Secretaria do Traba-
lhador no Setor da Indústria; Wilson 
Wanderlei Viera Junior e Venilton 
Albino Carvalho, respectivamente 
titular e adjunto da Secretaria dos 
Profissionais Liberais. Desde então, o 
grupo realizou várias reuniões com o 
objetivo de levantar temas e elaborar 
propostas para oferecer subsídios à 
central, de maneira a contribuir com 
o fortalecimento da base estadual e, 
consequentemente, com a valoriza-
ção dos trabalhadores, o crescimento 
do setor industrial e o desenvolvi-
mento da sociedade.

Entre os diretores do SINTEC-DF 
– Sindicato dos Técnicos Industriais 

de Nível Médio do Distrito Federal 
que integram as atuais secretarias da 
UGT-DF – União Geral dos Trabalha-
dores do Distrito Federal, cuja eleição 
aconteceu no dia 6 de maio de 2015 
durante o 2º Congresso da UGT-DF, 
estão o presidente Luzimar Pereira da 
Silva – também diretor da FENTEC 
– na Secretaria de Relações Institucio-
nais; e Iracy Vieira Santos Silvano, na 
Secretaria de Assuntos do Trabalha-
dor Urbanitário. “Apesar de agregar 
diversas categorias profissionais defen-
didas por seus respectivos sindicatos, a 
união fortalece o movimento e elenca 
outras ações de interesse comum aos 
trabalhadores”, opina a secretária.  

3º Congresso Nacional da UGT, realizado 
no Palácio das Convenções no Anhembi em 
São Paulo

UGT

Solomar Pereira 
Rockembach, 
do SINTEC-PR: 
Secretaria para 
Assuntos das 
Profissões Liberais

DIVULGAÇÃO

FABIANNA ALMEIDA

Representantes do SINTEC-SP na 
UGT-SP: Venilton Albino Carvalho, 
Gilberto Takao Sakamoto, Margarete 
dos Santos, Narciso Donizete Fontana 
e Wilson Wanderlei Vieira Junior 

Luzimar Pereira da 
Silva e Iracy Vieira 
Santos Silvano, 
do SINTEC-DF: 
Secretaria 
de Relações 
Institucionais 
e Secretaria 
de Assuntos 
do Trabalhador 
Urbanitário, 
respectivamente 

DIVULGAÇÃO

Cirila Lopes dos Santos Borges, do 
SINTEC-PI: Secretaria de Assuntos do 
Trabalhador Urbanitário

DIVULGAÇÃO

Pelo SINTEC-PI – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Estado do Piauí, 
a diretora Cirila Lopes dos Santos Bor-
ges foi eleita 2ª secretária adjunta para a 
Secretaria de Assuntos do Trabalhador 
Urbanitário, da UGT-PI – União Geral 
dos Trabalhadores do Estado do Piauí. 
“Estive também no 3º Congresso Na-
cional da UGT em São Paulo e, para o 
cargo ao qual fui designada, procurarei 
integrar os técnicos dos mais diversos 
setores, fortalecendo ainda mais a nossa 
causa técnica”, resume. 
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FENTEC BRASIL TV: 
trio de experts

Especialistas falam sobre 
negociação coletiva, relações 
sindicais e importância dos 
sindicatos na vida dos trabalhadores

Zilmara David de Alencar 
é advogada, consultora 
jurídica e integrante da 

Comissão de Direito Sindical 
da Seccional do Distrito Federal 
da OAB – Ordem dos Advogados 
do Brasil; André Luis dos Santos 
é publicitário, jornalista e assessor 
parlamentar do DIAP – Departa-
mento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar; por sua vez, José 
Silvestre Prado de Oliveira é ge-
ógrafo, economista e coordenador 
de relações sindicais do DIEESE 
– Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconô-
micos. No entanto, o que eles têm 
em comum? A resposta é que todos 
foram entrevistados na nova fase 
do programa FENTEC BRASIL 
TV, veiculado em quase 60 muni-
cípios paulistas e mais 12 capitais, 
onde expuseram suas opiniões 
e conhecimentos sobre diversos 
assuntos que permeiam a organi-
zação sindical, como negociação 
coletiva, relações entre os sindi-
catos e a sociedade, a importância 
das entidades sindicais na vida dos 
trabalhadores, entre outros. “O 
verdadeiro papel dos sindicatos 
é representar coletivamente os 
trabalhadores que pertencem às 
suas categorias, para que eles 

se fortaleçam em seus pleitos”, 
explica a advogada Zilmara 
David de Alencar, destacando a 
relevância das entidades dentro 
de um contexto do próprio mo-
vimento social. “Fundamental 
na vida de qualquer cidadão, o 
trabalho é o direito mais corre-
lacionado à dignidade humana”, 
emenda. 

Apesar de atuar em todos os 
poderes da República, atualmen-
te a atenção do DIAP está mais 
focada no Congresso Nacional, 
principalmente em pautas de 
interesse da classe trabalhado-
ra e consensuais ao movimento 
sindical. “Temos cerca de 1300 
entidades filiadas entre sindica-
tos, federações, confederações 
e centrais sindicais; e nós as 
orientamos em suas iniciativas 
dentro do Congresso Nacional 
para uma atuação mais efetiva 
do próprio movimento sindical”, 
explica André Luis dos Santos, 
ressaltando também a atuação 
das entidades sindicais no trâ-
mite das medidas de ajuste fiscal 
transformadas em lei. “O efeito 
das medidas provisórias, que se-
ria muito desastroso por retirar 
ou flexibilizar os direitos dos 
trabalhadores, foi minimizado 

graças à pressão exercida por es-
sas entidades e pelo movimento 
sindical”, esclarece. 

Para José Silvestre Prado de 
Oliveira, as pesquisas realizadas 
pelo DIEESE apuram diversos 
indicadores – remuneração sa-
larial média, faixa etária, grau 
de escolaridade, tempo de per-
manência nos empregos – de 
maneira a ajudar os sindicatos 
a traçarem um perfil socioeco-
nômico dos trabalhadores que 
fazem parte das categorias pro-
fissionais representadas. “Além 
da assessoria direta na mesa de 
negociação coletiva, qualquer 
entidade sindical filiada ao 
DIESSE pode solicitar o que 
chamamos de assessoria indire-
ta, que é a produção de subsí-
dios importantes usados durante 
a campanha salarial”, salienta, 
citando entre esses subsídios os 
índices de inflação, o desempe-
nho econômico de determinado 
setor, a variação salarial no 
período entre as datas-bases, e 
outros fatores.   

Quem, porventura, não con-
seguiu acompanhar essas e ou-
tras entrevistas pela TV, pode 
assistir ao programa pelo site 
www.fentec.org.br ou YouTube.

FOTOS: JD MORBIDELLI

FENTEC BRASIL TV: informações essenciais para sindicalistas e aos trabalhadores

Zilmara David de Alencar (OAB/DF) André Luis dos Santos (DIAP) José Silvestre Prado de Oliveira (DIEESE)
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Livro: Sindicalismo y Movimiento de los Trabajadores
De autoria de Carlos 
“Pancho” Gaitán, FENTEC 
lança livro sobre sindicalismo 
na América Latina

Lançado durante o I Semi-
nário Internacional das 
Entidades de Técnicos 

Industriais: “Consolidação das 
Estratégias de Representação e 
Atuação dos Técnicos Indus-
triais”, conforme previsto e di-
vulgado anteriormente, o livro 
Sindicalismo y Movimiento de los 
Trabajadores partiu de uma ini-
ciativa da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Indus-
triais por incentivar o sindica-
lista argentino Carlos “Pancho” 
Gaitán a escrever uma obra que 
abordasse aspectos inerentes à or-
ganização sindical no continente 
latino-americano. “Ele tem uma 
participação importantíssima em 
nosso trabalho, pois é o responsá-
vel por nos inserir no movimento 
sindical internacional”, sintetiza 
o presidente da FENTEC, Wilson 
Wanderlei Vieira, aproveitando 
a ocasião para felicitá-lo pelos 

80 anos completados em 31 de 
agosto e homenageando-o com 
uma edição especial do livro con-
feccionada com capa de metal. 
“Nesse momento tão marcante, 
nós o parabenizamos pelo ani-
versário e o homenageamos pelo 
lançamento do livro Sindicalismo 
y Movimiento de los Trabajadores, 
obra que permite aos técnicos e à 
sociedade compreender melhor a 
importância e o que representa o 
movimento sindical dos técnicos 
nos países latino-americanos”, 
escreve de próprio punho.

Antes da sessão de autógrafos, 
Carlos “Pancho” Gaitán agra-
deceu formalmente a FENTEC 

Da esquerda para a direta: 
Ricardo Nerbas, Carlos “Pancho” Gaitán, 
Wilson Wanderlei Vieira, Nelson Nazar, 
António Matos Cristóvão, Juan Diaz 
Luthar, Julio Torales e Luis Améndola

to dos trabalhadores são os pró-
prios trabalhadores”, acrescenta 
o fundador e presidente de honra 
da FLATIC – Federação Latino-
Americana dos Trabalhadores das 
Indústrias e Construção,  profun-
do conhecedor da política e do 
sindicalismo no continente. 

