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

Não importa o idioma, 
mas o propósito de unir 
os povos sul-americanos, 
especialmente argentinos, 
brasileiros, paraguaios e 
uruguaios que integram 
a OITEC – Organização 
Internacional dos Técnicos. 
Embora o foco representativo 
sejam os técnicos – e nos 
orgulhamos dessa condição 
–, nós semeamos ideais e 
estendemos nossos princípios a 
outras categorias profissionais 
e, consequentemente, para 
toda a sociedade. Já se 

passaram mais de duas décadas desde que fundamos a OITEC em 6 de setembro 
de 1996; e, numa belíssima sessão solene realizada no dia 7 de outubro de 
2016 comemoramos seu 20º aniversário na presença de membros fundadores e 
dirigentes de entidades, merecidamente homenageados. Parabéns a todos, em 
nome da FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais. 

Concomitantemente com a sessão solene da OITEC, realizamos o 
II Seminário Internacional das Entidades de Técnicos Industriais em 
Foz do Iguaçu (PR), com o tema “Energias Alternativas e os Impactos 
Ambientais”. Por quê? O que esse assunto tem a ver com os técnicos? Tudo! 
Em primeiro lugar, porque é na fronteira entre o Brasil e o Paraguai que está 
instalada a Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável 
do planeta, construída e mantida por milhares de técnicos das mais diversas 
modalidades. Em segundo lugar, porque a preservação ambiental é uma 
responsabilidade universal. Afinal, não há fronteiras para o meio ambiente: 
as árvores que nascem de um lado também nascem do outro; as águas que 
aqui correm, também banham e matam a sede dos nossos vizinhos. Então, 
por que não haver essa mesma sinergia entre os trabalhadores? Deixamos 
essa pergunta para reflexão. 

Essa publicação da Revista da FENTEC traz, a exemplo da última 
edição de 2015, uma retrospectiva com as principais ações realizadas pela 
federação no decorrer do ano: reuniões, eventos, ações de responsabilidade 
social; e, evidentemente, a mobilização da categoria pela criação do 
Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas, que no 
dia 30 de novembro nos alegrou imensamente com a aprovação unânime 
do PL nº 5179/2016 na CTASP – Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Ou seja, demos mais um 
importantíssimo passo para a nossa liberdade profissional.

Infelizmente, perdemos mais um estimado companheiro: o diretor Roberto 
Santos Sampaio, com quem enfrentamos difíceis batalhas e compartilhamos 
importantes vitórias. Que a tristeza momentânea se transforme numa saudade 
sadia; e que ele, sempre participativo e preciso em suas convicções, continue 
nos auxiliando de alguma forma que muitos ainda não conseguem compreender. 
Nós, no entanto, acreditamos porque temos fé. A ele, dedicamos essa edição. 

Ao virar a página de mais uma jornada, que tenhamos muitas novidades 
positivas para comemorar em 2017. Desejamos a todos um Feliz Natal e um 
Ano Novo repleto de realizações, com prosperidade, saúde e paz!   

 
Wilson Wanderlei Vieira
Presidente 
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Dentro e 
fora da usina

Visita técnica à Usina 
Hidrelétrica Itaipu 
Binacional, antecedendo a 
realização do II Seminário 
Internacional das Entidades 
de Técnicos Industriais

FOTOS: JD MORBIDELLI

Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional: 
uma usina movida pela força dos técnicos brasileiros e paraguaios

No dia 6 de outubro de 2016, 
como atividade integrante 
do II Seminário Interna-

cional das Entidades de Técnicos 
Industriais: “Energias Alternativas 
e os Impactos Ambientais”, deze-
nas de técnicos e participantes do 
evento realizaram uma visita à Usi-
na Hidrelétrica Itaipu Binacional, 
a maior geradora de energia limpa 
e renovável do planeta e conside-
rada uma das sete maravilhas do 
mundo moderno. Construída na 
fronteira do Brasil e Paraguai com 
administração autônoma gerida 
pelos dois países, sua estrutura 
chama a atenção pela magnitude, 
incluindo uma barragem de 8 qui-
lômetros de extensão e 196 metros 
de altura no Rio Paraná, que limi-
ta os municípios de Foz do Iguaçu 
e Ciudad del Este. 

