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LIBERDADE
PROFISSIONAL
Assim como a sociedade
brasileira, milhões de
técnicos serão amplamente
beneficiados, valorizados e
fortalecidos com a criação do

Conselho Federal
e Regionais dos
Técnicos Industriais
e Agrícolas
PARTICIPAÇÃO DA FENTEC EM CONGRESSOS INTERNACIONAIS
4º Congresso
Internacional de Direito
Sindical – Fortaleza (CE)

XIII Congresso Internacional
de Técnicos – Assunção
(Paraguai)

3º Congresso
da CSA –
São Paulo (SP)

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 orgulhase, 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)”
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mbora todos, mais
cedo ou mais
tarde, tenham que
enfrentá-la, nós ainda não
nos acostumamos com a
morte. Em fevereiro de
2016 perdemos o estimado
companheiro Francisco
Antonio Feijó, fervoroso
defensor dos profissionais
liberais – entre os
quais se enquadram os
técnicos – como diretor
e presidente da CNPL
– Confederação Nacional
das Profissões Liberais em
duas oportunidades. “Cada
vez mais nós nos convencemos de que os técnicos integram a maior
categoria profissional do Brasil”, proferiu num dos nossos eventos. No
mês seguinte quem nos deixou foi o amigo Alceu Rosolino, sábio na
verdadeira concepção da palavra. Formalmente ele ocupava o cargo
de diretor do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do
Estado de São Paulo; contudo, na simplicidade dispensava qualquer
formalidade. Seria egoísmo dizermos que Alceu Rosolino pertencia
somente ao SINTEC-SP. Não! Ele era parte notável desse movimento
que ajudou a construir e criar raízes: participando, escrevendo,
aconselhando, enfim, presenteando-nos com sua ilustre e contínua
presença. Dois companheiros que se foram com a certeza do dever
cumprido, e nós só temos a agradecê-los por dedicarem seus esforços
ao longo de tantos anos para a construção da nossa história.
Muitas páginas ainda serão escritas nessa trajetória, e um capítulo
que faremos questão de contar às futuras gerações de técnicos diz
respeito ao Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais
e Agrícolas, cujo projeto foi encaminhado pelo Poder Executivo à
Câmara dos Deputados – PL nº 5179/2016 –, onde tramita em regime
de prioridade. É o resultado da intensa mobilização da FENTEC
– Federação Nacional dos Técnicos Industriais, em conjunto com
a ATABRASIL – Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil e a
OITEC – Organização Internacional dos Técnicos, comprovando que
o nosso tão conhecido slogan não é apenas um jogo de palavras: deve
ser vivido na prática, no dia a dia e em qualquer circunstância.
É com satisfação que finalizamos mais uma edição da Revista da
FENTEC, compartilhando um pouco das nossas atividades com
os companheiros e destacando, também, importantes eventos que
participamos no primeiro semestre: o 4º Congresso Internacional
de Direito Sindical, realizado em Fortaleza; o XIII Congresso
Internacional de Técnicos da OITEC, realizado em Assunção
(Paraguai); e o 3º Congresso da CSA, realizado em São Paulo.
Estamos no caminho certo graças, principalmente, ao apoio e à
colaboração de todos. Afinal, “Juntos, Somos mais Fortes!”.
Wilson Wanderlei Vieira
Presidente
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SINTEC-MG: posse da nova diretoria
FENTEC prestigia posse da nova diretoria
do SINTEC-MG em Belo Horizonte

N

a manhã do dia 8 de abril
de 2016 os diretores da
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais reuniram-se em Belo Horizonte e, à noite,
prestigiaram a posse da nova diretoria do

SINTEC-MG – Sindicato dos Técnicos
Industriais de Minas Gerais, realizada no
Buffet Pampulha, aconchegante espaço
para eventos sociais da capital mineira,
onde os convidados também foram recepcionados. A cerimônia contou com

a presença de centenas de convidados,
entre associados, dirigentes de entidades sindicais, representantes de empresas, autoridades políticas e presidentes
dos SINTECs – Sindicatos dos Técnicos Industriais de vários estados brasileiros. Compuseram a mesa solene: Nilson
da Silva Rocha, reeleito presidente do
SINTEC-MG; Wilson Wanderlei Vieira, presidente da FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Indus-

Homenagem póstuma
a Alceu Rosolino:
placa é entregue
ao presidente da
FENTEC, Wilson
Wanderlei Vieira

Nilson da Silva Rocha recebe o certificado de
posse das mãos de Wilson Wanderlei Vieira
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Nova diretoria do SINTEC-MG: compromisso de representar os
técnicos mineiros pelos próximos cinco anos

Da esquerda para a direita: Vandeir
Messias Alves, Ricardo Nerbas, Wilson
Wanderlei Vieira, Nilson da Silva Rocha,
Giovani Cherini, Jessé Barbosa Lira,
José Geraldo de Oliveira Meireles e
Vitório Alves de Freitas

triais; o deputado federal Giovani
Cherini (PR-RS); Ricardo Nerbas,
presidente da OITEC-Brasil – Organização Internacional dos Técnicos; Jessé Barbosa Lira, presidente da ABETI – Associação Brasileira
de Ensino Técnico Industrial; Vitório Alves Freitas, coordenador geral
de qualificação do MTPS – Ministério do Trabalho e Previdência Social;
Vandeir Messias Alves, presidente da
Força Sindical de Minas Gerais; e José
Geraldo de Oliveira Meireles, diretor
executivo da USIMINAS – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
Como presidente do SINTEC-SP
– Sindicato dos Técnicos Industriais
do Estado de São Paulo, Wilson Wanderlei Vieira recebeu dos organizadores
uma placa em homenagem póstuma ao
diretor Alceu Rosolino, falecido em
março de 2016 [ver matéria na página
12]. “O trabalho do companheiro
Alceu Rosolino jamais será esquecido
por todos aqueles que conviveram e
puderam se beneficiar de seus conhecimentos e grande cultura”, traz um
trecho do texto.
O SINTEC-MG completou 24
anos de fundação no dia 25 de abril de
2016 [ver matéria na página 32].

Eleição e posse da nova diretoria da ABETI

E

m Assembleia Geral Extraordinária, também realizada no
dia 8 de abril de 2016 em Belo
Horizonte, foi eleita e empossada a nova diretoria executiva da
ABETI – Associação Brasileira de
Ensino Técnico Industrial, bem
como do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para a gestão
2016/2020. Fundada em 24 de
agosto de 1991, a entidade tem
como objetivo primordial representar as entidades estaduais voltadas para a educação técnica,
buscando o desenvolvimento e
aprimoramento da qualidade do
ensino técnico no país.
A composição da diretoria ficou constituída da seguinte maneira: Presidente (Jessé Barbosa

Lira); Vice-presidentes (Francisco
Teônio da Silva e Welington Guilherme Rezende); Secretária Geral e 1º Secretário (Deise Lopes
de Carvalho e Heraldo Gonçalves
Fogos); Tesoureira Geral e 1º Tesoureiro (Margarete dos Santos e
Sirney Braga); Suplentes da Diretoria (Rubens dos Santos, José
Cícero Rocha da Silva, Karla Cecília de Souza Santos, Josué Ferreira
Parente, Wolteres Alencar Miranda, Gerson Carlos Lima Vilar e Roberto Santos Sampaio); Conselho
Fiscal (Luis Roberto Dias, Gilvan
Nunes Soares e Iracy Vieira Santos
Silvano); Suplentes do Conselho
Fiscal (Maria Amélia Calheiros
Santos, Jonas Silvino e Manoel
Jusselino de Almeida e Silva).