Para dividir as honras com 
alguns dos companheiros que 
acompanham a sua trajetória 
calcada na luta sindical, também 
compuseram a mesa e o parabeni-
zaram pelo trabalho: Nelson Na-
zar, desembargador e ex-presiden-
te do TRT 2ª Região – Tribunal 
Regional do Trabalho; António 
Matos Cristóvão, presidente do 
CIFOTIE – Centro Internacional 
de Formação dos Trabalhadores 
da Indústria e Energia; Ricardo 
Nerbas, presidente da Organiza-
ção Internacional dos Técnicos; 
Luis Améndola, representando a 
OITEC-Argentina – Organização 
Internacional dos Técnicos da Ar-
gentina; Julio Torales, presidente 
da OITEC-Paraguai – Organiza-
ção Internacional dos Técnicos 
do Paraguai; e Juan Diaz Luthar, 
presidente da OITEC-Uruguai.

pela edição e publicação da obra, 
salientando que as experiências 
vividas ao longo dos anos – às 
vezes, difíceis e amargas – possi-
bilitam uma melhor compreensão 
dos fatos na dissertação sobre o 
mundo sindical. Salienta, ainda, 
que é uma honra comemorar seu 
aniversário durante o lançamento 
do livro e ao lado de grandes ami-
gos e de sua esposa, a professora 
Margarita Maria Llambias – tam-
bém presente no evento. “Planta-
mos coisas na América Latina que 
vínhamos trabalhando durante 
muito tempo, por acreditarmos 
que eram válidas e verdadeiras; 
pois, a verdade é que o movimen-

VULCANO PRODUÇÕES

VULCANO PRODUÇÕES VULCANO PRODUÇÕES

EMERSON DE LIMA

Carlos “Pancho” 
Gaitán: “A verdade 
é que o movimento 
dos trabalhadores 
são os próprios 
trabalhadores”

Wilson Wanderlei Vieira homenageia o 
companheiro e escritor Carlos “Pancho” Gaitán

JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI
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Ritmo patriótico
Com distribuição de CD 
promocional, FENTEC continua 
com a campanha em defesa 
dos valores cívicos e patrióticos

De hinos oficiais ao Tema da 
Vitória – aquela canção ins-
trumental utilizada nas trans-

missões de Fórmula 1 e identificada, 
principalmente, com as conquistas do 
piloto Ayrton Senna –, passando por 
Pra não Dizer que não Falei das Flores, 
canção proibida durante anos por sua 
crítica velada à ditadura militar; e 
Aquarela do Brasil, talvez a que me-
lhor represente a diversidade cultural 
brasileira. Imortalizadas no gosto e 
na cultura popular, essas são apenas 
algumas das músicas que compõem o 

CD promocional Patriotismo Já 
– Uma Celebração de Amor à 
Pátria em Versos e Prosas, produ-
zido pela FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais em 
continuidade à campanha angariada 
juntamente com o SINTEC-SP – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais de Ní-
vel Médio do Estado de São Paulo.  

Distribuído aos participantes no I 
Seminário Internacional das Entidades 
de Técnicos Industriais: “Consolida-
ção das Estratégias de Representação 
e Atuação dos Técnicos Industriais”, 
o CD teve suas músicas interpretadas 
pela cantora Sandra Santos durante 
os intervalos; em especial, como é de 
praxe o Hino Nacional Brasileiro foi 
entoado na abertura da cerimônia. 

Se os psicólogos e especialistas 

afirmam que a música tem o poder 
de influenciar o comportamento das 
pessoas, elevando potencialmente 
seus aspectos positivos como a ener-
gia, entusiasmo e felicidade, então 
por que não a utilizar também para 
emergir o sentimento patriótico? Esse 
é um dos objetivos; e, pela mobilização 
dos realizadores aliada à corroboração 
dos participantes, a campanha está 
evoluindo. “Já que nós, técnicos, par-
ticipamos ativamente do desenvolvi-
mento do país, vamos dar exemplo às 
demais categorias profissionais”, afir-
mou oportunamente o presidente da 
FENTEC, Wilson Wanderlei Vieira.

Patriotismo Já: de 
hinos oficiais a canções 
imortalizadas na cultura 
popular brasileira

EMERSON DE LIMA

Sandra Santos: teclado e voz 
a serviço do patriotismo

VULCANO PRODUÇÕES

SINTEC-RJ
de casa nova
SINTEC-RJ inaugura nova 
sede em Madureira, zona 
norte da capital carioca

Com direito a bênçãos e a 
tradicional fita inaugural, no 
dia 9 de outubro de 2015 o 

SINTEC-RJ – Sindicato dos Profis-
sionais Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Estado do Rio de Janeiro 
celebrou mais uma importante vitó-
ria para a categoria: a inauguração 
da nova sede. Localizada em Madu-
reira, zona norte da capital carioca, o 
imóvel conta com  estrutura adequa-
da para as necessidades do sindicato 
e atendimento aos técnicos com 
praticidade e conforto.

A cerimônia contou com a pre-
sença de autoridades públicas e repre-
sentantes de várias entidades, como o 

vereador Brizola Neto – ex-deputado 
federal e ex-ministro do Trabalho 
– e Reynaldo Barros, presidente do 
CREA-RJ – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Rio de 
Janeiro. “A inauguração da nossa nova 
sede é fruto de uma reivindicação an-
tiga uma vez que, com o crescimento 
do SINTEC-RJ, tivemos que aumen-
tar também nossas dependências”, 
declarou o presidente Hélio Cesar de 
Azevedo Santos, acompanhado dos 
diretores que compõem a sua gestão; 
entre eles, Francisco Viana Balbino, 
grande articulador do movimento 
dos técnicos no estado e um dos 
fundadores do sindicato. E o proje-
to, segundo o presidente, não está 
completamente finalizado. “Numa 
segunda etapa, nós pretendemos 

construir um auditório e uma sala 
específica para treinamentos”, pla-
neja, enaltecendo o esforço e a cola-
boração de todos os envolvidos.

Também presente na inauguração, 
o presidente da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais, 
Wilson Wanderlei Vieira, parabenizou 
o SINTEC-RJ por mais essa importan-
te conquista.

Fachada da nova sede do SINTEC-RJ; 
acima, o presidente Hélio Cesar de Azevedo 
Santos e os diretores do sindicato

Wilson Wanderlei Vieira (centro), prestigiando e 
parabenizando o SINTEC-RJ pela conquista

FOTOS: SINTEC-RJ
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Abertura
FENTEC realiza o I Seminário Internacional das 
Entidades de Técnicos Industriais para capacitar os 
dirigentes técnicos na efetivação de suas prerrogativas, 
bem como discutir a importância do planejamento para 
alcance dos objetivos das entidades sindicais

Diante da proposta de 
informar e capacitar os 
dirigentes técnicos na 

efetivação de suas prerrogativas e 
discutir a importância do planeja-
mento para alcance dos objetivos 
propostos por suas respectivas 
entidades sindicais, a FENTEC 
– Federação Nacional dos Téc-
nicos Industriais realizou, de 2 a 
4 de setembro de 2015, no Hotel 

Excelsior em São Paulo, o I Semi-
nário Internacional das Entidades 
de Técnicos Industriais, tendo 
como tema central a “Consoli-
dação das Estratégias de Repre-
sentação e Atuação dos Técnicos 
Industriais”. Com o patrocínio da 
UGT – União Geral dos Traba-
lhadores e do SINQUISP – Sindi-
cato dos Químicos, Químicos In-
dustriais e Engenheiros Químicos 

Dirigentes de entidades nacionais e internacionais, autoridades públicas e centenas de convidados lotam o auditório durante a abertura do seminário  

JD MORBIDELLI

do Estado de São Paulo, bem como o 
apoio institucional do SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio do Estado de São 
Paulo, da CNPL – Confederação 
Nacional das Profissões Liberais, do 
CONTAE – Conselho Nacional das 
Associações de Técnicos Industriais, 
da OITEC – Organização Internacio-
nal dos Técnicos, da ABETI – Asso-
ciação Brasileira de Ensino Técnico 

JD MORBIDELLI JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI JD MORBIDELLI
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Composição da mesa solene para a abertura oficial: José de Souza, Julio 
Torales, Ricardo Nerbas, António Matos Cristóvão, Roberto Freitas Pessoa, 
Zilmara David de Alencar, Wilson Wanderlei Vieira, Canindé Pegado, Meiby 
Jeanine Martins Lima, Juan Diaz Luthar e Armando Henrique

vogado e ex-presidente do TRT 5ª 
Região – Tribunal Regional do Tra-
balho; António Matos Cristóvão, 
presidente do CIFOTIE – Centro 
Internacional de Formação dos 
Trabalhadores da Indústria e Ener-
gia; Ricardo Nerbas, presidente da 
OITEC – Organização Internacio-
nal dos Técnicos; Zilmara David 
de Alencar, advogada, consultora 
jurídica e integrante da Comissão 
de Direito Sindical da Seccional do 
Distrito Federal da OAB – Ordem 
dos Advogados do Brasil; Meiby 
Jeanine Martins Lima, diretora 
executiva da FENET – Federação 
Nacional dos Estudantes de Ensino 
Técnico; Julio Torales, presidente 
da OITEC-Paraguai – Organização 
Internacional dos Técnicos do Pa-
raguai; Juan Diaz Luthar, presiden-
te da OITEC-Uruguai – Organiza-
ção Internacional dos Técnicos do 
Uruguai; José de Souza, presidente 
da FECONTESP – Federação dos 
Contabilistas do Estado de São 
Paulo; e Armando Henrique, presi-
dente da FENATEST – Federação 
Nacional dos Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho.

Após a interpretação do Hino 
Nacional Brasileiro na voz da 
cantora Sandra Santos, o cerimo-
nialista Wilson Wanderlei Vieira 
Junior passou a palavra a cada um 
dos integrantes da mesa para as 
considerações iniciais. 

Industriais e da FLATIC – Federação 
Latino-Americana dos Trabalhadores 
das Indústrias e da Construção, o 
evento contou com a participação de 
centenas de dirigentes de sindicatos 
e associações nacionais e interna-
cionais, autoridades públicas, profis-
sionais técnicos e demais setores da 
sociedade. 