Durante a visita, com direito a 
ônibus especial e monitorada por 
profissionais devidamente instruídos, 
os técnicos tiveram a oportunidade 
de aprender um pouco sobre o fun-
cionamento da usina, conhecendo 
suas instalações internas, admirando-
se diante de uma privilegiada vista 
panorâmica da região e assistindo a 
um documentário que retrata sua 
construção de 1975 a 1982; no pico 
da obra, cerca de 40 mil trabalhadores 
foram mobilizados.

Com 20 unidades geradoras e 14 
mil megawatts de potência instala-
da, atualmente a Usina Hidrelétrica 
Itaipu Binacional é responsável pela 
produção de aproximadamente 15% 
da energia consumida no Brasil e 75% 
do consumo paraguaio.
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Abertura FENTEC realiza o II Seminário Internacional das 
Entidades de Técnicos Industriais, com o tema 
“Energias Alternativas e os Impactos Ambientais”

Composição da mesa solene para a abertura oficial: Ricardo Nascimento Alves, Juan Diaz Luthar, Ricardo Nerbas, Kayla Walquiria Garmus, Julio Torales, 
Wilson Wanderlei Vieira, Solomar Pereira Rockembach, António Matos Cristóvão, Miguel Morales, Jessé Barbosa Lira e Carlos Donizete Cordeiro

FOTOS: JD MORBIDELLI

Com o objetivo principal de 
apontar alternativas para 
diminuir os impactos negati-

vos causados ao meio ambiente pelo 
uso inapropriado das diversas fontes 
de energia, a FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais 
realizou o II Seminário Internacional 
das Entidades de Técnicos Industriais: 
“Energias Alternativas e os Impactos 
Ambientais”, de 5 a 8 de outubro de 
2016 no Centro de Convenções do 
Hotel Golden Park Internacional Foz, 
em Foz do Iguaçu (PR), com patrocínio 
da CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais, do SINQUISP 
– Sindicato dos Químicos, Químicos 
Industriais e Engenheiros Químicos 
do Estado de São Paulo, e da UGT 
– União Geral dos Trabalhadores; e 
com apoio da OITEC – Organiza-
ção Internacional dos Técnicos, do 
CONTAE – Conselho Nacional das 
Associações de Técnicos Industriais, 
e da ABETI – Associação Brasileira 

de Ensino Técnico Industrial. “Em 
primeiro lugar eu quero cumprimen-
tar os companheiros de mesa e dizer 
que todos são muito bem-vindos 
ao nosso seminário”, anunciou o 
presidente da FENTEC, Wilson 
Wanderlei Vieira, para centenas de 
participantes, entre palestrantes, 
dirigentes de entidades sindicais e 
organizações não governamentais, 
professores e alunos de escolas 
técnicas, e profissionais de diversas 
áreas de atuação, especialmente do 
setor técnico. “Nós escolhemos a ci-
dade de Foz do Iguaçu para facilitar 
a vinda dos companheiros argenti-
nos, paraguaios e uruguaios; e, tam-
bém, para prestigiar o companheiro 
Solomar Pereira Rockembach, 
reeleito presidente do SINTEC-PR 
– Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado do Paraná”, justifica, res-
saltando a beleza natural da cidade 
e os projetos de proteção ambiental 
realizados na região.  

Além de Wilson Wanderlei Vieira e 
Solomar Pereira Rockembach, também 
foram chamados para compor a mesa 
solene: Julio Torales, presidente da 
OITEC e da OITEC-Paraguai – Orga-
nização Internacional dos Técnicos do 
Paraguai; Ricardo Nerbas, presidente 
da OITEC-Brasil – Organização Inter-
nacional dos Técnicos do Brasil; Miguel 
Morales, presidente da OITEC-Ar-
gentina – Organização Internacional 
dos Técnicos da Argentina; Juan Diaz 
Luthar, presidente da OITEC-Uruguai 
– Organização Internacional dos Téc-
nicos do Uruguai; António Matos Cris-
tóvão, presidente do CIFOTIE – Cen-
tro Internacional de Formação dos Tra-
balhadores da Indústria e Energia; Jessé 
Barbosa Lira, presidente da ABETI; 
Ricardo Nascimento Alves, presidente 
do CONTAE; Carlos Donizete Cor-
deiro, vice-presidente do SINQUISP; 
e Kayla Walquiria Garmus, coordena-
dora de curso técnico do IFPR – Insti-
tuto Federal do Paraná. 