Solenidade de posse da nova diretoria da ABETI para a gestão 2016/2020
DIVULGAÇÃO
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Encontro com governador e posse
da nova diretoria do SINTEC-PI

FOTOS: JORGE HENRIQUE BASTOS

Representantes da FENTEC com o
governador Wellington Dias no Palácio
Karnak, sede do governo estadual

FENTEC prestigia
posse da nova diretoria
do SINTEC-PI e
reúne-se com o
governador Wellington
Dias em Teresina

N

o dia 14 de dezembro de
2015, o SINTEC-PI – Sindicato dos Técnicos Industriais
do Estado do Piauí realizou as eleições
para a composição da nova diretoria,
tendo como presidente eleito o técnico Wolteres Alencar Miranda. Em 26
de fevereiro de 2016, por ocasião da
reunião da diretoria realizada em Teresina, a FENTEC – Federação Nacional
dos Técnicos Industriais prestigiou a
posse dos companheiros piauienses no
auditório do IFPI – Instituto Federal
do Piauí em Teresina. No mesmo dia,
a comitiva participou de uma audiência com o governador Wellington
Dias, agendada pelo presidente do
SINTEC-PI e realizada na sede oficial do governo – o Palácio Karnak
8

–, oportunidade em que os representantes técnicos expuseram alguns
motivos que mobilizam a categoria a
lutar pela criação do conselho próprio.
Solícito, o governador se comprometeu a contribuir com seu apoio.
Participaram da audiência o presidente da FENTEC, Wilson Wanderlei
Vieira, que o presenteou com um exemplar do livro O Movimento dos Técnicos
Industriais – 35 Anos (1979/2014), além

de diversos diretores; entre eles, Ricardo Nerbas, Gilberto Takao Sakamoto,
Solomar Pereira Rockembach, Jessé
Barbosa Lira, Laurindo Peixoto Ezequiel, Kepler Daniel Sérgio Eduardo,
Maria Amélia Calheiros Santos e
demais representantes de sindicatos
regionais.
O SINTEC-PI completou 21 anos
de fundação no dia 13 de fevereiro de
2016 [ver matéria na página 32].

Wilson Wanderlei Vieira presenteia o governador com o livro que relata o movimento dos técnicos

I Fórum de Debates sobre Reforma
Trabalhista e Previdenciária
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Assuntos de ordem
trabalhista e
previdenciária são
debatidos durante
evento realizado
em Vitória

A

ntes da reunião da diretoria realizada na tarde do
dia 8 de julho de 2016 em
Vitória, os diretores da FENTEC
– Federação Nacional dos Técnicos Industriais participaram do I
Fórum de Debates sobre Reforma
Trabalhista e Previdenciária, que
reuniu centenas de participantes
no auditório do IFES – Instituto
Federal do Espírito Santo; entre
eles o presidente Wilson Wanderlei Vieira, também 1º vice-presidente da CNPL – Confederação
Nacional das Profissões Liberais,
além de presidentes e representantes de sindicatos regionais.
Promovido pelo SINTEC-ES –
Sindicato dos Técnicos Industriais
do Espírito Santo em parceria com
a Frente Parlamentar Mista dos
Direitos da Classe Trabalhadora
e a Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Previdência Social, o
evento contou com a presença do
senador Paulo Paim (PT-RS), coordenador das bancadas citadas,
que têm o apoio de diversos parlamentares e dirigentes de entidades
de caráter trabalhista e social.
Divididos em dois temas – Reforma Trabalhista e Reforma Previdenciária –, os debates contaram
também com a explanação das
seguintes autoridades: Ana Paula
Tauceda Branco, desembargadora

Auditório lotado para a realização do I Fórum de Debates sobre Reforma Trabalhista e Previdenciária

do TRT-ES 17ª Região – Tribunal
Regional do Trabalho; Zilmara
David de Alencar, assessora jurídica da CNPL; Luiz Fernando Barbosa dos Santos, representante da
CTB – Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil; Estanislau Tallon Bozi, procurador-chefe
do MPT-ES – Ministério Público
do Trabalho no Espírito Santo;

José Roberto Lopes dos Santos,
advogado especialista em direito
previdenciário; e Edson Wilson
Bernardes França, representante
da CUT – Central Única dos Trabalhadores.
A FENTEC parabeniza o presidente do SINTEC-ES, Bernardino
José Gomes, e demais organizadores do evento.
9

“A justiça
tarda, mas
não falha”
M

esmo sendo reconhecido
em 2011 pelo TRT-CE
7ª Região – Tribunal
Regional do Trabalho como
legítimo representante dos técnicos agentes de fiscalização do
CREA-CE – Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do
Estado do Ceará, várias vezes
o SINTEC-CE – Sindicato dos
Técnicos Industriais do Estado
do Ceará teve que acionar a
justiça para garantir seu direiSINTEC-CE
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FENTEC parabeniza
o SINTEC-CE por
decisão favorável do
TST na representatividade
sindical dos técnicos
agentes de fiscalização
do CREA-CE

to de negociação dos acordos
coletivos inerentes à categoria.
Nesse interim, o CREA-CE
tentou impedir o sindicato de
realizar reuniões e atos públicos sem ordem expressa do
presidente da autarquia, numa
postura extremamente autoritária e desrespeitosa perante os
técnicos, além de constituir um
ato antissindical e uma afronta
à própria legislação trabalhista.
Apesar das inúmeras tenta-

SINTEC-CE: representando os técnicos do
estado com muita competência e justiça

DIVULGAÇÃO

Homenagem póstuma a Jarbas
Passarinho (11/01/1920 - 05/06/2016)
FENTEC presta
homenagem ao
ex-senador e
ex-ministro Jarbas
Passarinho

A
SINTEC-CE: vitória no TST para os técnicos
agentes de fiscalização do CREA-CE

tivas do CREA-CE de reverter
a situação sob multa imposta
pelo tribunal determinado pelo
CPC – Código de Processo Civil (artigo 18 e artigo 17, inciso
VII), “a justiça tarda, mas não
falha” – como diz o ditado popular. No dia 11 de fevereiro de
2016 , o TST – Tribunal Superior do Trabalho considerou o
processo “transitado e julgado”
a favor do SINTEC-CE corroborando, portanto, com a decisão inicial do TRT-CE.
A FENTEC – Federação
Nacional dos Técnicos Industriais parabeniza os envolvidos
por mais essa brilhante vitória
para os técnicos e, juntamente, com o SINTEC-CE e seu
presidente Francisco Teônio
da Silva, elogia a postura da
justiça, lamentando a atitude
do CREA-CE por esse ato de
desrespeito com seus próprios
profissionais e ao princípio de
liberdade sindical garantida
pela Constituição Federal.

inda nos primórdios do
movimento dos técnicos,
o então senador Jarbas
Passarinho foi o responsável por
intermediar uma audiência com
o presidente da República João
Baptista de Oliveira Figueiredo,
realizada em 17 de abril de 1980,
para a apresentação da minuta do
projeto de regulamentação profissional da categoria. Liderados por
Wilson Wanderlei Vieira, na época

presidente da ATESP – Associação
Profissional dos Técnicos Industriais
do Estado de São Paulo, os técnicos
conquistaram a regulamentação da
Lei nº 5.524/1968 – assinada pelo
próprio Jarbas Passarinho, como ministro do Trabalho no governo Costa
e Silva – com a sanção presidencial
do Decreto nº 90.922 em 6 de fevereiro de 1985.
Assim, por sua contribuição para
o engrandecimento do movimento,
a FENTEC – Federação Nacional
dos Técnicos Industriais presta homenagem póstuma a um dos mais
importantes líderes políticos da história do país, falecido em 5 de junho
de 2016. Sua seriedade e integridade
na condução política serão sempre
lembradas e servem de exemplo para
tantos representantes públicos nesse
tão conturbado momento político.
DIVULGAÇÃO