Exatamente às 15 horas do dia 2 de 
setembro, a Sala Rino Levi – homena-

gem ao arquiteto paulistano que 
nomeia o auditório – estava com-
pletamente lotada para o início das 
atividades. “Sejam muito bem-vin-
dos ao nosso seminário”, anunciou 
o presidente da FENTEC, Wilson 
Wanderlei Vieira, cumprimentan-
do as delegações dos SINTECs 
– Sindicatos dos Técnicos Indus-
triais [de Nível Médio] presentes 
e as autoridades que compuseram 
a mesa solene: Canindé Pegado, 
secretário geral da UGT – União 
Geral dos Trabalhadores; Roberto 
Freitas Pessoa, desembargador, ad-

Wilson Wanderlei Vieira Junior: 
responsável pela condução do cerimonial 

JD MORBIDELLI
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“Em 1979, quando nós 
fundamos a ATESP – 
Associação Profissional 
dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo, 
estabelecemos três itens 
como primordiais: 
a regulamentação 
profissional, a 
transformação da 
associação em sindicato, 
e a representatividade 
no Sistema 
CONFEA/CREA ou 
a criação do conselho 
próprio. Não é uma luta 
simples, pois as etapas 
duram anos; porém, 
esse grupo de pessoas 
e entidades que 
fazem parte do nosso 
movimento são movidas 
pelos mesmos propósitos 
e a mesma bandeira: a 
do conselho próprio” 
Wilson Wanderlei Vieira 

“É preciso haver unidade entre 
as entidades sindicais para 
ultrapassarmos as dificuldades 
impostas contra a organização 
dos trabalhadores. Nossa 
luta é pautada por desafios, 
que devem ser enfrentados 
pelo movimento sindical. 
Portanto, a UGT é parceira 
da FENTEC no rompimento 
definitivo da categoria com o 
Sistema CONFEA/CREA, 
que há décadas apunhala 
covardemente os técnicos” 
Canindé Pegado

JD MORBIDELLI JD MORBIDELLI

“É uma satisfação estar aqui 
com os senhores participando 
de tão importante evento. 
Parabenizo a iniciativa 
da FENTEC, pois tenho 
absoluta certeza de que esse 
seminário será extremamente 
rico e engrandecido com as 
abordagens sobre direito 
sindical e direito do trabalho, 
assuntos ligados por 
ingredientes comuns” 
Roberto Freitas Pessoa

JD MORBIDELLI

“Trago um abraço solidário do 
meu povo. Estou convicto de 
que as metas que os técnicos 
travam nesse momento serão 
concretizadas. Antes de ser 
engenheiro, eu sou técnico 
e acompanho atentamente 
essa luta; portanto, também 
faço parte dessa caminhada. 
Nós, portugueses, queremos 
contribuir com esse grande 
objetivo do movimento, que 
é a constituição do conselho 
profissional”
António Matos Cristóvão

JD MORBIDELLI

“Nesse seminário nós 
debateremos, de forma muito 
intensa, o mundo do trabalho e a 
justiça do trabalhador, assuntos 
que vêm de encontro ao processo 
de liberdade profissional que 
tanto almejamos e temos o 
direito de receber. Nossa luta 
é justa e, com união, nós nos 
libertaremos desse sistema e 
seguiremos nosso caminho para 
ajudar na construção de uma 
nova sociedade brasileira”
Ricardo Nerbas

JD MORBIDELLI
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“Estamos reunidos para 
discutir as estratégias de 
atuação dos técnicos e 
capacitar os dirigentes 
sindicais. Embora o desafio 
não seja pequeno, com esse 
grupo tão seleto nós sairemos 
daqui com boas propostas 
para melhorar as relações 
de trabalho, em busca de 
uma democracia sindical 
verdadeira e o alcance de um 
patamar de trabalho decente 
para todos”
Zilmara David de Alencar

VULCANO PRODUÇÕES

“Quero saudar os 
estudantes de norte a sul 
do país e convidá-los para 
que se juntem, em seus 
estados, à nossa luta pela 
criação do conselho próprio 
e por conquistas que ainda 
necessitamos para o ensino 
técnico. Afinal, se hoje 
somos estudantes, amanhã 
seremos técnicos assim 
como vocês”
Meiby Jeanine Martins Lima

JD MORBIDELLI

“Nossa relação com os técnicos 
brasileiros é muito estreita, 
e esse contato começou 
durante um encontro em que o 
companheiro Wilson Wanderlei 
Vieira me perguntou que tipo 
de agrimensor nós tínhamos 
no Paraguai. Desde então, 
acompanhamos e participamos 
do movimento dos técnicos. 
E, realmente, esse seminário é 
importante para aprendermos 
e reativarmos o nosso 
conhecimento e a 
nossa experiência”
Julio Torales

JD MORBIDELLI

“Saúdo os amigos e amigas 
presentes nesse seminário; 
muitos, inclusive, que já tive a 
honra de conhecer em outras 
oportunidades. Nacionalmente, 
sou presidente da UISU – 
Unión de Técnicos Instaladores 
Sanitarios del Uruguai, uma 
instituição com mais de 96 
anos de fundação. Represento a 
OITEC-Uruguai e, juntamente 
com os companheiros dos 
países vizinhos, trabalhamos 
pela valorização dos técnicos 
do MERCOSUL – Mercado 
Comum do Sul” 
Juan Diaz Luthar

JD MORBIDELLI

“Agradeço o gentil convite 
da FENTEC para participar 
desse importante seminário, 
e espero que se realizem 
muitos outros encontros. 
Que tenhamos um ótimo 
aproveitamento e que todos, 
em suas respectivas bases, 
sejam muito felizes 
e realizados” 
José de Souza

JD MORBIDELLI

“São com iniciativas brilhantes 
como esse seminário que 
construímos nossa unidade, 
que é um fator agregador no 
meio técnico. Nós, Técnicos 
em Segurança do Trabalho, 
estamos mais pertos do que 
nunca dos Técnicos Industriais 
e Agrícolas, pois temos um 
projeto em comum: o nosso 
conselho próprio. É um sonho 
cada vez mais próximo de se 
tornar realidade: de cada um 
de nós aqui presentes, e dos 
milhares de profissionais que 
representamos” 
Armando Henrique

JD MORBIDELLI
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“Negociação Coletiva: 
da Legalidade à Prática”
Por Roberto Freitas Pessoa, desembargador, 
advogado e ex-presidente do TRT 5ª Região 

Oportunamente, Luís Ro-
berto Barroso, ministro do 
STF – Supremo Tribunal 

Federal, escreveu ao jornal Folha 
de S.Paulo: “O mundo jurídico, tra-
dicionalmente, debate-se com duas 
vicissitudes: a linguagem inacessível 
e os oradores ou escribas prolixos, 
que consomem sem dó o tempo 
alheio”. Foi com essa citação que 
Roberto Freitas Pessoa iniciou a pa-
lestra magna “Negociação Coletiva: 
da Legalidade à Prática”, proferida 
durante o I Seminário Internacional 
das Entidades de Técnicos Indus-
triais: “Consolidação das Estratégias 
de Representação e Atuação dos 
Técnicos Industriais”, com media-
ção de Wilson Wanderlei Vieira, 
presidente da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais, 
e da advogada Zilmara David de 
Alencar, consultora jurídica e in-
tegrante da Comissão de Direito 
Sindical da Seccional do Distrito 
Federal da OAB – Ordem dos Ad-
vogados do Brasil. “Para o ministro, 
a virtude está na capacidade de se 
comunicar com clareza e simplici-
dade”, continua o desembargador, 
advogado e ex-presidente do TRT 5ª 
Região – Tribunal Regional do Traba-
lho, argumentando que a visão mais 
aberta e democrática do direito am-
pliou significativamente a interlo-
cução entre os juristas e os tribunais 
de um lado, e a sociedade e os meios 
de comunicação de outro.

Com muita objetividade, o pa-
lestrante explanou sobre a estrutura 
da organização sindical, citando 
a liberdade de associação garan-
tida pela Constituição Federal e 
as prerrogativas dos sindicatos 

previstas na CLT – Consolidação 
das Leis do Trabalho. “O princípio 
mais relevante estabelecido pela 
CF é o da liberdade sindical; ou 
seja, o direito do trabalhador de se 
filiar ao sindicato representativo da 
sua categoria”, acrescenta, salien-

tando que a autonomia sindical 
permite que as entidades se auto-
organizarem, editem seus próprios 
estatutos, estabeleçam critérios, 
definam a quantidade e as ações de 
seus dirigentes. “Isso, sem qualquer 
intervenção do estado”, frisa. 

Ele apontou, também, a defini-
ção legal para categoria profissio-
nal; contudo, a regra é quebrada 
mediante o conceito de categorias 
diferenciadas estabelecido pelo 
§ 3º do artigo 511 da CLT: “Ca-
tegoria profissional diferenciada 
é a que se forma dos empregados 
que exerçam profissões ou fun-
ções diferenciadas, por força de 
estatuto profissional especial ou 
em consequência de condições de 
vida similares”, diz o texto. “Por 
força do enquadramento sindical, 
obviamente que nas categorias 
diferenciadas estão incluídos os 
profissionais liberais – entre eles, os 
técnicos –, a quem a constituição 
assegura o direito de se associarem 
aos sindicatos de suas respectivas 
categorias”, emenda o jurista. 

Para concluir, Roberto Freitas 
Pessoa mencionou a participação 
dos profissionais liberais nas nego-
ciações coletivas que, segundo ele 
próprio, é uma das atividades mais 
relevantes das entidades sindicais; 
pois, além da resolução de conflitos 
para fins de estabelecimento de 
normas autônomas em relação ao 
trabalho, é absolutamente vedada 
a interferência do estado na con-
jectura do acordo ou da conven-
ção. “A negociação coletiva é a 
ferramenta necessária para resolver 
um conflito oriundo das relações de 
trabalho”, sintetiza, citando alguns 
princípios aplicados com rigor em 
determinados países, mas ainda 
não observados como deveriam 
pelos brasileiros: lealdade, boa-fé e 
transparência.

Ao término da palestra, Ro-
berto Freitas Pessoa recebeu das 
mãos de Wilson Wanderlei Vieira 
e do secretário geral da FENTEC, 
Solomar Pereira Rockembach, um 
certificado e um troféu alusivo à 
sua participação no seminário.

Roberto Freitas Pessoa e os mediadores, 
Zilmara David de Alencar e Wilson 
Wanderlei Vieira 

FOTOS: JD MORBIDELLI

Wilson Wanderlei Vieira e Solomar Pereira 
Rockembach homenageiam o palestrante
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“Integração dos 
Sindicatos e a Sociedade”
Por Noemia Aparecida Garcia Porto, juíza e diretora 
de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA

Ao palestrar sobre a “In-
tegração dos Sindicatos 
e Sociedade” durante o I 

Seminário Internacional das En-
tidades de Técnicos Industriais: 
“Consolidação das Estratégias 
de Representação e Atuação dos 

Técnicos Industriais”, o propósito 
de Noemia Aparecida Garcia Por-
to é, conforme suas próprias pala-
vras, fomentar algumas reflexões 
presentes no imaginário da socie-
dade contemporânea. “Vivemos 
numa sociedade complexa, he-

terogênea e paradoxal: muita 
tecnologia, conhecimento, ve-
locidade na informação, mas 
sem o acompanhamento quali-
tativo daquilo que acessamos”, 
relata, inserindo o movimen-
to sindical nessa conjuntura 
sociológica atual denominada 
Estado Democrático do Direi-
to, instaurada na democracia 
brasileira e calcada na justiça 
social. “Temos que olhar para 
nós mesmos e nos perguntar: 
quanto de democracia gera-
mos dentro do movimento sin-
dical?”, questiona, alertando 
que um dos grandes desafios 
dos sindicalistas é levar a sério 
essa ideia interna de democra-
cia, de maneira a torná-la uma 
instituição permanente. “De-
mocracia é dissenso, é admitir 
divergências, discordâncias e 
a possibilidade da construção 

viável dos consen-
sos tratados coleti-
vamente como pos-
síveis”, explica.   

