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No ano que se 
inicia, tão 
importante 

quanto desejar 
felicidades aos nossos 
amigos, companheiros 
e familiares é fazer 
uma análise do que 
realizamos e deixamos 
de realizar, refletindo 
sobre as adversidades e 
as vitórias conquistadas 
à custa de muito 
trabalho, união e força 
de vontade. Portanto, 
vamos relembrar 
algumas das principais 
atividades realizadas 

pela FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais ao 
longo de 2015. 

Juntamente com a ATABRASIL – Associação dos Técnicos 
Agrícolas do Brasil e a OITEC – Organização Internacional dos 
Técnicos, promovemos uma campanha oficial pelo desmembramento 
dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA, resumindo nossa 
mobilização junto aos parlamentares no Congresso Nacional e 
justificando a necessidade – e porque também não dizer, a expectativa 
– da criação do nosso conselho. Nessa edição especial da Revista 
da FENTEC, publicamos na íntegra todos os boletins alusivos à 
campanha, enfatizando as “razões para os técnicos terem o próprio 
conselho”. É importante frisarmos e insistirmos nessa questão para que 
a sociedade civil e organizada tenha conhecimento dessa causa tão 
importante – para a categoria e, principalmente, para o país.

Lá se vai um ano de intensas e árduas batalhas, mas de excelentes 
colheitas: tornamo-nos porta-vozes dos trabalhadores contra as medidas 
provisórias que cerceavam seus direitos trabalhistas e constitucionais; 
negociamos acordos e convenções coletivas com diversas empresas, 
defendendo as reivindicações da categoria; promovemos eventos 
voltados para a capacitação e valorização profissional dos técnicos; 
investimos em comunicação, com a publicação de revistas, boletins e a 
veiculação do programa FENTEC BRASIL TV em aproximadamente 
60 cidades paulistas e 12 capitais. Enfim, trabalhamos muito e 
continuaremos trabalhando, com a mesma dedicação e entusiasmo. 

Certeza, também, é que em 2016 estaremos ainda mais unidos, 
agregando e intensificando nossas forças em busca dos mesmos 
objetivos. Até a próxima; e “Juntos, Somos mais Fortes!”.

Wilson Wanderlei Vieira
Presidente 
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Janeiro de 2015

Mobilização contra 
as MPs 664 e 665
Desde janeiro de 2015 que 

a FENTEC – Federação Na-
cional dos Técnicos Industriais e 
a CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais mantêm 

seus posicionamentos firmes e 
convictos, elencando uma série 
de ações contra as MPs – Medidas 
Provisórias 664 e 665, anunciadas 

FENTEC e CNPL unidas contra as 
medidas de ajuste fiscal

EMERSON DE LIMA

MPs 664 e 665
FENTEC e CNPL são contra 

as medidas que retiram 
direitos dos trabalhadores

pelo governo federal em 30 de 
dezembro de 2014 determinando 
novas regras para a concessão de 
benefícios previdenciários e tra-
balhistas, como pensão por morte 
e auxílio-doença – MP 664 – e 
seguro-desemprego, abono salarial 
e seguro-defeso – MP 665. 

Após a tramitação no Con-
gresso Nacional, as MPs 664 e 665 
deram origem, respectivamente, 
à Lei nº 13.135/2015 e Lei nº 
13.134/2015, sancionadas no mês 
de junho.

Março de 2015

Conselho próprio: 
lançamento da 
campanha oficial

No mês de março de 2015, 
a FENTEC – Federação Na-

cional dos Técnicos Industriais, a 
ATABRASIL – Associação dos Téc-
nicos Agrícolas do Brasil e a OITEC 

– Organização Internacional dos 
Técnicos deram início à campanha 
oficial pelo desmembramento dos téc-
nicos do Sistema CONFEA/CREA e 

Publicação e divulgação do Boletim nº 1 da 
campanha oficial pelo desmembramento dos 

técnicos do Sistema CONFEA/CREA 

GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA

a criação do Conselho Profissional dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas, com a 
publicação e distribuição – inclusive 
no Congresso Nacional – do Boletim 
nº 1 [ver página 22]. As matérias re-
forçam que, mesmo correspondendo 
a 43% dos profissionais registrados no 
conselho, os técnicos não têm direito à 
representação em nenhuma instância 
deliberativa. Pelo contrário, historica-
mente eles são discriminados com a 
edição sistemática de resoluções que 
os impedem de exercer suas atividades, 
apesar da profissão ser devidamente 
regulamentada pela Lei nº 5.524/1968 
e Decreto nº 90.922/1985. 

Conselho próprio: 
intensificação da 
campanha oficial

Intermediada pelo deputado federal 
Giovani Cherini (PDT-RS), nos 

dias 11 e 12 de março de 2015 
os representantes da FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos 
Industriais, da ATABRASIL – As-
sociação dos Técnicos Agrícolas do 
Brasil e da OITEC – Organização 
Internacional dos Técnicos parti-
ciparam de várias audiências com 
ministros, senadores e deputados, 
com o objetivo de solicitar apoio para 
o desmembramento dos técnicos do 
Sistema CONFEA/CREA. Na oca-

sião, eles se reuniram com Miguel 
Rossetto, então ministro da Secretaria 
Geral da Presidência da República; 
com Pepe Vargas, então ministro 
da Secretaria das Relações Institu-
cionais; Ricardo Berzoini, na época 
ministro das Comunicações; com o 
senador José Pimentel (PT-CE), líder 
no governo no Congresso Nacional; 

Representantes da FENTEC e 
ATABRASIL em audiências com ministros, 

senadores e deputados 

DIVULGAÇÃO

e o deputado federal José Guimarães 
(PT-CE), líder do governo na Câmara 
dos Deputados. 

As audiências acima mencio-
nadas pautaram o Boletim nº 2 
[ver página 24], intensificando a 
campanha oficial pela criação do 
Conselho Profissional dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas. 

Publicação e divulgação do Boletim nº 2 da 
campanha oficial pelo desmembramento dos 

técnicos do Sistema CONFEA/CREA

GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
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salários e corte nos benefícios 
sociais; diminuição da qualida-
de dos serviços e maior proba-
bilidade de acidentes; e com a 
terceirização da atividade-fim, o 
trabalhador será extremamente 
desvalorizado profissionalmen-
te”, traz uma matéria publicada 
no mês de julho pela Revista da 
FENTEC [edição 40]. Atual-
mente, o projeto de terceirização 
tramita no Senado Federal como 
PLC nº 30/2015.

SINTEC-RJ: Jubileu 
de Prata e II 
Congresso Estadual 
dos Técnicos 
Industriais

Com parceria e participação 
efetiva da FENTEC – Fe-

deração Nacional dos Técnicos 
Industriais, nos dias 26 e 27 de 
março de 2015 o SINTEC-RJ 
– Sindicato dos Profissionais Técni-
cos Industriais do Estado do Rio 
de Janeiro realizou o II Congresso 
Estadual dos Técnicos Industriais 
com o tema “A Importância dos 
Técnicos Industriais no Mercado 
de Trabalho e a Educação Pro-
fissional Técnica”, assuntos de 
grande interesse dos técnicos e 
da sociedade brasileira, princi-
palmente após a implantação do 

PRONATEC – Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego. 