Wilson Wanderlei Vieira em audiência com o então senador Jarbas Passarinho,
responsável por assinar a Lei nº 5.524/1968 e intermediar uma audiência com o
presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo
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Dois momentos d
Experiência, carisma e muito conhecimento: legados deixados pelos
companheiros Francisco Antonio Feijó e Alceu Rosolino

MASTER IMAGEM

“A

diretoria da CNPL
cumpre o dolorosíssimo
dever de comunicar o
falecimento do nosso companheiro Francisco Antonio Feijó, que
ao longo de mais de duas décadas
dedicou energia, competência e
profissionalismo, tendo ocupado
os mais destacados cargos na direção da entidade, como presidente,
vice-presidente e tesoureiro geral”,
traz a nota de pesar publicada pela
CNPL – Confederação Nacional das
Profissões Liberais em 5 de fevereiro
de 2016. “É com os nossos corações
repletos de tristeza que comunicamos
o falecimento do companheiro Alceu
Rosolino, diretor do SINTEC-SP. A
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sabedoria era um dom natural que
ele, amigavelmente, compartilhava
com os companheiros. E a amizade
e o carisma o tornavam uma pessoa
extremamente especial e querida por
todos que acompanhavam seu dia a
dia”, traz a nota de pesar publicada
pelo SINTEC-SP – Sindicato dos
Técnicos Industriais do Estado de
São Paulo em 23 de março de 2016.
Dois momentos de profundo pesar,
não somente para as entidades nas
quais eles realizavam um excelente
trabalho, mas principalmente para
todos que tiveram a oportunidade de
conhecê-los e usufruir de seus conhecimentos, conselhos e experiências
– de vida e profissionais.

Francisco Antonio Feijó
04/07/1928
05/02/2016
“Quando olho ao redor e
reconheço muitas pessoas, sinto
que essa categoria faz parte da
minha vida profissional, mesmo
porque a FENTEC é uma
das integrantes da
nossa confederação”
Francisco Antonio Feijó
Edição 34 – Setembro/2009

Francisco Antonio Feijó – Contabilista e advogado especialista em direito
tributário, Francisco Antonio Feijó nasceu no dia 4 de julho de 1928 na cidade

de profundo pesar
“Cada vez mais nós nos
convencemos de que os técnicos
integram a maior categoria
profissional do Brasil”
Francisco Antonio Feijó
Edição 35 – Julho/2011

do Rio de Janeiro. Entre suas atividades
sindicais, presidiu o SINDCONT-SP
– Sindicato dos Contabilistas de São
Paulo, a FECONTESP – Federação
dos Contabilistas do Estado de São
Paulo e o SESCON – Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis de
São Paulo. De 2009 a 2010 foi presidente da UMPL – Union Mondiale
dês Professions Libérales, importante
entidade sediada em Paris (França)
com participação na OIT – Orga-

nização Internacional do Trabalho,
UNESCO – Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura, ONU – Organização das
Nações Unidas, OMC – Organização Mundial do Comércio e outras
instituições de abrangência mundial.
Na CNPL atuou por mais de duas
décadas na diretoria, sendo de fundamental importância na consolidação e
crescimento da entidade e presidindoa por duas vezes.
“O mundo caminha para que,
num futuro próximo, não haja
mais fronteiras. E a tecnicidade
será a ferramenta maior
desse novo mundo”
Francisco Antonio Feijó
Edição 38 – Novembro/2013

Se não fosse contabilista, ele
gostaria de estudar jornalismo; foi o
que revelou em certa ocasião, salientando que se trata de uma profissão
extremamente importante para a
sociedade e as pessoas têm necessidade de informação para tomarem
decisões de maneira adequada. “Com
a leitura adquirimos conhecimento
sobre assuntos específicos e gerais. Ler
estimula a brincadeira, a imaginação e
a criatividade, pois criamos um mundo
paralelo onde somos livres para sonhar
e nos divertir”, disse, evidenciando um
de seus hábitos favoritos.
Francisco Antonio Feijó era casado com Olga Xavier Feijó, pai de dois
filhos e avô de cinco netos.
Alceu Rosolino – Antes de
seu falecimento Alceu Rosolino
redigiu uma carta endereçada

JD MORBIDELLI

Alceu Rosolino
31/03/1924

23/03/2016
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“O desenvolvimento da técnica
é a comprovação de que muitas
coisas podem ser feitas sem o
conhecimento científico”
Alceu Rosolino
Edição 37 – Junho/2013

aos amigos do SINTEC-SP, com
quem convivia diariamente
desde que aceitou o convite do
presidente Wilson Wanderlei
Vieira para integrar o quadro
diretivo há mais de duas décadas. “Permito dirigir-me aos
prezados companheiros através
desta que será, talvez, a última
mensagem à nossa categoria
devido à avançada idade de 92
anos, problemas com saúde e
deficiências decorrentes de longo tempo”, revela o documento,
publicado na íntegra ao final
dessa matéria.
Técnico em Eletrotécnica
com orgulho – como ele próprio
fazia questão de frisar – e formado pela Escola Técnica Getúlio
Vargas, Alceu Rosolino nasceu
no dia 31 de março de 1924
na pequena São Manuel (SP),
onde também cresceu, casou-se,
criou quatro filhos, elegeu-se
vereador e teve o merecido reconhecimento com a homenagem
de “Cidadão Emérito de São
Manuel”. Porém, a política não
parecia motivá-lo tanto a ponto
de seguir a carreira pública; o
“Um dos principais objetivos do livro
[Técnico Industrial: Especialista
na Arte de Fazer] é explicar que os
técnicos são profissionais liberais,
com concepções e capacidade para
criar, projetar e conceber; e que as
formações técnicas
são responsáveis pelo
desenvolvimento da
tecnologia nacional”
Alceu Rosolino
Edição 39 – Abril/2014
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Wilson Wanderlei Vieira homenageia o companheiro Alceu Rosolino, diretor do SINTEC-SP

“São muitas e absolutamente
suficientes as justificativas que
levam os técnicos a almejarem a
criação do conselho próprio”
Alceu Rosolino
Edição 40 – Julho/2015

que ele gostava mesmo era de
matemática, física e dissertar
sobre qualquer assunto – e com
grande conhecimento.
Licenciado em Ciências Físicas e Naturais, mudou-se com
a família para a capital paulista
na década de 1970, dedicando-se a várias atividades: de
empreendedor a professor em
escola técnica, e integrante do
grupo de trabalho para geren-

ciar o ensino profissionalizante
da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo. Aposentado, interessou-se pelo Decreto
nº 90.922/1985 que regulamenta a profissão dos técnicos; foi
quando começou a participar
das reuniões do SINTEC-SP.
Autor de inúmeros artigos e
vários livros – Física e Resistência
de Materiais, Aterramentos em
Eletrotécnica, Mecânica de Fluídos
e Técnico Industrial: Especialista
na Arte de Fazer –, Alceu Rosolino cria uma lacuna imensa de
saudades, mas deixa muitos ensinamentos como legado: o inegável aprendizado de quem teve
a oportunidade de conhecê-lo e,
acima de tudo, um lado humano
regado de paciência, compreensão, solidariedade e muito – mas
muito – carisma.