Centenas de técnicos e convidados lotam o auditório durante o seminário em Foz do Iguaçu
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“Nós estamos com o coração 
repleto de felicidades e os 
recebemos de braços abertos. 
Sei que nossas referências 
vêm sempre dos nossos 
mestres, mas quero deixar 
um recado aos estudantes 
aqui presentes: vocês jamais 
serão abandonados, pois as 
entidades de técnicos existem 
para protegê-los e zelar pelo 
bom exercício profissional. 
Que Deus nos ilumine 
para que aproveitemos esse 
seminário e saiamos daqui 
com mais conhecimento”
Solomar Pereira Rockembach  

“Nós, técnicos, não 
podemos deixar de discutir 
assuntos tão importantes 
como a criação de energias 
alternativas, mas também 
a situação que chegamos 
em âmbito mundial quanto 
aos impactos causados ao 
meio ambiente. Há mais 
de 20 anos que estamos 
remando juntos e, a 
cada dia, avançamos em 
questão de organização. 
Que tenhamos uma 
excelente jornada”
Julio Torales

“Nós sempre tivemos uma 
preocupação muito grande 
com o meio ambiente nos 
eventos que realizamos. 
Assim como a reforma 
trabalhista e previdenciária, 
são temas que muito nos 
preocupam, principalmente 
por causa do impacto que 
causarão nos jovens, que 
serão os profissionais de 
amanhã. Se explorarmos 
as fontes de energia que 
a natureza nos provê de 
maneira inadequada, 
certamente um dia não 
haverá mais recursos para 
suprir nossas necessidades 
como seres humanos. No 
entanto, o que nos dá 
esperança é que atualmente 
há uma grande preocupação 
com a preservação dessa 
riqueza ambiental”  
Wilson Wanderlei Vieira 

Após a execução do Hino Nacio-
nal Brasileiro, o cerimonialista André 
Guedes Alcoforado passou a palavra 
aos integrantes da mesa. Acompanhe 
um trecho de cada uma das conside-
rações iniciais:

“Desde o início da história o 
homem tornou-se a espécie 
dominadora do planeta. 
Porém, esse domínio tem um 
preço e quem pagará esse 
preço somos nós mesmos. 
Infelizmente, a Terra perdeu 
a capacidade de repor o 
que retiramos dela, e esse 
seminário contribuirá para 
revertermos essa situação; para 
isso, precisamos de energias 
alternativas e renováveis. São 
vocês, jovens, que continuarão 
o que nós aqui iniciamos”
Ricardo Nerbas

“É uma alegria 
transcendental participar 
desse seminário com o 
acompanhamento dessa 
maciça presença de 
técnicos. Discutir questões 
relacionadas às energias 
renováveis e os impactos 
ao meio ambiente é de 
fundamental importância. 
Agradeço a todos por 
fazermos parte desse 
movimento, defendendo nossa 
proposta de abertura das 
fronteiras para a capacitação 
profissional e o trabalho dos 
técnicos da América Latina”
Miguel Morales
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“Agradeço cordialmente o 
convite da FENTEC em 
mais uma importante jornada 
para troca de informação, 
conhecimento e capacitação. 
Parabenizo pela escolha 
do tema interessantíssimo 
e por trazer jovens de 
escolas técnicas e centros de 
formação, possibilitando 
que conheçam um pouco 
do mundo fora das salas 
de aulas”  
António Matos Cristóvão 

“Na presença do presidente da 
FENTEC, Wilson Wanderlei 
Vieira, eu agradeço o convite e 
cumprimento os integrantes da 
mesa e demais participantes 
desse seminário realizado num 
momento muito propício, 
pois nosso planeta tem sido 
vítima de constantes desastres 
ambientais e transformações 
de ordem natural. Como 
representante do SINQUISP, 
sinto-me particularmente 
muito feliz por estar aqui 
testemunhando essa união e 
força da categoria”
Carlos Donizete Cordeiro 

“Estou lisonjeada por 
participar desse importante 
seminário; principalmente, 
acompanhada desses alunos 
que, em breve, serão novos 
técnicos inseridos no mercado 
de trabalho. Então, agora 
é o momento de aprender 
e agradecer por essa 
oportunidade ímpar que nos 
proporcionam, compartilhando 
essas informações com os 
colegas que não puderam 
comparecer”
Kayla Walquiria Garmus