Juíza e diretora 
de Cidadania e Di-
reitos Humanos da 
ANAMATRA – As-
sociação Nacional 
dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho, 
a palestrante defen-
de que o movimento 

sindical deve manter uma arti-
culação permanente com outros 
movimentos da sociedade civil or-
ganizada que expressam os anseios 
sociais. “Nossos problemas com 
saúde, educação, transporte ou 
organização urbana não são exclu-
sivamente estatais. O movimento 
sindical deve ir além do discurso 
monolítico preso ao trabalhador, 
partindo para as reivindicações 
públicas em outros setores tão 
importantes para a cidadania 
quanto o aspecto do trabalho”, 
argumenta. 

Apesar de considerar que boa 
parte dos sindicatos brasileiros 
age de maneira excessivamente 
presa à união da classe proletária, 
Noemia Aparecida Garcia Porto 
exime os sindicatos, as federações 
e a confederação que representam 
as categorias diferenciadas, jus-
tificando serem constituídas por 
variadas classes de profissionais 
cientes de que todos necessitam 
de proteção. “No artigo 7º, a 
Constituição Federal garante 
direitos aos trabalhadores urba-
nos e rurais, independentemente 
de vínculo empregatício; em 
nenhum momento, o texto diz 
apenas trabalhadores emprega-
dos”, cita. 

Para a palestrante, cuja 
reflexão ganha contornos de 
desafio, o movimento sindical 
precisa se reinventar e apresen-
tar alternativas para a solução 
de problemas contemporâneos. 
Entre esses problemas, ela inse-
re os chamados “trabalhadores 
invisíveis” – aqueles que não 
dispõem de representatividade. 
“Qualquer cidadão que necessite 
do trabalho para viver é consi-
derado trabalhador”, conclui, 
indubitavelmente. 

Ao término da explanação, os 
mediadores Nilson da Silva Rocha 
e Solomar Pereira Rockembach, 
respectivamente vice-presidente 
e secretário geral da FENTEC 
– Federação Nacional dos Técni-
cos Industriais, parabenizaram e 
homenagearam a palestrante.

Noemia Aparecida Garcia Porto e os mediadores, Nilson da 
Silva Rocha e Solomar Pereira Rockembach

FOTOS: JD MORBIDELLI
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“Conjuntura do Movimento Sindical 
e Mapeamento Sindical”
Por Zilmara David de Alencar, advogada, consultora 
jurídica e integrante da Comissão de Direito Sindical 
da Seccional do Distrito Federal da OAB

Ao iniciar sua retórica sobre a 
“Conjuntura do Movimento 
Sindical e Mapeamento 

Sindical” no I Seminário Internacio-
nal das Entidades de Técnicos Indus-
triais: “Consolidação das Estratégias 
de Representação e Atuação dos 
Técnicos Industriais”, Zilmara David 
de Alencar focou a credibilidade da 
organização sindical brasileira, man-
dando de imediato uma espécie de 
recado aos dirigentes: “O que mais se 
preza dentro do movimento sindical 
é que a atuação dos sindicalistas seja 
reconhecida por suas benfeitorias, 
e não pelas mazelas”. Segundo a 
palestrante, infelizmente a imprensa 
convencional não divulga as ações 
realizadas pelos sindicatos em favor 
de seus representados. “Qual a última 
reportagem a destacar a importância 
da negociação coletiva? Qual a úl-
tima matéria a relatar que determi-
nados sindicatos conseguiram uma 
reposição inflacionária? Qual a úl-
tima informação sobre os benefícios 
conquistados em decorrência dos 
protestos movidos pelo movimento 
sindical?”, questiona a advogada, 
consultora jurídica e integrante da 
Comissão de Direito Sindical da Sec-
cional do Distrito Federal da OAB 
– Ordem dos Advogados do Brasil. 

Na sequência, atendendo ao as-
sunto proposto, foram abordados os 
princípios vigentes na Constituição 
Federal – artigo 8º e seus incisos 
– referentes à organização sindical 
brasileira: a liberdade de associação 
sindical, a não interferência ou in-
tervenção do poder público; a unici-
dade sindical; entre outros. “Diz a lei 

que cabe ao sindicato a defesa dos 
direitos e interesses coletivos ou in-
dividuais da categoria. Portanto, nós 
estamos sempre nos defendendo; e 
time que só joga na defesa perde ou, 
no melhor dos resultados, apenas 
empata”, compara. 

A palestrante dissertou, também, 
sobre o sistema confederativo brasi-
leiro – confederações, federações e 
sindicatos –, bem como a conexida-
de com as centrais sindicais e suas 
prerrogativas, reclamando do exces-
so de formalismo e burocracia que, 
muitas vezes, dificultam o trabalho 
dos dirigentes sindicais e os afastam 
de suas verdadeiras atribuições. 
“Retira-se com isso, sem sombra de 
dúvidas, o princípio constitucional 
da verdadeira liberdade”, acrescen-
ta, elucidando o conceito atribuído 
para as três categorias citadas no 
artigo 511 da CLT – Consolidação 
das Leis do Trabalho: categoria 
econômica, categoria profissional e 
categoria diferenciada. 

Entre os principais desafios a 
serem enfrentados pelos sindicatos, 
ela aponta: disputa sobre base de 
representação; eleições sindicais; 
conflitos sobre acordo ou conven-
ção coletiva; receitas sindicais; 
conveniências de desmembramento, 
dissociação, fusão ou incorporação; 
conflitos sobre legitimidade para 
negociar; e receitas sindicais.

Gravada em 1988, a música É 
continua extremamente atual. Ape-
sar do título curto, simples e objetivo, 
sua letra traz uma mensagem podero-
sa em favor dos direitos individuais. 
Foi ao som de Gonzaguinha que 

Zilmara David de Alencar encerrou 
sua palestra, com a mediação e ho-
menagens de Wilson Wanderlei Viei-
ra e Aelson Guaita, respectivamente 
presidente da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais 
e do SINQUISP – Sindicato dos 
Químicos, Químicos Industriais e 
Engenheiros Químicos do Estado de 
São Paulo.

Zilmara David de Alencar os mediadores, 
Wilson Wanderlei Vieira e Aelson Guaita

JD MORBIDELLI

VULCANO PRODUÇÕES

VULCANO PRODUÇÕES

VULCANO PRODUÇÕES



16 17

“Conjuntura 
Política 
Sindical”
Por André Luis dos 
Santos, publicitário, 
jornalista e assessor 
parlamentar do DIAP

Com a mediação e ho-
menagens prestadas por 
Roberto Santos Sampaio 

e Antonio Jorge Gomes, vice-
presidentes da FENTEC – Fede-
ração Nacional dos Técnicos In-
dustriais, André Luis dos Santos 
palestrou sobre a “Conjuntura 
Política Sindical” durante o I 
Seminário Internacional das En-
tidades de Técnicos Industriais: 
“Consolidação das Estratégias 
de Representação e Atuação dos 
Técnicos Industriais”. Impossí-
vel dissertar sobre esse tema sem 
mencionar as crises que afetam o 
país atualmente: política, econô-
mica, hídrica, elétrica e institu-
cional. “A crise política pode ser 
a mais grave, mas não é única. A 
econômica, por exemplo, não é 
exclusividade brasileira, mas que 
também nos afeta diante de uma 
economia globalizada”, afirma o 
publicitário, jornalista e assessor 
parlamentar do DIAP – Departa-
mento Intersindical de Assesso-
ria Parlamentar, acrescentando 
que as crises desaceleram o 
crescimento econômico e, con-
sequentemente, enfraquecem o 
mercado de trabalho e afetam 
significativamente a vida dos 
trabalhadores. 

Bastante familiarizado com os 
bastidores do Congresso Nacio-
nal, o palestrante falou também 
das manifestações populares 

verno em três aspectos: político, 
econômico e social. “O maior de-
safio político é rearticular a base 
governista de maneira a blindar o 
próprio governo para levar adian-
te suas políticas públicas”, expli-
ca. No aspecto econômico, ele 
aponta o desafio de gerar novos 
investimentos; pois, a situação 
não é fácil em face da inseguran-
ça do setor produtivo, da situa-
ção econômica mundial e da falta 
de confiança dos investidores 
na economia brasileira. “Sob o 
ponto de vista social, o caminho 
é retomar – em vez de reduzir 
– os investimentos nos programas 
voltados para moradia, educação, 
saúde e outras áreas”, indica. 

André Luis dos Santos atuali-
zou, também, o trâmite das medi-
das e projetos discutidos pelas li-
deranças no Congresso Nacional. 
Entre eles, o PL nº 2141/2011, 
que se refere à atualização da 
contribuição sindical; a PEC nº 
369/2005, que defende a reforma 
sindical; a PEC nº 36/2013, que 
discute o fim da contribuição 
compulsória; as MPs – Medidas 
Provisórias 676 e 680, ambas de 
2015, respectivamente sobre a 
flexibilização do fator previden-
ciário e a criação do PPE – Pro-
grama de Proteção ao Emprego; e 
o PL nº 4330/2004, que terceiriza 
as relações de trabalho e atual-
mente tramita no Senado Federal 
como PLC nº 30/2015. 