A última carta

Íntegra da carta de despedida deixada por Alceu
Rosolino aos companheiros do SINTEC-SP e da FENTEC
São Paulo, 18 de fevereiro de 2016

Prezados companheiros
Permito dirigir-me aos prezados companheiros através desta que será, talvez, a última mensagem à nossa categoria devido à avançada idade de 92 anos, problemas com saúde e deficiências decorrentes de longo tempo.
Refiro-me à situação política e econômica pela qual passa o nosso país nesse ano de 2016. Embora os Técnicos Industriais nunca
serem ouvidos em entrevistas e reportagens, salvo entre nós mesmos, lembramos então a condição iníqua da categoria, que é obrigada a
registrar-se no Sistema CONFEA/CREA há 70 anos; isto é, registra-se, contribui, mas não faz parte do sistema na sua administração e
composição. A saber que pela edição do Decreto-Lei nº 8.620/1946, esse sistema foi dotado da prerrogativa de dispor sobre as atribuições
profissionais dos Técnicos Industriais. Em consequência, através da Resolução 51 imediatamente retiraram todas as atribuições, transformando-os em meros auxiliares ou profissionais de ofício, sempre subordinados ao crivo do sistema. O CREA, de órgão regulamentador e fiscalizador, esteve atento no sentido de prejudicar os técnicos, evitando o exercício profissional dos mesmos como profissionais
liberais que são, com atribuições limitadas na sua especialidade, atribuições essas que vinham exercendo desde 1910 quando os cursos
foram oficializados.
Não se tem bem ideia do porquê desse procedimento, mas particularmente entendo que foi para evitar a concorrência dos técnicos
com os universitários recém-formados nos cursos superiores, temerosos da concorrência no mercado de trabalho devido às interfaces
– atribuições semelhantes entre as categorias – existentes entre os profissionais. Contudo essas interfaces não são concorrentes, pois as
formações superiores não formam profissionais de campo no plano da operação e manutenção; possuem aulas teóricas, de matemática
superior e de aplicação específica, mas não em prática de operação e manutenção.
Parece que depois de decorridos 70 anos o panorama é o mesmo: os cursos superiores não são treinados em aulas práticas como
prevê o sistema pragmático dos norte-americanos, europeus e asiáticos. O procedimento, após propaganda firme e decisiva, trouxe
ao consentimento do povo em geral que as aulas práticas seriam apenas necessárias para profissionais de ofício; pois, um engenheiro,
agrônomo ou arquiteto não poderiam praticar essa condição. Hoje em dia ainda é assim, apesar de exceções em certas circunstâncias.
Infelizmente, em 1966 foi editada a Lei nº 5.194, dando nova redação a esse Decreto-Lei nº 8.620/1946 e mantendo a mesma
disposição; isto é, o CONFEA, pelo artigo 84 e seu parágrafo único, continuou com a prerrogativa de dispor sobre as atribuições profissionais dos graduados em nível médio. Assim sendo a situação continua a mesma, embora hoje o Sistema CONFEA/CREA seja
formado apenas por engenheiros e agrônomos já que os arquitetos fundaram seu próprio conselho: o CAU.
Então, pode-se observar o seguinte: as pessoas mais esclarecidas não concordam com essa situação de uma categoria profissional
determinar o que outra, totalmente diferente, possa ou não fazer, mas recusam-se a admitir perante a sociedade seu ponto de vista.
A confirmação disso é a regulamentação da categoria ocorrida em 1968 com a edição da Lei nº 5.524, assinada pelo presidente
Arthur da Costa e Silva. Somente 17 anos depois é que, devido ao movimento da categoria liderado principalmente por Wilson Wanderlei Vieira juntamente com companheiros de outros estados, é que o governo do presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo
baixou o Decreto nº 90.922/1985, regulamentando a citada lei. Esse decreto sofreu nova regulamentação pelo Decreto nº 4.560/2002,
devido ao trabalho das lideranças dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul, que conseguiram, ao final do governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso, a sua edição dispondo sobre as atribuições dos profissionais da agricultura.
Companheiros, percebe-se que é inútil o esforço despendido para a criação de conselho dos técnicos, tendo como agentes, políticos
e funcionários públicos. A meta nunca será atingida senão por mensagem da Presidência da República. Está na hora, portanto, de
reunirmos forças para expor a problemática perante a presidente Dilma Rousseff e sair do controle desse Sistema CONFEA/CREA,
que há 70 anos nos infelicita.
Assim, libertos os técnicos poderão exercer suas habilidades na formação de uma tecnologia nacional, que o ensino superior até o
momento não conseguiu. É, portanto, imprescindível sair desse iníquo controle seja por conselho próprio ou simplesmente registro no
Ministério do Trabalho.
Prezado Wilson Wanderlei Vieira, V.S.ª que é o líder, não pode perder tempo. Deve solicitar uma audiência com a presidente; pois,
com bons argumentos conseguiremos concretizar o nosso objetivo para o bem da Pátria.
Com os cumprimentos do velho amigo, certo de que se um dia – mesmo não pertencendo mais a esse mundo –, se continuarmos
nessa situação ligados a esse iníquo sistema, com certeza os meus ossos tremerão sepultos.
Boa sorte no empreendimento.
Alceu Rosolino
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CONSELHO PRÓPRIO

Milhões de técnicos e a
sociedade brasileira serão
beneficiados com a criação
do conselho dos técnicos

PL nº 5179/2016:
trilhando o caminho
para a liberdade
profissional
16
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De norte a sul
do país: técnicos
anseiam pela
criação de um
conselho que os
represente
com dignidade

DIVULGAÇÃO

Nenhum técnico como
conselheiro federal
ou regional: essa é a
situação dos técnicos
no atual conselho a
que pertencem

esde o início oficial do
movimento dos técnicos com a fundação da
ATESP – Associação Profissional dos Técnicos Industriais do Estado
de São Paulo em
18 de agosto de
1979, fatos de
grande importância política e
social enriqueceram essa história e
trouxeram inúmeros
benefícios à categoria:
a regulamentação da Lei
nº 5.524/1968 pelo Decreto nº 90.922/1985, sancionado pelo então presidente
da República João Baptista
de Oliveira Figueiredo em 6
de fevereiro de 1985; a fundação
da FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais em
28 de janeiro de 1989, que atualmente representa SINTECs – Sindicatos dos Técnicos Industrias de
quase todos os estados brasileiros;
a mobilização pela aprovação do
PL nº 2.861/2008, que institui o
piso salarial da categoria; a oficialização do Dia Nacional do
Profissional Técnico a partir de
23 de setembro de 2009; a realização de incontáveis seminários e