“Agradeço pelo apoio que 
a ABETI tem recebido 
do presidente e da 
diretoria da FENTEC, 
e parabenizo a todos 
pela realização desse 
importante seminário. 
Como presidente da 
ABETI, garanto que me 
esforçarei muito para 
que a associação ocupe 
um lugar merecido no 
cenário nacional no que 
diz respeito ao ensino 
técnico” 
Jessé Barbosa Lira

“Quero parabenizar a 
FENTEC e todos os 
envolvidos na escolha 
e realização desse 
evento tão importante, 
justamente por 
discutir os impactos 
ambientais decorrentes 
do uso das energias 
alternativas. Muito 
obrigado pelo convite, 
e que tenhamos um 
excelente e instrutivo 
seminário”
Ricardo Nascimento Alves 

“É um grande privilégio 
estarmos aqui participando 
desse importante seminário, 
discutindo assuntos que 
impactam a nossa vida e 
impactarão ainda mais as 
gerações futuras se não nos 
conscientizarmos da gravidade 
da situação e tomarmos 
medidas concretas. Ao longo 
dos anos, nós compartilhamos 
experiências vividas em cada 
país, com muito trabalho 
e participação política 
com ministros e dirigentes 
públicos. Está na hora de 
colocarmos essas experiências e 
conhecimentos em prática, com 
trabalho e perseverança para 
alcançarmos nossos objetivos”  
Juan Diaz Luthar
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Advogado e atual diretor de 
Coordenação e Meio Am-
biente da Itaipu Binacional, 

Nelton Miguel Friedrich é especialista 
em desenvolvimento sustentável e 
idealizador do CAB – Cultivando 
Água Boa, programa socioambiental de 
repercussão internacional que abrange 
municípios diretamente influenciados 
pela usina e dezenas de projetos volta-
dos para a manutenção da qualidade 
das águas; proteção, recuperação e 
conservação do solo e da biodiversida-
de; melhoria dos fluxos ambientais em 
sistemas de produção diversificados e 
limpos; educação ambiental e melhoria 
das condições de vida, principalmente 
dos segmentos socioambientalmente 
vulneráveis; entre outros. Foi dele a in-
cumbência de abrir o ciclo de palestras 
durante o II Seminário Internacional 
das Entidades de Técnicos Industriais: 
“Energias Alternativas e os Impactos 
Ambientais”, dissertando sobre as “Di-
versas Fontes de Energia Alternativa” e 
agradecendo o convite dos organizado-
res pela oportunidade de compartilhar 
conhecimentos e experiências numa 
ocasião muito singular. “Palestrar sobre 
o assunto proposto é tão importante 
quanto falar de energia humana, pois 
a energia propriamente dita consiste 
no sangue de homens e mulheres que 
move a economia”, compara, citando 
a COP-21 – Conferência do Clima 

de Paris – oficialmente conhecida 
como 21ª Conferência das Partes –, 
realizada em novembro de 2015 e que, 
pela primeira vez, estabeleceu metas a 
serem cumpridas por estados-membros 
da ONU – Organização das Nações 
Unidas. “Não há mais plano B para a 
raça humana; precisamos de corações e 
mentes para compreender a agenda de 
transformação do planeta”, emenda. 

Eleito deputado estadual em 1978 
e deputado federal em 1982 e 1986, 
Nelton Miguel Friedrich dedica-se às 
causas socioambientais desde sua vida 
acadêmica, tornando-se naturalmente 
um líder sustentável. “Necessitamos 
de gestores e gestões sustentáveis, de 
verdadeiros multiplicadores da nossa 
causa”, aponta, destacando que só se 
transformam em líderes sustentáveis 
aqueles que acreditam e praticam os 
valores estruturantes; entre os quais, a 
“ética do cuidado”, como ele próprio 
apregoa. “Só cuida quem conhece, 
aprende e reaprende; enfim, só cuida 
quem ama”, filosofa.  

O palestrante discorreu 
também sobre outros assun-
tos, como a crise planetária 
civilizatória, decorrente das
mudanças climáticas, injus-
tiças sociais, escassez de 
alimentos e até da falta de 
solidariedade humana; as 
crises hídricas e, conse-
quentemente, a probabili-
dade de redução do cresci-
mento econômico mundial 
em função dos empregos 
– cerca de 80% em âmbito 

mundial – que dependem diretamente 
da água; a erosão do solo; e a eutrofiza-
ção, fenômeno causado pela concentra-
ção excessiva de materiais orgânicos em 
ambientes aquáticos – poluição, numa 
explicação mais compreensível. 