Para encerrar, ele destacou 
a mobilização e a importância 
do movimento sindical na apro-
vação de projetos de interesse 
social e dos trabalhadores. Para 
isso, é preciso recompor a união 
entre as grandes centrais sindi-
cais, provocar o diálogo com o 
governo, definir uma pauta prio-
ritária e, essencialmente, atuar 
constantemente no Congresso 
Nacional. “Independentemente 
da avaliação partidária dos sin-
dicatos, como um todo o movi-
mento sindical tem uma única 
ideologia: a defesa dos trabalha-
dores”, conclui.

contra as medidas econômicas e 
sociais adotadas pelo governo, 
considerando-as como resultado 
de um executivo enfraqueci-
do, um legislativo corporativo, 
um judiciário midiático e uma 
imprensa tendenciosa contra o 
sindicalismo. “Os movimentos 
sociais exercem pressão nos 
partidos políticos e, embora sem 
coordenação e uma pauta mais 
efetiva, as manifestações são le-
gítimas”, ressalta. 

Diante dessa atual conjuntu-
ra, ele divide os desafios do go-

André Luis dos Santos e os mediadores, 
Roberto Santos Sampaio e Antonio 
Jorge Gomes
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“O Papel do MTE na Democratização das 
Relações de Trabalho na Visão Individual 
e Coletiva” Por André Grandizoli, auditor fiscal do MTE

Em sua palestra “O Papel do 
MTE na Democratização das 
Relações de Trabalho na Visão 

Individual e Coletiva”, apresentada 
durante o I Seminário Internacional 
das Entidades de Técnicos Indus-
triais: “Consolidação das Estratégias 
de Representação e Atuação dos 
Técnicos Industriais”, André Gran-
dizoli procurou delimitar a explana-
ção focando, principalmente, a orga-
nização sindical propriamente dita e 

os conflitos decorrentes das relações 
de trabalho. A princípio, no entanto, 
ele resumiu a história da organização 
sindical brasileira, que teve início 
entre o fim do século 19 e começo do 
século 20 com a substituição da mão 
de obra escravocrata pelo trabalho 
livre dos imigrantes europeus, cuja 
importância é determinante para a 
criação das primeiras associações de 
classe no país. “Eles começaram a 
se rebelar contra o capital e o trata-
mento abusivo por parte dos patrões, 
unindo-se voluntariamente diante 
da necessidade de se fortalecerem”, 
explana o auditor fiscal do MTE 
– Ministério do Trabalho e Emprego. 
Em 1931, durante o Governo Provi-
sório da Era Vargas, Lindolfo Collor, 
primeiro ministro do Trabalho na 
história, cria a chamada Lei Sindical 
– Decreto nº 19.770/1931. “Embora 
o governo tencionasse controlar o 
movimento sindical em vez de coo-
perar com a organização trabalhista, 
essa lei instaurou os pilares do nosso 
sindicalismo”, emenda, citando a ins-
tituição do enquadramento sindical 
em 1939, a criação da CLT – Con-
solidação das Leis do Trabalho em 1º 
de maio de 1943, a liberdade de asso-
ciação sindical garantida pelo artigo 
8º da Constituição Federal de 1988, 
até chegar ao panorama atual do 
movimento sindical brasileiro. “Du-
rante dois anos após a promulgação 
constitucional, o MTE não efetuou 
qualquer registro sindical, evitando 
assim a intervenção do poder público 
na organização. Posteriormente, mais 
precisamente em 1990, o STJ – Supe-
rior Tribunal de Justiça reconheceu 
sua competência para tal atribuição”, 
esclarece, ressaltando que o geren-
ciamento da unicidade sindical é um 

trabalho extremamente difícil de ser 
cumprido pelo MTE, primeiramente 
por causa da correta definição de 
categoria e, também, porque há um 
acirrado debate do que seja adequa-
do ou inadequado quanto à base 
territorial mínima para atuação de 
um determinado sindicato. 

Para André Grandizoli, às vezes 
a decisão do MTE de permitir ou 
não o registro de uma nova entida-
de sindical parece meio injusta em 
virtude das análises documentais 
formais que se fazem necessárias. 
Portanto, não há como realizar uma 
avaliação sem uma interferência na 
organização. “A solução que eu vejo 
para que as entidades fiquem livres 
da intervenção do estado é que elas 
mesmas decidam seus caminhos”, 
aconselha. “Recentemente, eu de-
fendi a criação de uma tabela por 
categoria, atualizada pelos represen-
tantes das próprias entidades sindi-
cais. Outra opção seria instituir uma 
estrutura paralela, tipo um conselho 
democrático para regulamentação 
dos sindicatos – talvez nacional, 
com esferas regionais –, também 
com a participação de sindicalistas”, 
sugere, de uma maneira simplória e 
aberta às opiniões de especialistas e 
demais envolvidos. “Minha leitura 
sobre a questão sindical é que o 
representado precisa sentir a repre-
sentação”, conclui. 

A palestra de André Grandizoli 
teve como mediadores Jessé Barbosa 
Lira e Lino Gilberto da Silva, respec-
tivamente 1º secretário e diretor da 
FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais, que entrega-
ram ao palestrante um certificado 
e um troféu por sua participação no 
evento.

André Grandizoli e os mediadores, Jessé 
Barbosa Lira e Lino Gilberto da Silva
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“Mecanismos 
Modernos de 
Comunicação”

Por Altamiro Borges, 
jornalista, blogueiro 
e presidente do 
Centro de Estudos 
da Mídia Alternativa 
Barão de Itararé

“Quem não se comunica 
se estrumbica.” Foi com 
esse jargão imortalizado 

pelo comunicador José Abelardo Bar-
bosa de Medeiros – o popular Chacri-
nha – que Altamiro Borges iniciou 
sua palestra sobre os “Mecanismos 
Modernos de Comunicação” no I Se-
minário Internacional das Entidades 
de Técnicos Industriais: “Consolida-
ção das Estratégias de Representação 
e Atuação dos Técnicos Industriais”. 
“Essa frase é mais atual do que nun-
ca”, sintetiza o jornalista, blogueiro e 
presidente do Centro de Estudos de 
Mídia Alternativa Barão de Itara-
ré, entidade de cunho social voltada 
para a democratização do sistema de 
mídia e apoio à imprensa alternativa. 
“Em se tratando de sindicalismo, an-
tes a técnica de trabalho era conhe-
cida como taylorismo; ou, o homem-
boi”, relata. Explicando: termo deri-
vado a partir dos métodos de produ-
ção desenvolvidos pelo norte-ame-
ricano Frederick Winslow Taylor no 
século 19, calcados na força, rigidez, 
disciplina e completo cerceamento de 
opinião. “Atualmente, a técnica que 
mais funciona é o toyotismo, aplicada 
primeiramente no Japão e na qual as 
empresas prezam pela eficácia da pro-
dução e entrega plena do trabalhador 
ao trabalho, tanto que até a forma de 
tratamento foi alterada: de trabalha-
dores para colaboradores”, comemo-
ra, acrescentando que nesse investi-
mento de lutas e ideias, a comunica-
ção é fundamental e essencial, tanto 
para as empresas quanto para as orga-
nizações e entidades. “Se o movimen-
to sindical não investir em comunica-
ção, não conseguirá mobilizar as pes-
soas. Na minha opinião os sindicatos 
não podem se limitar apenas à luta 

Sindical e Trabalhista no Governo Lula, 
Altamiro Borges é um dos poucos jor-
nalistas que conhecem bem as dife-
renças entre a imprensa convencional 
e a sindicalista. “A mídia tradicional 
não trata bem o movimento sindi-
cal. Geralmente, quando os sindica-
tos conquistam algo ou participam 
de uma mobilização, eles fazem ques-
tão de inviabilizar essa luta”, reclama, 
alertando que os próprios sindicatos 
devem divulgar suas ações. “Caso 
contrário, eles se estrumbicam”, ad-
verte, em tom provocativo.  

Diante da infinidade de ferramen-
tas de comunicação presentes na vida 
moderna, o jornalista aponta que o 
movimento sindical necessita aper-
feiçoar suas estratégias para atingir 
seu público-alvo com mais eficácia. 
“Além do jornal que continua tendo 
seu valor, temos outros instrumentos 
que precisam ser utilizados, como os 
canais comunitários de rádio e tele-
visão e, principalmente, a internet. 
A televisão fala e você assiste, o rá-
dio fala e você ouve, o jornal fala e 
você lê; contudo, a internet faz muito 
mais e com alcance mundial”, com-
para, salientando que cada usuário da 
rede pode ser produtor de conteúdo 
e citando como referência o livro A 
Explosão do Jornalismo – Das Mídias de 
Massa à Massa de Mídia, de autoria do 
jornalista francês Ignacio Ramonet, 
um dos grandes críticos mundiais da 
imprensa convencional. 

De volta ao movimento sindical, 
Altamiro Borges, que recentemen-
te lançou o livro Blogueir@s, uni-vos! 
(mas nem tanto...), frisa novamente a 
importância de potencializar ao má-
ximo a internet para a divulgação de 
ideias e valores, fazendo uso de recur-
sos como multimídia, interatividade, 
imagens e linguagem irreverente. É 
assim, segundo ele, que o movimento 
sindical atrairá a atenção dos jovens e 
levará adiante seus propósitos e ideais.

Nilson da Silva Rocha e Luis 
Roberto Dias, vice-presidentes da 
FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos, foram os mediadores da 
palestra, parabenizando e homena-
geado o palestrante ao término da 
apresentação.

econômica, política e corporativa; 
eles devem investir na luta de ideias”, 
acrescenta. 