congressos de interesse dos técnicos e da sociedade em geral; entre outros. Recentemente, mais
precisamente no dia 4 de maio
de 2016, outro fato marcante
pautou a trajetória dos técnicos,
quando o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional o projeto que cria o Conselho
Federal e Regionais dos Técnicos
Industriais e Agrícolas, resultado de uma intensa mobilização
da FENTEC juntamente com a
ATABRASIL – Associação dos
Técnicos Agrícolas do Brasil e
a OITEC – Organização Internacional dos Técnicos, contando ainda com o apoio de ministros, senadores, deputados e demais lideranças políticas e não
governamentais.
Assim que começou a tramitação do PL nº 5179/2016 na
Câmara dos Deputados, em regime de prioridade por constituir uma prerrogativa do Poder
Executivo, as lideranças das entidades acima citadas – Wilson
Wanderlei Vieira, presidente da
FENTEC; Carlos Dinarte Coelho, presidente da ATABRASIL;
e Ricardo Nerbas, presidente da
OITEC-Brasil – não mediram
esforços para expor aos parlamentares a real necessidade da
categoria e da própria sociedade de contarem com um conselho profissional que lhes garanta
respeito, valorização e segurança. “O conselho próprio atenderá mais de 1,5 milhão de profissionais, valorizando o ensino
técnico e beneficiando a sociedade brasileira, que necessita de
serviços de qualidade”, ressalta a
campanha.
Diversos parlamentares já se manifestaram publicamente em apoio à
criação do conselho dos técnicos; entre eles, Giovani Cherini (PR-RS),
Marco Maia (PT-RS), Padre João
(PT-MG), Paulão (PT-AL), Paulo Pereira da Silva (SD-SP) – mais conhecido como Paulinho da Força –, Daniel Almeida (PCdoB-BA), e outros.
Acompanhe alguns depoimentos:
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“Sinto-me no dever de
lutar, juntamente com a
FENTEC – Federação
Nacional dos Técnicos
Industriais, ATABRASIL
– Associação dos Técnicos
Agrícolas do Brasil e OITEC
– Organização Internacional
dos Técnicos, para que a tão
sonhada liberdade dos técnicos
se torne uma realidade. Com
a criação do conselho, todos
ganham: a sociedade, o ensino
técnico e os profissionais que
não aguentam mais tanta
discriminação”
Giovani Cherini
Deputado federal (PR-RS)
“Há uma dificuldade de
organização dos nossos
técnicos no atual sistema
e, portanto, é necessário
estabelecer uma organização
que possa dar garantias
e contribuir com o
desenvolvimento da categoria.
Nós estamos comprometidos
com essa ideia, e eu tenho
certeza de que o governo
federal estará aberto a esse
diálogo. Não queremos dividir,
mas fortalecer para somar;
e a ideia da criação de um
18

conselho próprio se insere
também nessa
política de valorização
dos técnicos espalhados
por todo o país”
Marco Maia
Deputado federal (PT-RS)

DIVULGAÇÃO

“Como coordenador
do Núcleo Agrário do
PT na Câmara dos
Deputados, mobilizamos 21
parlamentares para assinarem
um ofício, encaminhado
no dia 11 de agosto de
2015 ao então ministrochefe da Casa Civil, Aloizio
Mercadante, solicitando
ao governo a criação do

DIVULGAÇÃO

conselho, que será de extrema
importância para avançarmos
na valorização desses
profissionais, resultando em
muitos benefícios para toda a
sociedade brasileira”
Padre João
Deputado federal (PT-MG)
“Estamos juntos nessa
luta e eu entendo bem essa
necessidade da categoria,
pois também sou formado
em Eletrotécnica e fui um
dos precursores da ATIAL
– Associação dos Técnicos
Industriais de Alagoas. O
fato é que há uma forte
desigualdade no Sistema
CONFEA/CREA; os técnicos
pagam suas contribuições,
mas não têm voz na hora
das decisões. Aliás, essa é
uma discriminação histórica,
levando muitas vezes os
profissionais a recorrerem ao
judiciário para terem seus
direitos assegurados. Apesar
de corresponderem a 43% dos
profissionais registrados no atual
modelo, os técnicos não têm
direito a nenhuma representação
nas instâncias deliberativas,
podendo apenas votar”
Paulão
Deputado federal (PT-AL)
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Paulinho da Força
Deputado federal (SD-SP)

Mais apoio – No dia 15 de junho de 2016, Wilson Wanderlei Vieira solicitou o apoio da
deputada federal Flávia Morais
(PDT-GO), relatora do PL nº
5179/2016 na CTASP – Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Diretor
da FENTEC e presidente do
SINTEC-GO – Sindicato dos
Técnicos Industriais no Estado de Goiás, Luis Roberto Dias
também esteve com a deputada, que integra outras quatro
comissões permanentes da Câmara dos Deputados além da
citada acima: CSSF – Comissão de Seguridade Social e Família; CESPO – Comissão do
Esporte, e as recém-instaladas
CIDOSO – Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e CMULHER – Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher.
Em suma: enquanto as lideranças trabalham incansavelmente, os técnicos de norte
a sul anseiam pela criação de
um conselho que os represente com a dignidade que eles fizeram por merecer ao longo de
décadas, construídas com muito
trabalho em favor do desenvolvimento estrutural e socioeconômico do país.

Daniel Almeida
Deputado federal (PCdoB-BA)
DIVULGAÇÃO

Flávia Morais,
deputada federal
e relatora do PL
nº 5179/2016
na CTASP; na
foto menor, com
Luis Roberto
Dias e Wilson
Wanderlei Vieira
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BREVE RETROSPECTIVA
Do inconformismo de um grupo de técnicos na
década de 1960 até o PL nº 5179/2016

DIVULGAÇÃO

Técnicos Industriais e
Agrícolas: muito próximos da
liberdade profissional

L

ançado pela FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais em agosto de
2014, o livro O Movimento dos Técnicos Industriais – 35 Anos (1979/2014)
apresenta, num de seus capítulos,
uma síntese da mobilização da categoria pela criação do conselho próprio, iniciada na década de 1960 por
grupo de técnicos juntamente com
as escolas técnicas. Em 1980, o assunto foi levantado durante uma audiência com o então presidente João
Baptista de Oliveira Figueiredo para
discussão da regulamentação profissional; e, em 1992, foi publicada a
Medida Provisória nº 1549/1997 e a
Lei nº 9.649/1998, que “dispõe sobre
a organização da presidência da República e dos ministérios” e cujo artigo 58 modifica a estrutura dos conselhos de fiscalização profissional,
transformando-os em entidades públicas de direito privado.
Em 5 de outubro de 1999, o PLS
nº 493 do senador Ernandes Amorim (PPB-RO), cuja ementa autoriza a criação do conselho federal e re20
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Criação do conselho também foi levantada durante audiência com o
presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo, realizada em 1980
DIVULGAÇÃO

Representantes técnicos em audiência com o senador Ernandes Amorim, autor do PLS nº 493

gionais dos técnicos, foi aprovado no
Senado Federal em tempo recorde
– cerca de 30 dias. Contudo, o referido artigo foi julgado inconstitucional
pelo STF – Supremo Tribunal Federal e o projeto arquivado.
Portaria nº 59 – No dia 14 de janeiro de 2014, durante reunião
realizada na SRTE/SC – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina, o então ministro Manoel Dias
assinou a Portaria nº 59 do MTE
– Ministério do Trabalho e Emprego, constituindo uma comissão para estudo do desmembramento dos técnicos do sistema no
qual estão inseridos atualmente e
contribuem com suas anuidades.

Seguiram-se reuniões em várias
capitais, como Belo Horizonte,
Goiânia, Recife, Rio de Janeiro e
São Paulo, com o objetivo de ela-

KARLA VIVIANE

borar um relatório para o ministro, concluído em maio de 2014
e encaminhado à Presidência da
República.

Reunião com Manoel Dias, então ministro do Trabalho e Emprego,
durante assinatura da Portaria nº 59 em Florianópolis

Reuniões da comissão constituída pela Portaria nº 59 em várias capitais brasileiras

Recife (PE), fevereiro de 2014

Belo Horizonte (MG), fevereiro de 2014
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Rio de Janeiro (RJ), março de 2014

DIVULGAÇÃO

Goiânia (GO), fevereiro de 2014
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ANNA SAWKA

São Paulo (SP), março de 2014
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Posteriormente, os representantes da FENTEC, ATABRASIL – Associação dos Técnicos Agrícolas do
Brasil e OITEC – Organização Internacional dos Técnicos, participaram
de inúmeras audiências com ministros, deputados, senadores e demais representantes do poder público estadual e federal, sempre

com o objetivo de defender os interesses da categoria, calcados na necessidade da criação de um conselho próprio. Acompanhe algumas
das audiências mais recentes com
ministros de diversas pastas ministeriais, como Manoel Dias, na ocasião ministro do Trabalho e Emprego; Pepe Vargas, então ministro

das Relações Institucionais; Ricardo Berzoini, na época ministro das
Comunicações; Aloizio Mercadante, na oportunidade ministro-chefe da Casa Civil; Miguel Rossetto,
então ministro do Trabalho e Previdência Social; e Jaques Wagner,
que também passou pela Casa Civil
da Presidência da República.