Com a cobertura da FENTEC 
BRASIL TV o evento marcou, 
também, as comemorações do 

Tema: “A Importância dos Técnicos Industriais no Mercado de Trabalho e a 
Educação Profissional Técnica”

JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI

Jubileu de Prata do sindicato, 
inclusive com uma sessão solene 
na ALERJ – Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Janeiro 
presidida pelo deputado estadual 
Paulo Ramos (PSOL-RJ). 

ALERJ: sessão solene em comemoração ao Jubileu de Prata do SINTEC-RJ

Mobilização contra 
o PL nº 4330/2004

Em abril de 2015, du-
rante a tramitação do PL nº 

4330/2004 – também chamado 
de projeto de terceirização – na 

Câmara dos Deputados, a FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos 
Industriais e a CNPL – Confede-
ração Nacional das Profissões 
Liberais mobilizaram suas bases, 
alertando que a transformação 
do referido projeto em lei seria 
extremamente prejudicial aos 
trabalhadores e beneficiaria 
apenas os empresários. “Entre 
as consequências negativas que 
afetarão, diretamente, a vida do 
trabalhador, estão: redução dos 

FENTEC e 
CNPL unidas 

contra o 
projeto de 

terceirização

JD MORBIDELLI

Abril de 2015
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Publicação e divulgação do Boletim nº 3 da 
campanha oficial pelo desmembramento dos 

técnicos do Sistema CONFEA/CREA

PIETRO ROSSO

balhistas e sindicais da ELETROBRAS 
– Centrais Elétricas Brasileiras S.A., 
também com a participação de Wilson 
Wanderlei Vieira, presidente da FEN-
TEC, e dos diretores Ricardo Nerbas e 
Antonio Jorge Gomes. Compareceram, 
ainda: Hélio Cesar de Azevedo Santos, 
presidente do SINTEC-RJ – Sindicato 
dos Profissionais Técnicos Industriais 
do Estado do Rio de Janeiro, e dois re-
presentantes dos técnicos da ELETRO-
BRAS Distribuição Alagoas: o funcio-
nário Adeilson Barros e o diretor do 
SINTEC-AL, Adelmo Albuquerque.

Reunião e assembleia 
de ratificação da 
diretoria do SINTEC-AL

No dia 19 de junho de 2015, 
a FENTEC – Federação Na-

cional dos Técnicos Industriais, re-
presentada pelo presidente Wilson 
Wanderlei Vieira, participou de uma 
reunião e da assembleia de ratificação 
da diretoria eleita do SINTEC-AL – 
Sindicato dos Técnicos Industriais do 
Estado de Alagoas, presidida por José 
Cícero Rocha da Silva, para regis-
tro no MTE – Ministério do Traba-
lho e Emprego. Entre os assuntos 
abordados na reunião realizada em 
Maceió, destaque para o desmem-
bramento dos técnicos do Sistema 
CONFEA/CREA e o PCR – Pla-
no de Carreira e Remuneração da 
ELETROBRAS Distribuição Ala-

goas – antiga CEAL – Compa-
nhia Energética de Alagoas. Além 
dos representantes da FENTEC e 
da advogada e consultora jurídica 
Zilmara David de Alencar, com-
pareceram também diversos dire-
tores do SINTEC-AL e integran-
tes de outros sindicatos regionais, 
como o SINTEC-PE, SINTEC-RN 
e SINTEC-SE.  

As reinvindicações dos técnicos ala-
goanos culminaram com uma reunião 
no Rio de Janeiro com Maurício Joseph 
Marques Filho, assessor de relações tra-

FENTEC na 
reunião e 
assembleia de 
ratificação da 
diretoria do 
SINTEC-AL para 
registro no MTE

DIVULGAÇÃO

Junho de 2015

DIVULGAÇÃO

Reinvindicações dos 
técnicos de Alagoas são 

levadas ao representante 
da ELETROBRÁS 
Maurício Joseph 

Marques Filho (centro), 
no Rio de Janeiro

nistro-chefe da Casa Civil, Aloizio 
Mercadante; e Eliseu Padilha, na 
ocasião ministro da Aviação Civil. 
A reunião, divulgada no Boletim 
nº 3 [ver página 26], teve como ob-
jetivo solicitar apoio político para 
que o projeto de desmembramento 
seja encaminhado para o Congres-
so Nacional.

Conselho próprio: 
mais um passo

No dia 15 de julho de 2015, 
os técnicos deram mais um 

importante passo pelo desmem-
bramento da categoria do Sistema 

CONFEA/CREA e a criação do 
Conselho Profissional dos Téc-
nicos Industriais e Agrícolas. 
Novamente acompanhados pelo 
deputado federal Giovani Che-
rini (PDT-RS), os representantes 
da FENTEC – Federação Nacio-
nal dos Técnicos Industriais, da 
ATABRASIL – Associação dos 
Técnicos Agrícolas do Brasil e da 
OITEC – Organização Internacio-
nal dos Técnicos participaram de 
uma audiência com o então mi-

Julho de 2015

DIVULGAÇÃO

Audiência com Aloizio Mercadante 
e Eliseu Padilha, na ocasião 
ministro-chefe da Casa Civil e 
ministro da Aviação Civil
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I Seminário 
Internacional 
das Entidades 
de Técnicos 
Industriais
Com o objetivo de discutir as 

estratégias de atuação da ca-
tegoria a fim de informar e capa-
citar os dirigentes sindicais sobre 
a importância do planejamento 
para alcance dos objetivos e mis-
sões das entidades sindicais, de 2 
a 4 de setembro de 2015 a 
FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais realizou, no Ho-
tel Excelsior em São Paulo, o I Semi-
nário Internacional das Entidades de 
Técnicos Industriais: “Consolidação 
das Estratégias de Representação e 
Atuação dos Técnicos Industriais”, 
com a participação de centenas de 
dirigentes sindicais e de associações 

nacionais e internacionais, além de 
autoridades públicas, profissionais 
técnicos e diversos palestrantes de 
notoriedade na política e na socieda-
de em geral. “Em 1979, quando nós 
fundamos a ATESP – Associação 
Profissional dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo, estabele-
cemos três itens como primordiais: 
a regulamentação profissional, a 
transformação da associação em 
sindicato, e a representatividade no 
Sistema CONFEA/CREA ou a cria-
ção 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 mes-
mos propósitos e a mesma bandeira: 
a do conselho próprio”, discursou 
o presidente da FENTEC, Wilson 
Wanderlei Vieira. 