Autor de vários livros relaciona-
dos ao movimento sindical, como Sin-
dicalismo, Resistência e Alternativas; As 
Encruzilhadas do Sindicalismo; Reforma 

Altamiro Borges e os mediadores, Nilson 
da Silva Rocha e Luis Roberto Dias
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Por Francisco Gérson Marques de Lima, 
procurador regional do MPT

“Ações e Visões do MPT junto ao 
Movimento Sindical, Código de Ética 
e Estatuto Democrático”

Sem vínculo com os poderes 
governamentais – executivo, 
legislativo e judiciário –, o 

MPT – Ministério Público do Tra-
balho é um órgão autônomo com 
as atribuições de fiscalizar o cum-
primento da legislação trabalhista, 
mediar as relações de trabalho e 
dissídios coletivos, promover ações 
civis públicas no âmbito da Justiça 
do Trabalho em defesa dos interes-
ses coletivos, entre outras. Consi-
derando a demanda e a necessida-
de organizativa, o MPT é secciona-
do em várias coordenadorias, sendo 
que a CONALIS – Coordenadoria 
Nacional de Promoção da Liberda-
de Sindical é a mais recente e tem 
como coordenador nacional Fran-
cisco Gérson Marques de Lima, 
que encerrou o ciclo de palestras 
durante o I Seminário Internacio-
nal das Entidades de Técnicos In-
dustriais: “Consolidação das Estra-
tégias de Representação e Atuação 
dos Técnicos Industriais” com o 
tema “Ações e Visões do MPT jun-
to ao Movimento Sindical, Código 
de Ética e Estatuto Democrático”. 
“De um modo geral, a CONALIS 
tem por finalidade acompanhar os 
processos relacionados aos sindi-
catos, como negociações coletivas, 
greves e paralizações, interditos 
proibitórios, denúncias trabalhistas, 
combate às discriminações, assédio 
moral, trabalho escravo”, enumera, 
esclarecendo que, embora a coorde-
nadoria defenda as liberdades sin-
dicais e não propriamente os sindi-
catos, a relação com o movimento 

sindical é muito harmoniosa. “Des-
de que assumimos a CONALIS, 
procuramos aproximar o MPT do 
movimento sindical com o objeti-
vo de ampliar nossas discussões e 
chegar aos conceitos comuns. E, 
na verdade, nossas concordâncias 
são muito maiores do que as diver-
gências”, resume. 

Diz o procurador regional do 
MPT que, assim como as institui-
ções públicas, entidades privadas e 
organizações sociais, o movimen-
to sindical também está inserido 
dentro de um estado organizado; e, 
quanto à sua visão perante a socie-
dade, ele afirma que nem sempre a 
imagem divulgada por parte da im-
prensa é verdadeira. “Seguindo as 
palavras do palestrante anterior 
[Altamiro Borges], o movimento 
sindical precisa criar novos me-
canismos para se comunicar com 
a sociedade, investindo em ideias 
e falando das dificuldades e con-
quistas; enfim, evitando que se crie 
uma imagem pejorativa que não 
corresponde à verdade”, justifica.

O palestrante faz também ques-
tão de deixar claro que certos as-
suntos diretamente relacionados 
aos sindicatos não devem ser leva-
dos ao MPT, como os conflitos ad-
vindos das sucessões presidenciais. 
“Eticamente, nós analisamos a le-
galidade e não as conveniências sin-
dicais. Portanto, não é papel do es-
tado intervir na política das entida-
des, e nos trazer esse problema tam-
bém não deve ser o comportamento 
do movimento sindical”, afirma. 

Outras questões e atribuições 
do MPT de interesse dos dirigen-
tes e das lideranças sindicais fo-
ram abordadas durante a palestra 
de Francisco Gérson Marques de 
Lima, que teve como mediadores 
Wilson Wanderlei Vieira e Solo-
mar Pereira Rockembach, respec-
tivamente presidente e secretário 
geral da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Indus-
triais. Ao final da apresentação, 
também não faltaram homenagens 
ao palestrante.

Francisco Gérson Marques de Lima e os 
mediadores, Wilson Wanderlei Vieira e 
Solomar Pereira Rockembach
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Encerramento Carta Aberta à Sociedade: síntese das 
propostas levantadas durante o seminário

São Paulo, 4 de setembro de 2015

Realizado pela FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, com o patrocínio da UGT – União Geral dos 
Trabalhadores e do SINQUISP – Sindicato dos Químicos, Químicos Industriais e Engenheiros Químicos do Estado de São 
Paulo e, ainda, com o apoio do  SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo, 
CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais, CONTAE – Conselho Nacional das Associações de Técnicos 
Industriais,  OITEC – Organização Internacional dos Técnicos, ABETI – Associação Brasileira de Ensino Técnico Industriais 
e FLATIC – Federação Latino-Americana dos Trabalhadores das Indústrias e da Construção, o I Seminário Internacional 
das Entidades de Técnicos Industriais: “Consolidação das Estratégias de Representação e Atuação dos Técnicos Industriais” 
, realizado no Hotel Excelsior (Avenida Ipiranga, 770 – Sala Rino Levi – 23º Andar), na cidade de São Paulo, de 2 a 4 de 
setembro de 2015, teve como objetivo primordial “discutir estratégias de atuação da categoria a fim de informar e capacitar os 
dirigentes sindicais sobre a importância do planejamento para alcance dos objetivos e missões das entidades sindicais”. 

O evento reuniu centenas de dirigentes de associações nacionais e internacionais relacionadas ao setor técnico; 
representantes do MPT – Ministério Público do Trabalho, do TST – Tribunal Superior do Trabalho e do MTE – Ministério 
do Trabalho e Emprego; além de entidades como a ANAMATRA – Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho, e o DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar.

Durante os debates foram abordadas diversas temáticas, como o dinamismo das relações de trabalho e seus impactos 
na defesa coletiva; como ultrapassar os obstáculos enfrentados pelos trabalhadores em geral – e em especial, os técnicos 
– no ambiente negocial com implementação de trabalho decente e economia sustentável; a abordagem política, elencando 
as dificuldades conjunturais dos trabalhadores nos poderes executivo e legislativo para a elaboração de políticas públicas; a 
comunicação efetiva e democrática para o movimento sindical, visando à formação crítica da sociedade; entre outras.

Para deliberação diante de centenas de participantes, a FENTEC entende que as propostas abaixo relacionadas devam 
ser divulgadas por meio de uma CARTA ABERTA À SOCIEDADE: 

• Capacitação de novas lideranças na efetivação de suas prerrogativas;
• Criação de rede de assessoria jurídica do sistema FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais e CNPL 

– Confederação Nacional das Profissões Liberais, promovendo interação entre as entidades;  
• Modernização dos estatutos sociais das entidades, com o objetivo de atender aos ditames e aos princípios 

democráticos vigentes; 
• Adoção de um código de ética sindical;
• Respeito à autonomia com independência na resolução de conflitos;
• Participação do movimento sindical no desenvolvimento de ações junto à sociedade;
• Divulgação desse documento à imprensa, bem como para as associações e entidades correlacionadas.  

Atenciosamente 

Wilson Wanderlei Vieira
Presidente – FENTEC 
Wilson Wanderlei Vieira
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FENTEC: 2015/2019

Líderes sindicais nacionais e internacionais, parlamentares e demais representantes 
da sociedade prestigiam solenidade de posse da nova diretoria da FENTEC

Da esquerda para a direita: Ricardo Nascimento Alves, Ricardo Nerbas, António Matos Cristóvão, Vitório Alves Freitas, Eliseu Gabriel, Wilson Wanderlei 
Vieira, Giovani Cherini, Ricardo Patah, Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, Francisco Kurimori, Julio Torales, Luis Améndola e Juan Diaz Luthar
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No dia 22 de novembro de 
2014, foram realizadas as 
eleições que definiram a 

composição da nova diretoria da 
FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais para o quadri-
ênio 2015/2019, tendo como ven-
cedora a chapa “Dirigentes Unidos, 
Categoria Forte”. Participaram da 
votação os presidentes dos SINTECs 
– Sindicatos de Técnicos Industriais 
[de Nível Médio] que integram a 

federação, na presença de dezenas 
de técnicos e uma comissão eleitoral 
formada por Cenyra Akie Nakamura 
Pucci, Jaqueline Noguti Okamori e 
Fabianna Fernanda Almeida dos San-
tos. “Gostaria de agradecer mais uma 
vez pela confiança em nós depositada 
para caminharmos juntos até 2019”, 
disse, na ocasião, o presidente Wilson 
Wanderlei Vieira. Ao término do I 
Seminário Internacional das Entidades 
de Técnicos Industriais: “Consolida-
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Wilson Wanderlei Vieira Junior: “Nós estamos aqui para 
empossar a nova diretoria, com a responsabilidade de 

administrar a entidade até 2019”
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união nesse momento tão emblemá-
tico para a história do movimento, 
quando os técnicos estão muito 
próximos de concretizarem seu 
maior objetivo: o desmembramento 
do Sistema CONFEA/CREA. “Sin-
to que há muita aceitação entre os 
parlamentares sobre a criação do 
nosso conselho. Pela primeira vez na 
história, temos o apoio do MTE – Mi-
nistério do Trabalho e Emprego e do 
Ministério do Planejamento”, afirma, 
mencionando que falta apenas levar 
o projeto da Casa Civil para a votação 
na Câmara dos Deputados. E em tom 
de desafio, ele faz um pedido in loco ao 
presidente do CREA-SP, Francisco 

ção das Estratégias de Representação e 
Atuação dos Técnicos Industriais”, no 
dia 4 de setembro de 2015 foi realizada 
a solenidade de posse da nova direto-
ria, acompanhada por representantes 
de entidades e associações nacionais e 
internacionais, parlamentares e cente-
nas de convidados. “Desde a fundação, 
em 28 de janeiro de 1989, a FENTEC 
desempenha um papel importantíssi-
mo para a valorização profissional da 
categoria e, consequentemente, para 
que milhares de técnicos tenham 
seus direitos estabelecidos por lei de-
vidamente garantidos e respeitados. 
E nós estamos aqui para empossar a 
nova diretoria, com a responsabilidade 
de administrar a entidade até 2019”, 
anunciou o cerimonialista Wilson 
Wanderlei Vieira Junior, convidando as 
seguintes autoridades para se juntarem 
à mesa solene ao lado do presidente da 
FENTEC: Giovani Cherini, deputado 
federal (PDT-RS); Eliseu Gabriel, ve-
reador em São Paulo e presidente do 
diretório municipal do PSB – Partido 
Socialista Brasileiro; Ricardo Patah, 
presidente nacional da UGT – União 
Geral dos Trabalhadores; Carlos Al-
berto Schmitt de Azevedo, presidente 
da CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais; Vitório Alves 
Freitas, representando o ministro do 
Trabalho, Manoel Dias; António Ma-
tos Cristóvão, presidente do CIFOTIE 
– Centro Internacional de Formação 
dos Trabalhadores da Indústria e Ener-
gia; Francisco Kurimori, presidente 
do CREA-SP – Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Es-
tado de São Paulo; Ricardo Nerbas, 
presidente da OITEC – Organização 
Internacional dos Técnicos; Ricardo 
Nascimento Alves, presidente do 
CONTAE – Conselho Nacional das 
Associações de Técnicos Industriais; 
Julio Torales, presidente da OITEC-
Paraguai – Organização Internacional 
dos Técnicos do Paraguai; Luis Amén-
dola, representando a OITEC-Argen-
tina – Organização Internacional dos 
Técnicos da Argentina; e Juan Diaz 
Luthar, presidente da OITEC-Uruguai 
– Organização Internacional dos Téc-
nicos do Uruguai. 