Representantes técnicos em audiências com ministros de diversas pastas ministeriais

Manoel Dias, janeiro de 2014
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Pepe Vargas, março de 2015
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Ricardo Berzoini, março de 2015

Aloizio Mercadante, julho de 2015
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Miguel Rossetto, outubro de 2015
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Jaques Wagner, outubro de 2015
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CAMILLA SOARES

Despacho da Presidência da República,
publicado no DOU em 14 de abril de 2016

No dia 13 de abril de 2016, durante uma nova audiência realizada em Brasília com os representantes da FENTEC, ATABRASIL e
OITEC, acompanhados dos deputados federais Marco Maia (PT-RS)
e Paulão (PT-AL), o ministro Miguel Rossetto apresentou o projeto
de criação do Conselho Federal e
Regionais dos Técnicos Industriais
e Agrícolas, o qual foi encaminhado ao Congresso Nacional pela
Presidência da República conforme
publicação no DOU – Diário Oficial da União em 14 de abril.

Da esquerda para a direita: Paulão, Miguel
Rossetto, Ricardo Nerbas, Marco Maia e
Carlos Dinarte Coelho

Na Câmara dos Deputados,
conforme mencionado no início
da matéria, o projeto recebeu o
número de PL 5179/2016. Atualmente, ele tramita na CTASP –
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público antes
de ser remetido à CFT – Comissão de Finanças e Tributação, e à
CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Ainda há um longo caminho a

percorrer, mas desde já a FENTEC
agradece a colaboração dos envolvidos – diretores, ministros, senadores, deputados – por compreenderem e assimilarem a importância desse projeto, que beneficiará
mais de 1,5 milhões de técnicos
que há décadas mantêm viva a esperança por mais valorização, respeito e liberdade no exercício de
suas atribuições profissionais. E
mais: com o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e a constituição do conselho próprio, será
concluído um importante ciclo
de política social voltado para o
ensino técnico e para a segurança
de todos os brasileiros.

FENTEC: MENSAGEM AOS TÉCNICOS
Prezado Técnico(a) Industrial
A criação do Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas será extremamente benéfica
para toda a categoria e, consequentemente, para a sociedade brasileira. Por isso, elencamos algumas razões
que justificam o total e irrestrito apoio dos companheiros:
• Garantia do cumprimento da nossa regulamentação profissional
(Lei nº 5.524/1968 e Decretos nº 90.922/1985 e nº 4.560/2002);
• Valorização do ensino técnico no país, com aperfeiçoamento e qualidade;
• Apoio aos técnicos recém-formados, com planos de estágios mediante
acordos firmados com o poder público e as empresas;
• Garantia de segurança à sociedade, com ênfase na responsabilidade
individual e fiscalização do exercício profissional por parte do conselho;
• Maior possibilidade de acesso ao mercado de trabalho;
• Viabilização de intercâmbio com técnicos de outros países, com o intuito
de agregar conhecimento e experiência;
• Melhoria da qualidade de vida e bem-estar social dos técnicos.
Salientamos que não mediremos esforços para que o PL nº 5179/2016 seja aprovado nas comissões da
Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado Federal. Manteremos todos bem informados sobre o
trâmite do projeto, solicitando apoio no devido momento.
FENTEC
“Juntos, Somos mais Fortes!”
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E A CAMPANHA CONTINUA

Publicação e divulgação do Boletim nº 6 da campanha oficial pela criação do conselho próprio
KARLA VIVIANE
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Boletim nº 6 da campanha oficial promovida pela FENTEC, ATABRASIL e OITEC
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CONGRESSOS INTERNACIONAIS

4º Congresso Internacio
FENTEC e CNPL participam do 4º Congresso Internacional
de Direito Sindical, realizado em Fortaleza com o tema
“Das Práticas Antissindicais”

FOTOS: DIVULGAÇÃO

4º Congresso Internacional de Direito Sindical realizado em Fortaleza, com a participação da FENTEC

R

ealizado de 4 a 6 de maio
de 2016 no Ponta Mar
Hotel em Fortaleza, o 4º
Congresso Internacional de Di-
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reito Sindical teve como tema
“Das Práticas Antissindicais” e
levou à mesa de discussão assuntos de grande relevância rela-

cionados ao sindicalismo, como
as ações adotadas por dirigentes, empresas e demais setores
sociais, que dificultam a legítima ação dos sindicatos na defesa das categorias profissionais
que representam. As práticas
antissindicais constituem quaisquer condutas que violem as liberdades sindicais estabelecidas
pela Constituição Federal, e impliquem no cerceamento ou retaliação da atividade sindical legítima ratificada pelo Brasil nas
convenções da OIT – Organização Internacional do Trabalho.
Promovido pelo MPT – Ministério Público do Trabalho, representado por Francisco Gérson Marques de Lima, procurador regional e coordenador
da CONALIS – Coordenadoria
Nacional de Promoção de Liberdade Sindical, o evento contou também com a parceria do
FCSEC – Fórum das Centrais
Sindicais no Estado do Ceará e
do GRUPE – Grupo de Estudos e
Defesa do Direito do Trabalho e
do Processo Trabalhista. Participaram inúmeros advogados, juristas, representantes do judiciário e órgãos públicos, que levaram vários assuntos para debate
nas mesas de discussão. “A ideia é
colher concepções de forma democrática e, oportunamente, apresentar à sociedade o pensamento dos
congressistas sobre o tema”, resume o programa de apresentação.
Para colaborar com o congresso, a FENTEC – Federação Nacio-

onal de Direito Sindical

Francisco Gérson Marques de Lima,
procurador regional do MPT e
coordenador da CONALIS

nal dos Técnicos Industriais trouxe
o professor universitário e estadista português António Pestana Garcia Pereira, que dissertou sobre as
“Condutas Antissindicais na Legislação e Jurisprudência de Portugal”
e teve como companheira de mesa
a advogada brasileira e doutoranda
em Lisboa, Sarah Campos, que palestrou sobre as “Condutas Antissindicais na Legislação e Jurisprudência
da Comunidade Europeia”. Como
coordenador, estava o sindicalista
Antonio Matos Cristóvão, presidente do CIFOTIE – Centro Internacional de Formação dos Trabalhadores
da Indústria e Energia.

Durante o debate do tema
“Concepção de Categoria e suas
Implicações nas Práticas Sindicais”, a assessora jurídica da
CNPL – Confederação Nacional
das Profissões Liberais, Zilmara
David de Alencar, ressaltou que
as categorias profissionais diferenciadas têm que ser respeitadas
no âmbito das negociações. Por
sua vez, Cristiano Zaranza, coordenador da Comissão Nacional
de Relações do Trabalho da CNA
– Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil, destacou a
atuação das confederações junto às federações e sindicatos para
um maior aprimoramento da representatividade e qualificação
das lideranças sindicais.
Outro tema debatido no congresso foi o “Custeio Sindical, sob o

Ponto de Vista da Antissindicalidade”, ocasião em que o secretário geral da UGT – União Geral dos Trabalhadores, Canindé Pegado, apresentou argumentos importantes em
defesa da manutenção do custeio e
da unicidade sindical, fundamentada na democracia e na histórica
luta do povo brasileiro.
Entre os participantes, destaque também para Douglas Alencar e Cláudio Brandão, ministros do
TST – Tribunal Superior do Trabalho; João Carlos Teixeira e Ricardo
José Macedo de Britto Pereira, também procuradores do MPT; André
Luis dos Santos, assessor parlamentar do DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar;
Stanley Gacek, diretor da OIT no
Brasil; e representantes das centrais
sindicais brasileiras.