No decorrer do evento, foram mi-
nistradas as seguintes palestras: “Ne-
gociação Coletiva: da Legalidade à 
Prática”, por Roberto Freitas Pessoa, 
desembargador, advogado e ex-presi-
dente do TRT 5ª Região – Tribunal 
Regional do Trabalho; “Integração 
dos Sindicatos e a Sociedade”, por 
Noemia Aparecida Garcia Porto, ju-

CELTA AZUL

JD MORBIDELLI

Tema: “Consolidação das Estratégias de Representação e Atuação dos Técnicos Industriais”

Setembro de 2015

íza e diretora de Cidadania e Direitos 
Humanos da ANAMATRA – Asso-
ciação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho; “Conjuntura 
do Movimento Sindical e Mapea-
mento Sindical”, por Zilmara David 
de Alencar, advogada, consultora 
jurídica e integrante da Comissão de 
Direito Sindical da Seccional do Dis-
trito Federal da OAB – Ordem dos 
Advogados do Brasil; “Conjuntura 
Política Sindical”, por André Luis 
dos Santos, publicitário, jornalista e 
assessor parlamentar do DIAP – De-
partamento Intersindical de Assesso-
ria Parlamentar; “O Papel do MTE 
na Democratização das Relações 
de Trabalho na Visão Individual e 
Coletiva”, por André Grandizoli, au-
ditor fiscal do MTE – Ministério do 
Trabalho e Emprego; “Mecanismos 
Modernos de Comunicação”, por Al-
tamiro Borges, jornalista, blogueiro e 
presidente do Centro de Estudos da 
Mídia Alternativa Barão de Itararé; 
e “Ações e Visões do MPT junto 
ao Movimento Sindical, Código de 
Ética e Estatuto Democrático”, por 
Francisco Gérson Marques de Lima, 
procurador geral do MPT – Ministé-
rio Público do Trabalho.

Wilson Wanderlei Vieira: “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”

JD MORBIDELLI
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Lançamento 
do livro 
Sindicalismo y 
Movimiento de 
los Trabajadores

No dia 3 de setembro de 2015, 
a FENTEC – Federação Nacional 

dos Técnicos Industriais lançou, 
oficialmente, o livro Sindicalismo 
y Movimiento de los Trabajadores, 
escrito pelo sindicalista argen-
tino Carlos “Pancho” Gaitán, 
presidente de honra da FLATIC 
– Federação Latino-Americana 
dos Trabalhadores das Indústrias 
e Construção e estudioso da po-

VULCANO PRODUÇÕES

EMERSON DE LIMA

Carlos “Pancho” Gaitan no 
lançamento do livro sobre 

sindicalismo na América Latina

lítica e organização sindical no 
continente. “Falar em união dos 
povos na década de 1960 parece 
um tanto quanto utópico, mas 
o mundo mudou, a globalização 
encurtou as distâncias e suplan-
tou as fronteiras. Então, por que 
nós, dirigentes sindicais que re-
presentamos, direta ou indireta-
mente, milhões de profissionais 

em nossos respectivos países, 
também não acompanhamos 
essas transformações para nos 
unirmos em torno de objetivos 
comuns?”, escreve o presidente 
da FENTEC, Wilson Wanderlei 
Vieira, no prefácio da obra.    

prego. “Eu quero cumprimentar 
esses sindicatos, que estão ri-
gorosamente em dia com suas 
obrigações junto ao ministé-
rio”, elogiou Wilson Wanderlei 
Vieira. 

Após a cerimônia, os convi-
dados foram recepcionados na 
Terra da Garoa, onde tiveram 
a oportunidade de assistir ao 
espetáculo Sampa – o Musical, 
que ricamente exterioriza a cul-
tura paulistana e brasileira.

Posse da 
nova diretoria 
da FENTEC 
(2015/2019)
Depois das eleições realizadas 

em novembro de 2014, no 
dia 4 de setembro de 2015 
aconteceu a solenidade de 
posse da nova diretoria da 
FENTEC – Federação Nacio-
nal dos Técnicos Industriais. 
A cerimônia, realizada em São 
Paulo, contou com a presença 
dos presidentes dos SINTECs 
– Sindicatos dos Técnicos In-
dustriais de todo o país, além 
de representantes de entida-
des e associações nacionais e 

internacionais, parlamentares 
e centenas de convidados. Na 
ocasião, o presidente Wilson 
Wanderlei Vieira recebeu inú-
meras homenagens e parabeni-
zações pelo trabalho realizado 
ao longo dos anos. 

Durante a solenidade, cada 
representante dos SINTECs 
recebeu uma certidão atualiza-
da expedida pela Secretaria de 
Relações do Trabalho do MTE 
– Ministério do Trabalho e Em-

Foto oficial com os diretores da FENTEC para a gestão 2015/2019

JD MORBIDELLI
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Outubro de 2015

A FENTEC e o 
Outubro Rosa
No mês de outubro de 2015, 

a FENTEC – Federação Na-
cional dos Técnicos Industriais 
contribuiu para a divulgação da 
campanha Outubro Rosa, utilizan-

do suas ferramentas de comunica-
ção e mobilizando os sindicatos fi-
liados para despertar a atenção da 
categoria sobre a importância do 
assunto. O movimento teve início 

nos Estados Unidos, 
onde alguns estados 
realizavam ações iso-
ladas, chegando ao 
Brasil em 2002 e atin-
gindo dimensões in-

ternacionais. O laço rosa foi ado-
tado como símbolo da campanha 
que, com o tempo, ganhou a adesão 
de empresas, entidades e de toda a 
sociedade.

Conselho próprio: 
audiência com o 
assessor especial 
da Presidência da 
República

No dia 1º de outubro de 
2015, os representantes da 

FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais, da 
ATABRASIL – Associação dos 
Técnicos Agrícolas do Brasil e da 
OITEC – Organização Interna-
cional dos Técnicos participaram 
de uma nova audiência em Brasí-

lia, dessa vez com Giles Azevedo 
no Palácio do Planalto. Com o 
apoio irrestrito do deputado fe-
deral Giovani Cherini (PDT-RS), 
eles expuseram ao assessor espe-
cial da Presidência da República 
alguns dos motivos que justificam 
a mobilização da categoria pelo 
desmembramento dos técnicos do 

Sistema CONFEA/CREA. Além 
dos detalhes da reunião, o Bole-
tim nº 4 [ver página 28] destaca 
também a importância que a cria-
ção do Conselho Profissional dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas 
representará para a educação téc-
nica no país.

Publicação e divulgação do Boletim nº 4 da 
campanha oficial pelo desmembramento dos 

técnicos do Sistema CONFEA/CREA

PIETRO ROSSO

Outubro Rosa: todos na luta 
contra o câncer de mama

JD MORBIDELLI

Inauguração da 
nova sede do 
SINTEC-RJ

No dia 9 de outubro de 2015, 
a FENTEC – Federação Na-

cional dos Técnicos Industriais 
participou da inauguração da nova 
sede do SINTEC-RJ – Sindicato dos 
Profissionais Técnicos Industriais do 
Estado do Rio de Janeiro. Localizada 
em Madureira, zona norte da capital 
carioca, o imóvel é amplo e com uma 

SINTEC-RJ

Audiência com Giles Azevedo, assessor 
especial da Presidência da República

DIVULGAÇÃO

estrutura ideal para as necessidades do 
sindicato e atendimento aos técnicos 
com grande praticidade e conforto. 
Em nome da federação, o presidente 

Wilson Wanderlei Vieira parabenizou 
os dirigentes do SINTEC-RJ pela 
importante conquista em benefício da 
categoria em todo o estado.