Durante a execução do Hino 

Nacional Brasileiro, um telão exibia 
uma retrospectiva do movimento 
dos técnicos resgatando, mesmo que 
resumidamente, alguns dos principais 
fatos que marcaram a trajetória da ca-
tegoria. “Recordo-me que, em 1979, 
ao fundarmos a ATESP – Associação 
Profissional dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo, estabele-
cemos três importantes objetivos: 
regulamentação profissional, trans-
formação da associação em sindicato, 
e a representatividade no Sistema 
CONFEA/CREA ou a constituição 
do nosso conselho próprio”, relembra 
Wilson Wanderlei Vieira, citando a 
expansão do movimento dos técnicos 
para outros países sul-americanos 
e europeus graças à conjectura de 
parcerias e instituição de novas orga-
nizações. “São em momentos assim 
que nos encontramos com amigos 
– muitos deles que há tempos não ve-
mos – que colaboraram e ainda cola-
boram com o fortalecimento do nosso 
movimento”, destaca, agradecendo 
pelo apoio e a participação de tantas 
lideranças e entidades no evento. A 
regulamentação profissional da cate-
goria é garantida pela Lei nº 5.524/
1968 e Decreto nº 90.922/1985; a 
partir de 1987, as primeiras associa-
ções de técnicos transformaram-se 
em sindicatos por força da Portaria nº 
3.156/1987 publicada pelo Ministério 
do Trabalho – assim denominado após 
a publicação da Lei nº 6.036/1974 –, 
concedendo o enquadramento sindi-
cal dos técnicos como profissionais 
liberais. Falta, apenas, a criação do 
conselho profissional.  

Carinhosamente apelidado de 
“padrinho dos técnicos”, Giovani 
Cherini ressaltou a importância da 
VULCANO PRODUÇÕES

Wilson Wanderlei Vieira: 
“Ao fundarmos a ATESP, 

estabelecemos três importantes 
objetivos: regulamentação 

profissional, transformação da 
associação em sindicato, e a 

representatividade no Sistema 
CONFEA/CREA ou a constituição 

do nosso conselho próprio”

VULCANO PRODUÇÕES

Giovani Cherini: “Sinto que há muita 
aceitação entre os parlamentares sobre a 
criação do nosso conselho”

Kurimori: “Assine um documento 
afirmando que o senhor concorda com 
a criação do nosso conselho; diga que 
o CREA-SP acredita na força dos téc-
nicos para que possamos seguir o nosso 
caminho”, instiga. 

Em seu discurso, Eliseu Gabriel 
destacou o momento conturbado 
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que o país atravessa, parabenizan-
do os técnicos pela organização e 
apostando na força dos sindicatos e 
federações – entre elas, a FENTEC 
– como um dos caminhos para 
enfrentar a crise econômica e 
política. “Com a atuação das 
entidades, a sociedade organizada 
fica mais forte e preparada para 
encarar os problemas”, afirma 
o professor de física pela USP 
– Universidade de São Paulo e 
autor de livros didáticos. 

Duas reflexões pautaram o 
discurso de Ricardo Patah: a 
dimensão das crises – política, 
econômica e, em especial, a crise 

de confiança –, e a sinalização de 
políticas públicas que venham 
de encontro às necessidades dos 
cidadãos, em especial a educação 
e qualificação profissional. “Com 
toda certeza, o Brasil é muito 
maior do que qualquer crise. 
No entanto, para enfrentá-las 
precisamos que os sindicatos se 
unam à UGT e outras centrais 
no desenvolvimento de projetos 
de superação com inclusão social, 
educação e saúde”, defende, em 
tom político. 

Para Carlos Alberto Schmitt 
de Azevedo, a mobilização po-

ficação do MTE, Vitório Alves 
Freitas elogiou eloquentemente 
a profissão de técnico e a rele-
vância da criação de um conse-
lho próprio como parte integran-
te do desenvolvimento social do 
país. “Ser técnico é construir 
junto, é fazer história. Por isso, 
é fundamental defendermos essa 
causa em favor, não somente 
do cidadão e sua determinada 
categoria, mas do ser huma-
no”, enfatiza, parabenizando a 
FENTEC e os estudantes das 

Eliseu Gabriel: “Com a atuação das entidades, 
a sociedade organizada fica mais forte e 
preparada para encarar os problemas”

JD MORBIDELLI

VULCANO PRODUÇÕES

Ricardo Patah: “Com toda certeza, o Brasil 
é muito maior do que qualquer crise”

VULCANO PRODUÇÕES

Carlos Alberto Schmitt de Azevedo: “É uma 
grande felicidade para a CNPL e para mim, 
especialmente, participar desse momento”

lítica e social dos técnicos se 
confunde com a própria história 
do presidente da FENTEC, um 
dos mais aguerridos e principal 
idealizador do movimento. “É 
uma grande felicidade para a 
CNPL e para mim, especialmen-
te, participar desse momento 
e testemunhar mais essa etapa 
que começa a ser construída”, 
agradece, elogiando a garra dos 
técnicos na busca pelo conselho 
próprio. “É uma batalha difícil, 
mas os objetivos coletivos têm 
condições de serem concretiza-
dos”, conclui. 

Coordenador geral de quali-

VULCANO PRODUÇÕES

Vitório Alves Freitas: “Ser técnico é 
construir junto, é fazer história”

VULCANO PRODUÇÕES

António Matos Cristóvão: “Em Portugal 
os médicos têm a sua ordem, assim 
como os enfermeiros, que são técnicos 
e constituem uma peça importante no 
exercício da medicina”  
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e organizar nossos próprios cami-
nhos”, afirma. 

Para Ricardo Nascimento 
Alves, o respeito aos técnicos é 
preponderante para a construção 
de uma política social voltada à 
categoria e à própria sociedade. 
“Que nessa próxima gestão da 
FENTEC, possamos atingir nos-
so principal objetivo: a criação 
do conselho”, salienta, parabe-
nizando o presidente e desejando 
sucesso a todos em mais uma 
longa jornada. 

escolas técnicas representadas 
no evento pela FENET – Fede-
ração Nacional dos Estudantes 
de Ensino Técnico. “É assim, 
pensando no futuro, que cons-
truiremos uma sociedade mais 
justa”, acrescenta. 

Entre os estrangeiros inte-
grantes da mesa, o português 
António Matos Cristóvão ex-
planou sobre a constituição das 
ordens profissionais em seu país 
– equivalentes aos conselhos 
de classes no Brasil –, citando 
um exemplo claro de como as 
diferentes categorias profissio-
nais podem se relacionar per-
feitamente bem. “Em Portugal 
os médicos têm a sua ordem, 
assim como os enfermeiros, que 
são técnicos e constituem uma 
peça importante no exercício da 
medicina. E o mais importante é 
que a relação entre esses profis-
sionais funciona perfeitamente”, 
esclarece. 

Por sua vez, Francisco Kuri-
mori também agradeceu o convi-
te por participar da solenidade e 
enalteceu a mobilização dos téc-
nicos para a criação do conselho 
próprio, condenando a atitude 
do CONFEA – Conselho Fede-
ral de Engenharia e Agronomia 
de tê-los afastado das plenárias. 

“Nós queríamos que vocês con-
tinuassem conosco, mas não foi 
possível devido a uma decisão 
do conselho federal. No entan-
to, o CREA-SP continua à dis-
posição da FENTEC”, garante, 
reforçando que os técnicos estão 
absolutamente certos em trilhar 
novos caminhos e que, conforme 
proposto pelo deputado federal 
Giovani Cherini, concorda em 
assinar um documento em favor 
da criação do conselho. “Nós 
temos a obrigação de apoiar essa 
causa que todos vocês almejam”, 
emenda.  

Sempre enfático em seus dis-
cursos, Ricardo Nerbas ressaltou 
a dedicação da categoria, em 
especial o trabalho realizado ao 
longo das décadas por Wilson 
Wanderlei Vieira, na condução 
do movimento a um patamar de 
respeito e muitas realizações, 
como a fundação de entidades 
internacionais diretamente relacio-
nadas aos técnicos. “Essas imagens 
apresentadas durante a execução 
do Hino Nacional Brasileiro sin-
tetizam a nossa história”, elogia, 
enaltecendo a união como um 
dos fatores mais importantes para 
as conquistas que ainda estão por 
vir. “Tenho certeza de que em 
breve teremos o direito de dirigir 

JD MORBIDELLI

Francisco Kurimori: “Nós temos a 
obrigação de apoiar essa causa que todos 
vocês almejam”

VULCANO PRODUÇÕES

Ricardo Nerbas: “Tenho certeza de que em breve teremos o direito de dirigir e organizar 
nossos próprios caminhos”

Ricardo Nascimento Alves: “Que possamos 
atingir nosso principal objetivo, a criação 
do conselho”
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Representantes sul-america-
nos, o paraguaio Julio Torales, o 
argentino Luis Améndola e o uru-
guaio Juan Diaz Luthar também 
parabenizaram a nova diretoria da 
FENTEC, agradecendo o convite 
e a oportunidade de participarem 
novamente de um momento tão 
importante para os técnicos brasi-
leiros e de seus respectivos países. 