Zilmara David
de Alencar, no
debate do tema
“Concepção de
Categoria e suas
Implicações
nas Práticas
Sindicais”

Pela FENTEC, prestigiaram o
evento o presidente Wilson Wanderlei Vieira e os diretores Roberto Santos Sampaio, Francisco Teônio da Silva, Jessé Barbosa Lira
e Ricardo Nerbas, além da advogada Tatiana Lourençon Varela.
Wilson Wanderlei Vieira e Ricardo Nerbas também representaram
a CNPL, respectivamente como
1º vice-presidente e diretor.
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XIII Congresso Intern
XIII Congresso
Internacional de
Técnicos da OITEC
é realizado em
Assunção, com posse
da nova diretoria
e comemorações
do 70º aniversário
de fundação da
ELECTRON

F

oi realizado, entre os dias
17 e 19 de março de 2016
em Assunção, o XIII Congresso Internacional de Técnicos
da OITEC – Organização Internacional dos Técnicos, paralelamente ao XIII Congresso de Técnicos del Sector Eléctrico e às
comemorações dos 70 anos de
fundação da ELECTRON – Asociación de Electricistas del Paraguay. Participaram lideranças de
diversos países sul-americanos,
como Wilson Wanderlei Vieira,
presidente da FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos; o anfitrião Julio Torales, eleito presidente da OITEC-Internacional e
atual presidente da ELECTRON;
Ricardo Nerbas, presidente da
OITEC-Brasil; Miguel Morales e
Eduardo Del Giudice, respectivamente presidente e representante
da OITEC-Argentina; Juan Diaz
Luthar, presidente da FENTECUruguai; o secretário Luis Améndola; Aurelio Enriquez, presidente da FAEP – Federación de Asociaciones de Electricistas del Paraguay; entre outros.
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Auditório lotado para o XIII Congresso Internacional de Técnicos da OITEC e 70º aniversário da ELECTRON
DIVULGAÇÃO

Da esquerda para a direita: Eduardo Del Giudice, Luis Améndola, Miguel Morales, Julio Torales,
Wilson Wanderlei Vieira, Ricardo Nerbas, Aurelio Enriquez e Juan Diaz Luthar

nacional de Técnicos
DIVULGAÇÃO

TUDO AZUL

Só é possível adquirir
experiência e sabedoria com
a prática aliada ao tempo
Ao completar seu 70º aniversário de fundação,
a
parabeniza a

,
uma das mais antigas e respeitadas entidades do país.
Há mais de 25 anos que acompanhamos o empenho
do presidente e companheiro
Julio Torales, tão comprometido com a valorização
dos técnicos paraguaios e, consequentemente, com o
fortalecimento da nossa categoria em todo o continente.
Que juntos possamos levar nossa bandeira e
compartilhar nossos ideais de união,
trabalho e justiça ao povo sul-americano.

Parabéns, ELECTRON, pelos 70 anos de fundação!

Composição da diretoria da OITEC
para a gestão 2016/2018
Presidentes
OITEC-Internacional: Julio Torales
OITEC-Argentina: Miguel Morales
OITEC-Brasil: Ricardo Nerbas
OITEC-Paraguai: Julio Torales
OITEC-Uruguai: Juan Diaz Luthar
Secretário
Luis Améndola
Tesoureiro
Wilson Wanderlei Vieira
Conselho Fiscal
Silvio López
Guillermo Cafferatta
Miguel Vieira

Placa da FENTEC homenageando a ELECTRON:
“Só é possível adquirir experiência e sabedoria com a prática aliada ao tempo”

As palestras que compuseram a
programação do evento foram divididas em vários temas, apresentadas na seguinte ordem: “Normas
Técnicas en el Mercosur”, “Actualización del Reglamento de Baja
Tensión”, “Nueva Propuesta para
la Educación Técnica”, “Energia
Solar Alternativa en Paraguay”,
“Seguridad Social para los Electricistas”, “Motivación Grupal”,
“Medio Ambiente” e “Normativas
del Sector en Paraguay”.
Fundada em 17 de março de
1946 a ELECTRON é uma das

mais antigas e respeitadas entidades paraguaias e, em breve, terá
sua história resgatada no livro Titanio – 70 Anos de ELECTRON,
cujo projeto também foi apresentado no decorrer das atividades comemorativas. Em nome
da FENTEC, Wilson Wanderlei
Vieira homenageou o presidente Julio Torales, entregando-lhe
uma placa enaltecendo seu trabalho, o comprometimento com
a valorização dos técnicos paraguaios e o fortalecimento da categoria no continente.
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3º Congresso da CSA
3º Congresso da CSA é realizado em São Paulo, com a
participação de representantes da FENTEC e da CNPL

C

onsiderado o mais importante
evento sindical do continente
americano, o 3º Congresso
da CSA – Confederação Sindical de
Trabalhadores e Trabalhadoras das
Américas foi realizado em São Paulo
entre os dias 26 e 29 de abril de 2016,
concomitantemente ao Seminário Internacional “Democracia e Desenvolvimento nas Américas: Estratégia Sindical para o Período 2016-2020”, com
o objetivo de analisar as perspectivas do
desenvolvimento no continente, calcado na democracia e no fortalecimento
das entidades sindicais. Presidente da
FENTEC – Federação Nacional dos
Técnicos Industriais, Wilson Wanderlei
Vieira representou também a CNPL
– Confederação Nacional das Profissões Liberais como 1º vice-presidente,
ao lado do presidente Carlos Alberto
Schmitt de Azevedo.
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DIVULGAÇÃO

Da esquerda para a direita: João Calixto Ramos, João Felício,
Victor Baez Mosqueira, Wilson Wanderlei Vieira e Guy Ryder

LIDYANE PONCIANO

Centenas de participantes prestigiam o 3º Congresso da CSA, em São Paulo
LIDYANE PONCIANO

Carlos Alberto Schmitt
de Azevedo, presidente
da CNPL, discursando
durante o congresso

LIDYANE PONCIANO

Fundada em 27 de março de
2008 na cidade do Panamá, a CSA
representa aproximadamente 52 milhões de trabalhadores de 23 países.
E com a responsabilidade de gerir
a entidade no próximo quadriênio,
durante o congresso foi também
eleita a nova diretoria e o conselho
executivo, tendo Wilson Wanderlei
Vieira como um dos titulares para a
região do Cone Sul.

Diretoria executiva da CSA
para o próximo quadriênio

Realizado no Hotel Holiday Inn,
anexo ao Parque Anhembi, o 3º Congresso da CSA contou com a presença
de centenas de participantes, incluindo
os presidentes das principais centrais
sindicais brasileiras, líderes políticos e
representantes de entidades nacionais
e internacionais, como Guy Ryder,
diretor geral da OIT – Organização
Internacional do Trabalho; Victor
Baez Mosqueira, secretário geral da
CSA; João Felício, presidente da CSI
– Confederação Sindical Internacional; José Calixto Ramos, presidente
da CNTI – Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria; além
de Miguel Rosseto, ministro do
Trabalho e Previdência Social e do
ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que destacou a solidariedade
do movimento sindical e o fortale-

LIDYANE PONCIANO

Pepe Mujica: “É preciso que todos os
países da América se unam para lutar
em favor da democracia”

cimento do regime democrático no
continente. “É preciso que todos
os países da América se unam para
lutar em favor da democracia, pois o
único derrotado é justamente aquele que deixa de lutar”, defende.