FENTEC prestigia e parabeniza o SINTEC-RJ pela aquisição e inauguração da nova sede

Faça parte dessa campanha para que, unidos, vençamos essa batalha!
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Reunião com 
os diretores do 
SINTEC-ES
No dia 10 de outubro de 

2015, o presidente da FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos 
Industriais, Wilson Wanderlei Vieira, 
participou de uma reunião com os 
diretores do SINTEC-ES – Sindicato 
dos Técnicos Industriais no Estado do 
Espírito Santo, realizada em Vitória. “A 
reunião foi extremamente proveitosa e 

importante, pois tratamos de diversos 
assuntos de grande interesse dos técni-
cos do estado e do país”, avalia o presi-
dente Bernardino José Gomes. 

Entre os assuntos abordados, des-
taque para o trâmite do piso salarial 
da categoria – PL nº 2861/2008 – e 
a atual conjuntura política nacional 
em decorrência da reforma ministe-
rial promovida pela presidente Dilma 
Rousseff, em especial a nomeação de 
Jaques Wagner para a Casa Civil, que 
se prontificou a analisar o projeto 
de desmembramento dos técnicos 
do Sistema CONFEA/CREA para a 
criação do conselho próprio.

Presidente da FENTEC com os diretores do 
SINTEC-ES durante reunião realizada em Vitória

ELISA TAVARES

ELISA TAVARES

Encontro com Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai
Representando a CNPL – Con-

federação Nacional das Profis-
sões Liberais na 15ª reunião do con-
selho geral da CSI – Confederação 
Sindical Internacional, realizada de 
10 a 12 de outubro de 2015 
em São Paulo, Wilson Wanderlei 
Vieira reuniu-se com o ex-presidente 
uruguaio Pepe Mujica, líder político 
de grande destaque contra a dita-
dura civil-militar na década de 
1970 e que governou seu país no 
período de 2010 a 2015. Durante 
o encontro, eles falaram sobre di-
versos assuntos relacionados aos 
profissionais liberais, como a cria-
ção do Conselho Profissional dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas; 
a representatividade da OITEC 
– Organização Internacional dos 
Técnicos no continente graças 
ao trabalho desenvolvido pelas 
lideranças dos países que a inte-
gram – Argentina, Brasil, Para-
guai e Uruguai –; a qualidade e 
a necessidade de investimentos 
para fomentar o ensino técnico 
nos países sul-americanos; a 
valorização profissional da ca-
tegoria; entre outros. “Foi uma 
conversa bastante significativa, 
principalmente para absorver 
experiências de um político de 
tamanha envergadura”, destaca 

o 1º vice-presidente da CNPL 
e presidente da FENTEC – Fe-
deração Nacional dos Técnicos 
Industriais, ressaltando que o 
ex-presidente uruguaio é uma 
liderança inquestionável em ter-
mos de boas políticas públicas, 
sociais, de trabalho e um exemplo 
de governança positiva.

Fundada em 2006 a partir da fu-
são da CISL – Confederação Inter-
nacional de Sindicatos Livres com a 
CMT – Confederação Mundial do 
Trabalho, a CSI tornou-se a maior 
organização classista voltada para o 
trabalho no mundo, representando 
aproximadamente 180 milhões de 
trabalhadores de 161 países.

Wilson Wanderlei Vieira e Pepe Mujica, durante o evento da CSI em São Paulo

DIVULGAÇÃO
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trabalho específico com o sindica-
to de trabalhadores representativo 
da categoria. Na justificativa, o 
parlamentar destaca a importância 
da negociação coletiva para a re-
solução de conflitos oriundos entre 
as entidades sindicais e as empresas, 
reforçando a definição legal de 
categoria diferenciada. “É a que se 
forma dos empregados que exerçam 
profissões ou funções diferenciadas 
por força de estatuto profissional 
especial ou em consequência de 
condições de vida singulares”, diz o 
parágrafo 3º da CLT.

Após a aprovação, a MP 680 se 
transformou na Lei nº 13.189/2015, 
sancionada no mês de novembro.

Inclusão dos 
profissionais 
liberais e das 
categorias 
diferenciadas 
na MP 680
Devido à mobilização da FENTEC 

– Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais e da CNPL 
– Confederação Nacional das Pro-
fissões Liberais junto às suas bases 
associativas e políticas, antes da 
aprovação no dia 14 de outubro 
de 2015 e posterior envio ao Se-
nado Federal, o plenário da Câmara 
dos Deputados incluiu a definição 
de categoria profissional estabele-
cida pela CLT – Consolidação das 
Leis do Trabalho no texto da MP 
– Medida Provisória 680, que ins-
titui o PPE – Programa de Proteção 

ao Emprego. Assim, garante que as 
chamadas categorias diferenciadas, 
bem como as diversas classes de 
profissionais liberais, participem das 
negociações coletivas previstas no 
referido programa. Anteriormente, 
o relatório apresentado pela comis-
são mista, de autoria do deputado 
federal Daniel Vilela (PMDB-GO), 
contemplava somente as categorias 
preponderantes.

Entre as alterações aprovadas, 
destaque para a Emenda 98 do 
deputado federal Giovani Cherini 
(PDT-RS), estabelecendo que a 
redução em até 30% da jornada 
e do salário está condicionada à 
celebração de acordo coletivo de 

Votação da MP 680 na Câmara dos Deputados, com aprovação da 
Emenda 98 do deputado federal Giovani Cherini

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

manobras par-
lamentares co-
nhecidas como 
“contrabando 
legislativo” são 
cons ideradas 
inconstitucio-
nais. Ou seja, 

as MPs enviadas ao Congresso 
Nacional não poderão mais 
conter emendas que não este-
jam devidamente relacionadas 
ao assunto proposto pelo texto 
original.

Ação ajuizada 
pela CNPL junto 
ao STF acaba 
com as manobras 
parlamentares 
nas MPs
Em junho de 2014, a CNPL 

– Confederação Nacional 
das Profissões Liberais ajuizou 
no STF – Supremo Tribunal 
Federal a ADI – Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 5127, 

contestando a extinção da pro-
fissão de Técnico em Contabi-
lidade. A partir da decisão do 
julgamento presidido pelo minis-
tro Ricardo Lewandowski no dia 
15 de outubro de 2015, as 

Ricardo 
Lewandowski, 
presidente do 
STF, durante o 
julgamento 
da ação

DIVULGAÇÃO
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Publicação e divulgação do Boletim nº 5 da 
campanha oficial pelo desmembramento dos 

técnicos do Sistema CONFEA/CREA

PIETRO ROSSO

ram da audiência em apoio aos téc-
nicos, inclusive com depoimentos em 
defesa da criação do Conselho Pro-

fissional dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas, 
publicados no Boletim 
nº 5 [ver página 30]. 