Atualização sindical – Em 
sequência ao depoimento das 
autoridades que compuseram 
a mesa solene, Wilson Wan-
derlei Vieira chamou cada um 
dos presidentes dos SINTECs 
para o recebimento de uma 
certidão atualizada expedida 
pela Secretaria de Relações 
do Trabalho do MTE, solici-

tando a Vitório Alves Freitas 
que realizasse a entrega do 
documento. O presidente da 
FENTEC ressaltou, ainda, 
que a atualização sindical 
partiu de uma iniciativa da 
advogada Zilmara David de 
Alencar, consultora jurídica 
e integrante da Comissão de 
Direito Sindical da Seccional 

Julio Torales, Luis Améndola e Juan Diaz Luthar: momento importante para os técnicos brasileiros e sul-americanos 

Atualização sindical: SINTEC-RS, SINTEC-SC, SINTEC-PR e SINTEC-SP 

JD MORBIDELLIVULCANO PRODUÇÕESVULCANO PRODUÇÕES

JD MORBIDELLI
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do Distrito Federal da 
OAB – Ordem dos Ad-
vogados do Brasil. “Eu 
quero cumprimentar 
esses sindicatos, que 
estão rigorosamente em 
dia com suas obrigações 
junto ao ministério”, 
parabeniza Wilson Wan-
derlei Vieira, atribuindo 
ao 1º vice-presidente, 
Pedro Carlos Valcante, a 
incumbência de receber 
a certidão em nome do 
SINTEC-SP – Sindicato 
dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio do Esta-
do de São Paulo.

Atualização sindical: SINTEC-RJ, SINTEC-MG, SINTEC-GO, SINTEC-ES e SINTEC-SE

JD MORBIDELLI

Atualização sindical: SINTEC-DF, SINTEC-PE e SINTEC-PI; abaixo, SINTEC-CE e SINTEC-RN

JD MORBIDELLI JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI JD MORBIDELLI
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Certificado de posse – Voltando 
as atenções à solenidade de posse 
da nova diretoria da FENTEC, o 

presidente da CNPL, Carlos 
Alberto Schmitt de Azevedo, 
entregou o certificado a cada 

um dos diretores que, seguida-
mente, posicionaram-se para a 
foto oficial.
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Foto oficial da nova diretoria da 
FENTEC, com a identificação do 
presidente e dos diretores
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Homenagens – Além dos incon-
táveis elogios e parabenizações, 
os representantes de várias en-

tidades e associações de técnicos 
nacionais e internacionais fize-
ram questão de entregar placas 

– e até um gigantesco troféu – ao 
presidente Wilson Wanderlei 
Vieira. Na ocasião ele também 
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foi homenageado pelos filhos 
Amanda Dantas Vieira e Gabriel 
DantasVieira com uma canção, e 
homenageou – ao lado da advo-
gada Zilmara David de Alencar 

– a colaborada Luciana Miranda, 
agradecendo-a por seus 25 anos 
de trabalho para a FENTEC e o 
SINTEC-SP. 

Acompanhe:  

Homenagem do SINTEC-PR ao presidente da FENTEC
VULCANO PRODUÇÕES

Após a solenidade, os convi-
dados foram recepcionados na 
Terra da Garoa, onde assistiram 
ao espetáculo Sampa – o Musical, 
com o ator José Rubens Chachá 
narrando e interpretando o poeta 
e dramaturgo Oswald de Andra-
de (1890-1954), e músicas que 
marcaram gerações cantadas pelo 
carnavalesco Thobias da Vai-Vai 
e sua esposa Elizeth Rosa. Homenagem do argentino Carlos “Pancho” Gaitán 

ao amigo Wilson Wanderlei Vieira

VULCANO PRODUÇÕES

Homenagem dos filhos Amanda Dantas 
Vieira e Gabriel Dantas Vieira ao pai

VULCANO PRODUÇÕES

Wilson Wanderlei Vieira e Zilmara David de 
Alencar homenageiam Luciana Miranda

JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI

Homenagem da AUTIE, FENTEC.UY e 
UISU ao presidente da FENTEC

JD MORBIDELLI

Convidados da FENTEC assistem ao espetáculo Sampa – o Musical, na Terra da Garoa
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Composição da nova diretoria da FENTEC para a gestão 2015/2019

FOTOS: JD MORBIDELLI/VULCANO PRODUÇÕES
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Imagens que não 
passam despercebidas

Momentos marcantes do seminário, 
da solenidade de posse da 
nova diretoria da FENTEC e da 
confraternização na Terra da Garoa

FOTOS: JD MORBIDELLI/VULCANO PRODUÇÕES
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Acordos coletivos 
Resumo dos principais acordos coletivos realizados pela FENTEC em 2015

Acompanhe alguns dos acor-
dos coletivos realizados pela 
FENTEC – Federação Na-

cional dos Técnicos Industriais, con-

templando milhares de profissionais em 
todo o país. Quanto às empresas não 
constantes, os referidos acordos assina-
dos em anos subsequentes ainda conti-

nuam em vigor ou não foram assinados 
até o fechamento dessa edição. Para 
conhecer as cláusulas contratuais na ín-
tegra, acessar o site www.fentec.org.br. 

OKI Brasil – Indústria e Comércio 
de Produtos e Tecnologia em 
Automação S.A.
Abrangência: nacional, exceto BA 
Database: 1º de julho 
O ACT 2015/2016 estabelece re-
ajuste salarial de 7,5% incidentes 
sobre os salários até R$ 6.866,00 
ou R$ 514,95 fixos de acrésci-
mo para os valores superiores à 
essa remuneração, para todos 

os empregados registrados como 
técnicos, cujas atribuições são 
regulamentadas pelo Decreto nº 
90.922/1985 e Lei nº 5.524/1968. 
Quanto aos demais benefícios, o 
valor facial do vale-refeição passa 
para R$ 20,50; e auxílio-creche 
será reembolsado até o limite de 
R$ 235,00 por filho com idade 
entre 0 a 24 meses. 

Diebold Procomp
Abrangência: nacional
Database: 1º de janeiro 
No ACT 2015, as partes ratificam 
todas as cláusulas sociais e jurídi-
cas vigentes até 31 de dezembro 
de 2015, as quais permanecerão 
inalteradas nos termos do referido 
acordo. Em 1º de janeiro de 2015, o 
reajuste salarial foi de 6,34% apli-
cados sobre os salários vigentes em 
31 de dezembro de 2014; e, em 1º 
de março de 2015, o reajuste sala-

necessário para 
a atividade 
profissional, 
incluindo outras 
despesas como 
desgaste, depreciação, 
impostos e seguros 
pertinentes ao veículo.

rial foi de 1,56% aplicados sobre os 
salários vigentes em 1º de janeiro 
de 2015. Acima do teto salarial 
de R$ 7.432,30, o reajuste fixo foi 
de R$ 594,58. O acordo garante 
também vale-refeição ou vale-ali-
mentação de R$ 484,00, conforme 
opção do empregado; auxílio-cre-
che no valor de R$ 340,20 para os 
funcionários com filhos entre 0 e 
18 meses; e reembolso com base na 
quilometragem aos empregados que 
utilizarem veículo próprio quando 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
Abrangência: AC, AL, AM, PI, 
RO, RR, RJ e RS 
Database: 1º de maio 
O ACT 2015/2016 estabelece re-
ajuste salarial de 8,17% a partir de 
1º de maio de 2015. Quanto ao va-
le-refeição, serão concedidos 13 ta-
lões/ano de 29 unidades no valor 
de R$ 34,61, também reajustados 

a partir de 1º de maio de 2015. O 
acordo garante, ainda: auxílio-cre-
che, pré-escola e educacional (en-
sino fundamental, médio e/ou téc-
nico), mediante reembolso para de-
pendentes até 17 anos; licença para 
acompanhamento médico (nos ca-
sos de internações por doenças, ci-
rurgias e recuperação domiciliar), 
entre outros benefícios.



FENTEC BRASIL TV
Informação de qualidade e relevância para 
os técnicos e toda a sociedade brasileira

Transmitido para dezenas de 
emissoras que integram 
a ACESP – Associação dos 
Canais Comunitários do 
Estado de São Paulo.

E mais 12 capitais: 
Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), 
Campo Grande (MS), Curitiba (PR), 
Florianópolis (SC), Goiânia (GO), 
Manaus (AM), Porto Alegre (RS), 
Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), 
São Paulo (SP) e Vitória (ES)  
e o mundo inteiro pelas 
redes sociais! ANUNCIE

Solicite orçamento pelo telefone (11) 2823-9555 
ou e-mail luciana@fentec.org.br 

Sabe o que representa esse alcance?
Aproximadamente 1,5 milhão de residências; ou seja, 

6 milhões de pessoas recebendo o sinal. 

• Vitória

• São Paulo
• Rio de Janeiro

• Recife

• Porto Alegre

• Manaus

• Goiânia
• Brasília

• Florianópolis

• Campo Grande
• Belo Horizonte

• Curitiba

“Juntos, Somos mais Fortes!”

Outubro Rosa
Todos na luta contra o 
câncer de mama!

Um breve histórico...
Internacionalmente conhecido 
como OUTUBRO ROSA, a campanha 
de conscientização contra o câncer de 
mama começou nos Estado Unidos, 
unifi cando as ações isoladas realizadas 
em vários estados. O laço rosa foi adotado 
como símbolo do movimento que, com 
o tempo, ganhou a adesão de empresas, 
entidades e de toda a sociedade. 

Faça parte dessa campanha para que, unidos, vençamos essa batalha!



OBJETIVOS: 

• Defender, internacionalmente, os interesses profissionais junto 
às autoridades constituídas; 

• Promover a integração social dos técnicos, em suas diversas 
modalidades;

 
• Promover a internacionalização do exercício profissional 

dos técnicos, subsidiando e assessorando os governos dos 
diferentes países, propondo normas e legislação para a 
definição de habilidades e responsabilidades;

• Promover o intercâmbio com as entidades dos diversos países;

• Divulgar os movimentos e os eventos de interesse da 
organização.

6 DE SETEMBRO
ANIVERSÁRIO DE 
FUNDAÇÃO DA

A FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos 
Industriais parabeniza a OITEC – Organização 
Internacional dos Técnicos por seu 
aniversário, destacando o quanto é importante 
a união dos técnicos argentinos, brasileiros, 
paraguaios e uruguaios. 

Vamos, juntos, viver e trabalhar como um 
único povo, uma única nação!

OITEC 
Organização 
Internacional 
dos Técnicos

“Juntos, Somos mais Fortes!” 
“Juntos, Somos más Fuertes!”
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