Presidente
Hassan Yussuff (Canadá)
Presidentes Adjuntos
Altagracia Jiménez
(República Dominicana) e
Toni Moore (Barbados)
Secretário Geral
Victos Báez Mosqueira (Paraguai)
Secretário de Política Econômica
e Desenvolvimento Sustentável
Rafael Freire Neto (Brasil)
Secretária de Política
Sindical e Educação
Amanda Claribel Villatoro
(El Salvador)
Secretário de Políticas Sociais
Laerte Teixeira da Costa (Brasil)
Conselho Executivo
Cone Sul
Titular
Wilson Wanderlei Vieira (CNPL-Brasil)
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ANIVERSÁRIOS

Felicitações,
FENTEC parabeniza os
SINTECs que fazem
aniversário de fundação no
primeiro semestre do ano
SINTEC-RR – 22 de janeiro de 2010 (6 anos)
FOTOS: DIVULGAÇÃO

C

SINTEC-RJ – 16 de janeiro de 1990 (26 anos)

SINTEC-MS – 4 de fevereiro de 1998 (18 anos)

SINTEC-AM – 20 de janeiro de 1996 (20 anos)

SINTEC-PI – 13 de fevereiro de 1995 (21 anos)

ada estado brasileiro tem
sua história, suas peculiaridades e tradições.
Uns se destacam pelas belezas
naturais, outros pela diversidade cultural ou, ainda, pelo
desenvolvimento industrial; no
entanto, todos são igualmente
importantes para a grandeza do
país, “abençoado por Deus e bonito por natureza”, como define
a música País Tropical. De norte
a sul e leste a oeste, milhares de
profissionais contam com a re32

presentatividade dos SINTECs
– Sindicato dos Técnicos Industriais que, juntos, compõem
a FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais,
tornando a categoria cada vez
mais forte, atuante e valorizada
perante as empresas e à sociedade em geral.
No primeiro semestre de
2016, nove sindicatos completaram mais um ano de fundação.
Pela ordem: SINTEC-RJ – Sindicato dos Profissionais Técni-

cos Industriais do Estado do Rio
de Janeiro, fundado em 16 de
janeiro de 1990 e presidido por
Hélio Cesar de Azevedo Santos;
SINTEC-AM – Sindicato dos
Técnicos Industriais do Estado
do Amazonas, fundado em 20
de janeiro de 1996 e presidido
por Raimundo Waldeney Leite
Lima; SINTEC-RR – Sindicato
dos Técnicos Industriais do Estado de Roraima, fundado em 22
de janeiro de 2010 e presidido
por Lourival Cardoso de Olivei-

companheiros
ra; SINTEC-MS – Sindicato dos
Técnicos Industriais do Mato
Grosso do Sul, fundado em 4 de
fevereiro de 1998 e presidido por
Armando Veronese; SINTEC-PI
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado do Piauí,
fundado em 13 de fevereiro de
1995 e presidido por Wolteres
Alencar Miranda; SINTEC-PE
– Sindicato dos Técnicos Industriais de Pernambuco, fundado

em 21 de março de 1998 e presidido
por Jessé Barbosa Lira; SINTEC-MG
– Sindicato dos Técnicos Industriais
de Minas Gerais, fundado em 25 de
abril de 1992 e presidido por Nilson
da Silva Rocha; SINTEC-SE – Sindicato dos Técnicos Industriais no
Estado de Sergipe, fundado em 28 de
abril de 1988 e presidido por Roberto
Santos Sampaio; e SINTEC-DF
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Distrito Federal,

fundado em 18 de maio de
1995 e presidido por Luzimar
Pereira da Silva. “É um orgulho
tê-los como parceiros em nosso
movimento, que se torna cada
vez mais forte graças à união de
esforços em busca dos mesmos
ideais: defender e lutar pelos
interesses profissionais dos técnicos e pela valorização da nossa categoria em todo o país”,
destaca a FENTEC.

SINTEC-PE – 21 de março de 1998 (18 anos)

SINTEC-SE – 28 de abril de 1988 (28 anos)

SINTEC-MG – 25 de abril de 1992 (24 anos)

SINTEC-DF – 18 de maio de 1995 (21 anos)

FENTEC: “Parabéns,
SINTECs! É um orgulho
tê-los como parceiros em
nosso movimento”
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OPINIÃO

Cursos técnicos:
opção até em
momentos de crise
A
crescente divulgação
dos cursos técnicos e o
alcance de programas
federais como o PRONATEC
– Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego
fez com que o mercado e as
empresas valorizassem ainda
mais o papel dos profissionais
técnicos qualificados e
especializados. Com duração
de um ano e meio a dois, os
cursos técnicos são a melhor
alternativa para jovens que
buscam colocação no mercado
e profissionais que estão atrás
de novas oportunidades. No
período do curso, além das
aulas teóricas o estudante
trabalha em laboratórios e faz
treinamento ou estágio em
empresas, para que saia da
instituição como um profissional
completo.
Em uma comparação simples,
um curso técnico sai em média
60% mais barato do que um
curso de graduação da mesma
área; ou seja: os estudantes
ou profissionais conseguem
se colocar no mercado de
forma mais rápida, e ainda
economizam sem deixar de
investir na carreira.
Diogo Richartz Benke
é diretor corporativo
de cursos técnicos e
diretor geral do TECPUC
(www.tecpuc.com.br),
instituição ligada ao Instituto
Marista que oferece cursos
técnicos para integração
social e inserção de jovens no
mercado de trabalho
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Apesar da redução de vagas
do PRONATEC, as instituições
de ensino técnico apresentam
alternativas para garantir
a oferta de mão de obra no
mercado e suas salas cheias. São
várias as opções disponíveis,
entre parcerias com instituições
financeiras e crédito próprio,
e os estudantes que buscam
qualificação rápida e barata
ainda conseguem parcelar e
financiar as mensalidades.
Além de garantir os estudos,
outra vantagem para os alunos
é contar com condições mais
flexíveis de financiamento
exigidas por programas
estudantis e maior mobilidade
no pagamento e renegociação
das parcelas.
A contínua inserção
de técnicos no mercado é
fundamental para que o Brasil
cresça e se recupere do período

FOTOS: DIVULGAÇÃO

“A contínua
inserção de técnicos
no mercado é
fundamental para
que o Brasil cresça
e se recupere do
período de crise”
de crise. Enquanto o mercado
brasileiro conta com apenas
9,5% de técnicos, em outros
países da América Latina com
estrutura similar o percentual
chega a 30%. Em países mais
desenvolvidos esse índice
alcança 60%. O investimento
na área e formação constante de
profissionais é fundamental para
a mudança desse quadro de crise.
Mesmo com o enxugamento
na quantidade de cursos
ofertados e a redução de turmas,
o atual cenário fará com que
o mercado se adapte e esteja
pronto para os desafios de 2016,
que precisará de profissionais
ainda mais qualificados e
preparados.
Fonte: Publicado
originalmente no site
www.nota10.com.br, e
reeditado de acordo com
a linha editorial da
Revista da FENTEC

6 DE SETEMBRO
ANIVERSÁRIO DE
FUNDAÇÃO DA
OITEC
Organização
Internacional
dos Técnicos

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!

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

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.