Conselho próprio: 
a mobilização 
continua

No dia 20 de outubro de 2015 
os representantes da FENTEC 

– Federação Nacional dos Téc-
nicos Industriais, da ATABRA-
SIL – Associação dos Técnicos 
Agrícolas do Brasil e da OITEC 
– Organização Internacional dos 
Técnicos estiveram novamente 

na capital federal participando 
de uma audiência com Miguel 
Rossetto, ministro do Trabalho e 
Previdência Social, que se pronti-
ficou a apoiar a reivindicação pelo 
desmembramento dos técnicos do 
Sistema CONFEA/CREA. Dois 
dias depois, a audiência aconte-
ceu no Palácio do Planalto com 
o ministro-chefe da Casa Civil, 
Jaques Wagner, que se dispôs a ana-
lisar o projeto com muita atenção. 
Além de Giovani Cherini (PTD-RS), 
os deputados federais Paulão (PT-AL) 
e Paulão (PT-MG) também participa-

Audiências com Miguel 
Rossetto e Jaques Wagner, 
respectivamente ministro 
do Trabalho e Previdência 
Social e ministro-chefe da 
Casa Civil

da OITEC-Brasil; Miguel Mora-
les, presidente da OITEC-Argen-
tina; Julio Torales, presidente da 
OITEC-Paraguai; Juan Diaz Luthar, 
presidente da OITEC-Uruguai; o 
secretário Luis Améndola; e outros 
líderes sindicais.  

O encontro marcou, tam-
bém, as comemorações dos 96 
anos de fundação da UISU – 
Unión de Técnicos Instaladores 
Sanitários del Uruguai, entidade 
atualmente presidida por Juan 
Diaz Luthar.

Encontro da 
OITEC em 
Montevidéu 
com a 
participação 
da FENTEC
No dia 23 de outubro de 

2015, a cidade de Mon-
tevidéu foi sede de um encontro 
da OITEC – Organização Inter-
nacional dos Técnicos, com a 
participação do presidente da 
FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais, Wil-
son Wanderlei Vieira. 

Um dos principais objetivos 
do evento é fomentar as discus-
sões e cobrar das autoridades 
que integram o PARLASUL 
– Parlamento do MERCOSUL, 
o livre trânsito dos técnicos 
compreendidos pelo bloco re-
gional para a realização de suas 
atividades profissionais. Além 
do presidente da FENTEC, 
que também ocupa o cargo de 
tesoureiro da OITEC, estiveram 
presentes: Ricardo Nerbas, presi-
dente da OITEC-Internacional e 

Técnicos brasileiros e sul-americanos durante o encontro da OITEC em Montevidéu

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Eleição de diretor 
da FENTEC à 
vice-presidência 
do DIAP
Em assembleia ordinária realizada em 

26 de outubro de 2015, Ri-
cardo Nerbas, diretor da FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos 
Industriais e da CNPL – Confede-
ração Nacional das Profissões 
Liberais, foi eleito vice-presidente 

do DIAP – Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamentar.

Fundado em 1983 e constituído 
por centenas de entidades sindicais, 
desde associações e sindicatos até 

Ricardo 
Nerbas: 
diretor da 
FENTEC e 
vice-presidente 
do DIAP

MARCO VENICIO

confederações, o DIAP tornou-se um 
importante aliado da sociedade bra-
sileira em defesa de pautas políticas 
de interesse da classe trabalhadora e 
consensuais ao movimento sindical, 
atuando junto aos Poderes da Re-
pública – em especial na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal. 

A eleição de um diretor da 
FENTEC e CNPL à vice-presidên-
cia do DIAP é mais do que oportu-
na, especialmente num momento 
de intensa mobilização dos técnicos 
pelo desmembramento da categoria 
do Sistema CONFEA/CREA e cria-
ção do conselho próprio.

Novembro de 2015

A FENTEC e o 
Novembro Azul
A exemplo da campanha Ou-

tubro Rosa, no mês de 
novembro de 2015 a 
FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais também 
mobilizou suas bases e utilizou suas 
ferramentas de divulgação para a 
conscientização coletiva sobre a im-

portância da prevenção do câncer de 
próstata. O movimento Novembro 
Azul teve origem na Austrália em 
2003, em decorrência das comemo-
rações do Dia Mundial de Combate 
ao Câncer de Próstata, celebrado 

em 17 de novembro. 
Com o objetivo de 
incentivar os homens a 
realizarem diagnósticos 
precoces da doença, 
bem como discipliná-
los que a saúde deve ser 

sempre colocada em primeiro lugar 
e acima de qualquer preconceito, 
rapidamente a campanha se espalhou 
por todo o mundo. Além da cor azul, 
a gravata e o bigode são os símbolos 
que caracterizam a campanha.

Novembro Azul: todos 
na luta contra o câncer 
de próstata

JD MORBIDELLI

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

Acompanhamento da tramitação do PL nº 2141/2011

Em 2010 a CNPL – Confederação 
Nacional das Profissões Liberais 

solicitou apoio ao então senador Gerson 
Camata (PMDB-ES) para a elaboração 
de um projeto de lei com o objetivo de 
regularizar a contribuição sindical dos 
profissionais liberais evitando, assim, 
a necessidade de nova edição de leis 
somente para definir valores em virtude 
da desvalorização monetária. 

Encaminhado pelo Senado Federal 
à Câmara dos Deputados, o PLS nº 324/
2010 deu origem ao PL nº 2141/2011, 
cuja ementa “altera o artigo 580 da CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho 

para fixar o valor da contribuição sindi-
cal anual dos profissionais liberais e para 
dispor sobre sua atualização”. Em tempo 
hábil, a FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais solicitou aos 
SINTECs – Sindicatos dos Técnicos 
Industriais que se mobilizassem politi-
camente em suas respectivas bases para 
apoiar a aprovação do projeto fornecen-
do, inclusive, a relação dos deputados 
que compunham a CTASP – Comissão 
de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público. Resultado: aprovado na 
CTASP e outras comissões, no mês 
de novembro de 2015 o pro-

Contribuição sindical: imprescindível para a 
atuação dos sindicatos em defesa de suas 

categorias profissionais

jeto foi encaminhado para a  CCJC 
– Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania, tramitando com 
acompanhamento atento da CNPL, 
da FENTEC e de outras entidades.

CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL

fortalecendo 
nossa categoria

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Reunião com os presidentes dos SINTECs
No dia 17 de novembro de 

2015, foi realizada uma reu-
nião com a diretoria executiva 
da FENTEC – Federação Na-
cional dos Técnicos Industriais 
e os presidentes dos SINTECs 
– Sindicatos dos Técnicos In-
dustriais, para tratar de diversos 
assuntos relacionados à catego-
ria, como negociações coletivas 
em âmbito nacional e estaduais; 
as ações realizadas em favor do 
desmembramento dos técnicos do 
Sistema CONFEA/CREA; entre 

outros. Realizada na sede da pró-
pria FENTEC em São Paulo, a reu-
nião foi conduzida pelo presidente 

Wilson Wanderlei Vieira, ocupan-
do a mesa com os diretores Jessé 
Barbosa Lira e Ricardo Nerbas.

Reunião da diretoria executiva da FENTEC, 
em São Paulo; à mesa, o presidente Wilson 
Wanderlei Vieira, entre Jessé Barbosa Lira 
e Ricardo Nerbas

JD MORBIDELLI

I Encontro dos Profissionais Liberais e de Recursos Humanos
Com o apoio da FENTEC – Fe-

deração Nacional dos Técnicos 
Industriais, no dia 18 de novem-
bro de 2015 o SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo realizou o I 
Encontro dos Profissionais Liberais e 
de Recursos Humanos: “Categorias 
Diferenciadas e as Negociações Co-
letivas”, com o objetivo de promover 
a aproximação, o diálogo e a troca 
de experiências entre profissionais 
liberais e de recursos humanos, 
esclarecendo o verdadeiro conceito 
de categorias diferenciadas e eluci-
dando, sob a ótica da CLT – Con-
solidação das Leis do Trabalho, os 
direitos dos trabalhadores quanto à 
representação sindical e as prerro-
gativas que permitem aos sindicatos 
das categorias diferenciadas negocia-
rem acordos e convenções coletivas 
em defesa dos interesses de suas 
respectivas classes de trabalhadores. 
“Esse evento busca uma aproximação 
dos sindicatos com os profissionais de 
recursos humanos”, discursou o presi-
dente da FENTEC e do SINTEC-SP, 
Wilson Wanderlei Vieira. 

Após o poeta e cordelista per-
nambucano Ismael Gaião da Costa 
entreter o público com uma divertida 
apresentação, alguns representantes 

das empresas que negociam com o 
SINTEC-SP proferirem seus depoi-
mentos sobre negociação coletiva: 
Antonio Carlos Cypriano, represen-
tando a OKI Brasil; Daniel Roberto 
Barboza Bocoli, representante da 
CPFL – Companhia Paulista de Força 
e Luz; Luiz Carlos Pardini, pela Ductor 
Implantação de Projetos Ltda; e Sonia 
Liggieri, consultora organizacional e 
ex-gerente de recursos humanos da 
extinta Xerox do Brasil. 

Em seguida, foram ministradas as 
seguintes palestras: “Negociação Co-
letiva das Categorias Diferenciadas”, 
por José Luciano Castilho Pereira, 
advogado, ex-juiz do TRT 10ª Região 
– Tribunal Regional do Trabalho, ex-
ministro do TST – Tribunal Superior 
do Trabalho e ex-corregedor geral da 
Justiça do Trabalho; e “Profissionais 
Liberais, Negociações Coletivas: 
Uma Alternativa ao Fortalecimento 

das Relações Sindicais”, por Zilmara 
David de Alencar, advogada, consul-
tora jurídica e integrante da Comissão 
de Direito Sindical da Seccional do 
Distrito Federal da OAB – Ordem dos 
Advogados do Brasil.

Wilson Wanderlei Vieira: “Esse evento busca 
uma aproximação dos sindicatos com os 

profissionais de recursos humanos”

CELTA AZUL

Tema: “Categorias Diferenciadas e as Negociações Coletivas”

JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI
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1ª Reunião 
Regional do 
Nordeste
Realizada em Maceió no dia 14 

de dezembro de 2015, a 
1ª Reunião Regional do Nordeste 
contou com a participação da 
FENTEC – Federação Nacio-
nal dos Técnicos Industriais, 
representada pelo presidente 
Wilson Wanderlei Vieira, e dos 
representantes dos SINTECs 
– Sindicatos dos Técnicos Indus-
triais (SINTEC-AL, SINTEC-CE, 
SINTEC-SE, SINTEC-PE e 
SINTEC-RN). Assuntos impor-
tantes para a categoria, como o 
desmembramento dos técnicos 
do Sistema CONFEA/CREA, 
voltaram a ser abordados, prin-
cipalmente porque a criação do 
conselho próprio será de suma 
importância para os técnicos e 
a sociedade brasileira. Durante a 
reunião, na presença de dezenas 
de participantes, Wilson Wan-

derlei Vieira ressaltou o apoio 
de diversos parlamentares enga-
jados na campanha do desmem-
bramento e nos quais o grupo 
deposita grande confiança; entre 
eles o deputado federal Paulão 
(PT-AL), que não pode compa-
recer ao evento em virtude de 
sua agenda política em Brasília. 

Diante de algumas dificulda-
des enfrentadas por algumas en-
tidades em seus trabalhos de re-
presentação sindical, a FENTEC 
pretende estudar alternativas de 
maneira a fortalecer as bases e 
contribuir com o aumento da 
representatividade nos estados. 

Presidente do SINTEC-AL 
– Sindicato dos Técnicos Indus-
triais do Estado de Alagoas, José 
Cícero Rocha da Silva é coorde-

FENTEC na 1ª Reunião Regional do Nordeste, com a participação de dezenas de técnicos

Dezembro de 2015

nador do projeto social Esporte 
com Fé, mantido por voluntários 
com o intuito de propiciar de-
senvolvimento social e familiar 
a centenas de crianças e ado-
lescentes carentes por meio de 
diversas modalidades esportivas. 
Como entidade representativa 
de uma categoria tão importante 
para o desenvolvimento do país, 
no âmbito desenvolvimentista e 
social, a FENTEC também apoia 
essa iniciativa.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Da esquerda para a direita: Jessé Barbosa Lira, Francisco Teônio da Silva, Wilson Wanderlei 
Vieira, José Cícero Rocha da Silva e Roberto Santos Sampaio

FENTEC apoia o projeto Esporte com Fé, 
coordenado pelo presidente do SINTEC-AL
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Estrutura administrativa, jurídica e jornalística

Com o objetivo de oferecer 
suporte aos SINTECs – Sin-

dicatos dos Técnicos Industriais 
filiados, a FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais 
conta com uma equipe multidisci-
plinar de colaboradores, formada 
por profissionais gabaritados no 
cumprimento de suas atribuições: 

gerenciamento, assessoria admi-
nistrativa, jurídica e jornalística. 

Além da constante publicação 
de revistas e boletins informativos, 
dispõe de um moderno estúdio de 
gravação e um confortável audi-
tório para realização de eventos e 
ministração de palestras.

Inaugurado há mais de dois 

anos, atualmente o pro-
grama FENTEC BRASIL TV é 
veiculado em aproximadamente 
60 municípios paulistas e 12 
capitais com adjacências: Belo 
Horizonte (MG), Brasília (DF), 
Campo Grande (MS), Curitiba 
(PR), Florianópolis (SC), Goi-
ânia (GO), Manaus (AM), Porto 

FENTEC: devidamente estruturada para auxiliar e prover assistência administrativa, jurídica e jornalística

Entrevistados do programa FENTEC BRASIL TV em 2015

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Amadeu Garrido de Paula 
Advogado / CNPL – Confederação Nacional 

das Profissões Liberais 

André Grandizoli
Auditor fiscal / MTE – Ministério do 

Trabalho e Emprego 

André Luís dos Santos 
Assessor / DIAP – Departamento Intersindical 

de Assessoria Parlamentar 

Antonio Fernandes dos Santos Neto 
Presidente / CSB – Central dos 

Sindicatos Brasileiros 

Arnaldo Faria de Sá 
Deputado federal / PTB-SP 

Brizola Neto  
Ex-deputado federal e ex-ministro do Trabalho

Carlos Gaitán 
Presidente de honra / FLATIC – Federação 
Latino-Americana dos Trabalhadores das 

Indústrias e Construção

Cláudio Pereira Calheiros  
Presidente nacional / MÚTUA – Caixa de Assistência dos 

Profissionais do CREA 

Davi Zaia 
Deputado estadual / PPS-SP

Eduardo Del Giudice 
Representante / OITEC-Argentina 

Elizeth Rosa 
Cantora, compositora e sambista 

Fernando Mauro Trezza 
Presidente / ACESP – Associação dos Canais 

Comunitários do Estado de São Paulo

FOTOS: JD MORBIDELLI E ISIS RODRIGUES
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Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janei-
ro (RJ), São Paulo (SP) e Vitória (ES). 
Em cada edição o programa apresenta 
uma entrevista com algum repre-

sentante de destaque na sociedade, 
levando a milhares de telespectadores 
– não somente técnicos – assuntos de 
interesse social e coletivo relacionados 

à política, cultura, economia e outras 
temáticas. É divulgado, também, ao 
mundo inteiro pelas redes sociais mais 
populares: YouTube e Facebook.

Francisco Gérson Marques de Lima
Procurador regional / MPT – Ministério 

Público do Trabalho 

Francisco Kurimori 
Presidente / CREA-SP – Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado de São Paulo 

José Roberto Kachel dos Santos 
Mestre em engenharia sanitária e 

aposentado / SABESP 

José Silvestre Prado de Oliveira
Coordenador / DIEESE – Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos 

Juan Diaz Luthar 
Presidente / OITEC-Uruguai – Organização 

Internacional dos Técnicos do Uruguai 

Julio Torales 
Presidente / OITEC-Paraguai – Organização Internacional 

dos Técnicos do Paraguai 

Keiko Kurimori 
Presidente / Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos da Região de Lins 

Lucília Guerra 
Professora e gestora de capacitação técnica / 

Centro Paula Souza 

Luis Améndola 
Secretario / OITEC – Organização 

Internacional dos Técnicos

Luiz Roberto Dalpiaz Rech 
Presidente / SINTARGS – Sindicato 

dos Técnicos Agrícolas do Estado do 
Rio Grande do Sul 

Marco Antonio Ramos de Almeida
Superintendente / Associação Viva o Centro

Olavo Alberto Prates Sachs
Diretor técnico / AESABESP – Associação dos 

Engenheiros da SABESP

Entrevistados do programa FENTEC BRASIL TV em 2015

Orlando Morando 
Deputado estadual / PSDB-SP

Pedro Katayama 
Diretor geral / MÚTUA-SP – Caixa de 

Assistência dos Profissionais do CREA-SP

Quintino Severo 
Secretário / CUT – Central Única 

dos Trabalhadores  

Ricardo Nerbas 
Presidente / OITEC – Organização 

Internacional dos Técnicos 

Roberto Freitas Pessoa 
Desembargador, advogado e ex-presidente / TRT 5ª 

Região – Tribunal Regional do Trabalho 

Rubens dos Santos 
Presidente / ATEESP – Associação dos Técnicos das 

Empresas Energéticas do Estado de São Paulo  

Sérgio Luiz Leite
Secretário / Força Sindical 

Solomar Pereira Rockembach
Presidente / SINTEC-PR – Sindicato dos Técnicos 

Industriais do Estado do Paraná  

Tarcisio Secoli 
Secretário de Serviços Urbanos / São Bernardo 

do Campo (SP)

Tom Coelho  
Publicitário, economista e conferencista

Victor Báez Mosqueira 
Secretário geral / CSA – Confederação 

Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
das Américas 

Zilmara David de Alencar 
Advogada e consultora jurídica 

FOTOS: JD MORBIDELLI E ISIS RODRIGUES
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FENTEC 
em ação
E em 2016 
a FENTEC 
continuará 
desenvolvendo 
inúmeras 
atividades
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Campanha oficial da FENTEC, ATABRASIL e OITEC pelo desmembramento dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA
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Quando o 
assunto é 

negociação 
coletiva

Em linhas gerais, as negociações 
coletivas compreendem todos 
os procedimentos adotados 

pelos sindicatos junto aos represen-
tantes patronais para se chegar a um 
consenso quanto às reivindicações da 
categoria, como reajuste salarial, be-
nefícios e melhoria das condições de 
trabalho. Têm, por instrumento, o 
ACT – Acordo Coletivo de Trabalho, 
firmado diretamente entre o sindicato 
e a empresa; e a CCT – Convenção 
Coletiva de Trabalho, quando cele-
brada com o sindicato patronal.

No decorrer das negociações 
coletivas realizadas pela FENTEC 
– Federação Nacional dos Téc-

nicos Industrial, as informações 
são devidamente transmitidas aos 
SINTECs – Sindicatos dos Técni-
cos Industriais envolvidos por meio 
das ferramentas de comunicação 
disponíveis – site, boletins, revis-
tas –; e, consequentemente, aos 
profissionais representados. Entre 
os acordos e convenções realizados 
em 2015, destaque para: DIEBOLD 
PROCOMP, ELETROBRAS, OKI 
BRASIL,  SINAENCO, etc. 

Abaixo, depoimentos de 
alguns presidentes ou represen-
tantes dos SINTECs quanto às 
negociações coletivas em suas 
respectivas bases: 

“A celebração de acordos e con-
venções coletivas é uma das prerroga-
tivas das entidades sindicais, ou seja, 
um instrumento normativo estabe-
lecido entre determinado sindicato 
e empresas ou representantes patro-
nais. É de fundamental importância 
para os trabalhadores, tendo em vis-
ta as conquistas estabelecidas – em 
cláusulas econômicas e sociais – pre-
viamente definidas em assembleias e 
sacramentadas, justamente, por força 
das negociações coletivas. Por consi-
derar tais instrumentos imprescindí-
veis nas relações de trabalho, o SIN-
TEC-CE – Sindicato dos Técnicos 
Industriais do Ceará tem como meta 
a celebração de acordos e convenções 
coletivas nos segmentos econômicos 
em que os técnicos atuam. E, como 
resultado de uma política de gestão 
dos últimos mandatos, atualmente 
nós negociamos vários acordos e uma 
convenção coletiva.” 

Presidentes ou 
representantes dos 

SINTECs 
falam sobre as 
negociações 

coletivas em suas 
respectivas bases

Alguns dos principais acordos e convenções coletivas realizados pela FENTEC em 2015

DIVULGAÇÃO

Francisco 
Teônio 

da Silva, 
presidente do 

SINTEC-CE

MARCO VENICIO
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“O SINTEC-MG – Sindi-
cato dos Técnicos Industriais 
de Minas Gerais começou a 
negociar em 1999, fechando o 
primeiro acordo coletivo com 
a CVRD – Companhia Vale do 
Rio Doce – atualmente, somen-
te VALE S.A. Uma negociação 
de acordo coletivo é sempre 
tensa e difícil, pois os prepostos 
da empresa alegam dificuldades 
financeiras, problemas de mer-
cado, alto custo de produção, 
competitividade, etc. No en-
tanto, o SINTEC-MG procura 
demonstrar às empresas que, 
além de bons salários, o traba-
lhador precisa estar motivado 
para realizar bem suas funções 
com dignidade, responsabilida-
de e amor à profissão. E, com 
esses argumentos, conseguimos 
bons acordos, o que nos motiva 
a continuar nossa trajetória em 
defesa dos interesses da catego-
ria e fazer com que as empresas 
cumpram o que rege a legislação 
trabalhista brasileira.” 

Nilson da 
Silva Rocha, 
presidente do 

MARCO VENICIO

ERRATA

No ACT 2015/2016 da ELETROBRAS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
publicado na página 34 da edição anterior da Revista da FENTEC, favor considerar 
também o SINTEC-SC – Sindicato dos Técnicos Industriais de Santa Catarina, 
representado pelo presidente José Carlos Coutinho, entre os estados abrangentes.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
Abrangência: AC, AL, AM, PI, RO, RR, RJ, RS e SC
Database: 1º de maio

“Atualmente o SINTEC-RS 
– Sindicato dos Técnicos Indus-
triais do Rio Grande do Sul fir-
ma acordo coletivo com 15 em-
presas públicas e privadas, be-
neficiando cerca de 10 mil téc-
nicos em todo o estado. Busca-
mos, de forma permanente, ga-
rantir aos trabalhadores aumen-
tos reais, antecipações salariais, 
ganhos por produtividade, abo-
nos, anuênios, participação nos 
resultados, vale-refeição, auxí-
lio-creche e demais benefícios. 
Negociamos, também, cláusu-
las que, por exemplo, impedem 
a demissão do dirigente desde o 
momento de sua candidatura a 
cargo diretivo no sindicato até 
um ano após o final do seu man-
dato. E, ainda, que a empresa 
respeite a livre escolha dos em-
pregados de se associarem ao 
sindicato, exercendo os direi-
tos inerentes à condição de as-
sociados.”

“É inegável que a negociação 
coletiva constitui a forma mais 
marcante da atuação sindical, 
pois é quando se materializa 
a força de uma categoria no 
estabelecimento de um orna-
mento jurídico próprio. Ciente 
dessa grande importância, a 
cada database o SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Indus-
triais do Estado de São Paulo 
trabalha incansavelmente para 
obter as melhores e mais signi-
ficativas vantagens e benefícios 
aos trabalhadores. E, além dos 
avanços em relação às cláusulas 
econômicas que, via de regra, 
são atreladas aos índices que 
medem a inflação, buscamos 
adicionar ganho real de ao 
menos 2% nos nossos instru-
mentos coletivos. Também, no 
que tange às cláusulas sociais, 
inúmeros foram os avanços nos 
últimos anos.”

Gerson Carlos 
Lima Vilar, 
presidente do 

DIVULGAÇÃO

Tatiana 
Lourençon 

Varela, 
advogada do 

SINTEC-SP

JD MORBIDELLI
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FENTEC: 
27 anos
Fundada em 28 de janeiro 
de 1989, FENTEC comemora 
mais um aniversário com 
ótimas expectativas para o 
futuro da categoria
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SINTECs fundadores da FENTEC, em janeiro de 1989

Diz o artigo 34 da CLT – 
Consolidação das Leis do 
Trabalho: “É facultado 

aos sindicatos, quando em núme-
ro não inferior a 5 (cinco), desde 
que representem a maioria absolu-

Industriais de Santa Catarina. Em 
virtude de uma série de impugna-
ções impetradas por entidades que, 
a todo custo, tentavam impedir o 
advento do movimento dos técni-
cos, o trâmite para a emissão do có-
digo sindical da FENTEC demorou 
quase uma década para ser finali-
zado, sendo concluído no mandato 
de Wilson Wanderlei Vieira. 

Apesar das dificuldades iniciais 
e os percalços enfrentados ao lon-
go dos anos, a FENTEC acumula 
inúmeras conquistas para a cate-
goria e, atualmente, congrega os 
SINTECs – Sindicato dos Téc-
nicos Industriais de praticamen-
te todo o país, enfatizando sempre 
a união dos envolvidos como atri-
buto principal – e essencial – para 
chegar aos mesmos objetivos. 

Em 28 de janeiro de 2016, a 
FENTEC comemora seu 27º ani-
versário, com perspectivas de no-
vas e importantes conquistas para 
o futuro; entre elas, o desmembra-
mento dos técnicos do Sistema 
CONFEA/CREA. Certamente, a 
constituição do conselho próprio 
será um divisor de águas para mi-
lhões de profissionais, que dia após 
dia trabalham e se dedicam incan-
savelmente para o desenvolvimen-
to social e econômico brasileiro. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ta de um grupo de atividades ou 
profissões idênticas, similares ou 
conexas, organizarem-se em fe-
deração”. Partindo desse princípio 
constitucional, no dia 28 de janei-
ro de 1989 o SINTEC-SP – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais do 

Estado de São Paulo 
e o SINTEC-RS – 
Sindicato dos Técni-
cos Industriais do Rio 
Grande do Sul funda-
ram a FENTEC – Fe-
deração Nacional dos 
Técnicos Industriais, 
na cidade de São Ber-
nardo do Campo (SP), 
juntamente com o 
SINTEC-PR – Sindi-
cato dos Técnicos In-
dustriais do Estado do 
Paraná, o SINTEC-SE 
– Sindicato dos Téc-
nicos Industriais no 
Estado de Sergipe, o 
SINTEC-ES – Sindica-
to dos Técnicos Indus-
triais no Estado do Espíri-
to Santo e o SINTEC-SC 
– Sindicato dos Técnicos 

DIVULGAÇÃO

Expedição do código sindical 
da FENTEC, no mandato de 
Wilson Wanderlei Vieira



*GRCSU
GUIA DE RECOLHIMENTO DA 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
SISTEMA DE EMISSÃO ONLINE

Desenvolvido pela FENTEC, o sistema operacional de emissão 
online da GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Urbana está à sua disposição! 

Lembramos que nos estados brasileiros onde não há SINTECs, 
a contribuição sindical deverá ser recolhida em favor da 
própria federação, no site www.fentec.org.br. 

SINTEC-AM
SINTEC-MA

SINTEC-CE

SINTEC-AL

SINTEC-DF

SINTEC-GO

SINTEC-ES

SINTEC-PR

SINTEC-SC

SINTEC-MG

SINTEC-MS

SINTEC-MT

SINTEC-PE
SINTEC-PI

SINTEC-RN

SINTEC-SE

SINTEC-RJSINTEC-SP

SINTEC-RS

SINTEC-PB

SINTEC-RR

FENTEC Federação Nacional dos Técnicos Industriais

Todos os SINTECs 
– Sindicato dos Técnicos 
Industriais podem 
contar com o auxílio, a 
assistência e a orientação 
da FENTEC no trabalho de 
representação sindical em 
seus respectivos estados.

Alguns dos recursos que a 
FENTEC disponibiliza:  

• Assistência jurídica

• Orientação nas negociações coletivas 

• Assessoria de comunicação 

• Orientação para regularização sindical junto ao Ministério do Trabalho

• Distribuição de recursos oriundos das negociações coletivas 

• Participação em eventos voltados para a valorização dos técnicos 

• Suporte operacional para recolhimento da contribuição sindical *



28 DE JANEIRO DE 2016
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