Entre as diversas fontes de energia 
alternativa, tema principal da palestra, 
ele apresentou um gráfico relativamen-
te recente sobre a matriz de oferta ener-
gética brasileira, demonstrando que 
75,5% provêm de fontes renováveis 
enquanto que no restante do mundo o 
índice médio é de 24,1%. “Isso implica 
que a nossa matriz energética é majori-
tariamente renovável, mas precisamos 
que ela se torne quase totalmente lim-
pa”, esclarece, para concluir enfatica-
mente: “Com a capacidade de suporte 
da nossa natureza, temos condições de 
dar um show ao mundo”. 

No papel de mediadores, Wil-
son Wanderlei Vieira, presidente da 
FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais, e o secretário 
geral Solomar Pereira Rockembach, 
também presidente do SINTEC-PR 
– Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado do Paraná, parabenizaram o 
palestrante pela dinâmica da apresen-
tação e entregaram-lhe o certificado 
por sua participação no seminário.  

“Diversas Fontes de 
Energia Alternativa”
Por Nelton Miguel Friedrich, 
diretor de Coordenação e Meio 
Ambiente da Itaipu Binacional

Nelton Miguel Friedrich e os 
mediadores, Wilson Wanderlei Vieira 

e Solomar Pereira Rockembach

JD MORBIDELLI Cultivando Água Boa: programa de 
desenvolvimento sustentável da Itaipu Binacional 
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Nelton Miguel Friedrich 
SINQUISP

Sindicato dos Químicos, 
Químicos Industriais e
Engenheiros Químicos 

do Estado de São Paulo 

TUDO AZUL

Certificado de participação entregue a Nelton Miguel Friedrich, 
por sua palestra “Diversas Fontes de Energia Alternativa”
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Profissional do setor de ener-
gia renovável e meio am-
biente, Jean-Claude Pulfer 

palestrou sobre o “Impac-
to Ambiental nas Diversas 
Formas de Energia Alterna-
tiva” durante o II Seminário 
Internacional das Entida-
des de Técnicos Industriais: 
“Energias Alternativas e 
os Impactos Ambientais”. 
“Agradeço muitíssimo aos 
organizadores desse semi-
nário e aos técnicos pre-
sentes, em especial ao meu 
amigo de muitos anos: Julio 
Torales”, saudou o pales-
trante, apresentando uma 
síntese do conteúdo de sua 
palestra: consumo energé-

tico e desenvolvimento humano, 
Pegada Ecológica, balanço ener-
gético mundial, problemas com 
energias fósseis, impacto climáti-
co e ambiental por fontes primá-

rias, e conclusão. “Desde a Idade 
da Pedra, o desenvolvimento hu-
mano está estritamente vincula-
do ao consumo de energia para 
a realização de suas atividades”, 
ministra o palestrante, gradua-
do pela ETFL – Escola Politéc-
nica Federal de Lausanne (École 
Polytechnique Fédérale de Lausan-
ne, em francês) e pós-graduado 
pelo ETHZ – Instituto Federal 
de Tecnologia de Zurique (Eid-
genössische Technische Hochschu-
le Zürich, em alemão), acrescen-
tando que a trajetória humana é 
uma história de domínio sobre 
fontes de energia e da tecnolo-
gia que possibilita seu aprovei-
tamento.  

Embora pareça incomum, o 
termo Pegada Ecológica – huella 
ecológica, em espanhol –, é uma 
metodologia criada para avaliar 
o impacto causado pela deman-
da humana sobre o meio ambien-
te. Em resumo, mede a quantida-
de de recursos naturais renováveis 
para manter a vida no planeta. De 
acordo com um relatório elaborado 
pela organização não governamen-

tal WWF – Fundo 
Mundial da Natureza 
(World Wide Found, em 
inglês), a Pegada Eco-
lógica brasileira é de 2,9 
hectares globais por pes-
soa; ou seja, se todos os 
habitantes  do mundo 
consumissem como os 
brasileiros, seria necessá-

“Impacto Ambiental nas Diversas 
Formas de Energia Alternativa”
Por Jean-Claude Pulfer, professor universitário e profissional 
no setor de Energia Renovável e Meio Ambiente

Jean-Claude Pulfer e os mediadores 
Julio Torales e Luis Améndola

JD MORBIDELLI

Pegada Ecológica: 
campanha do WWF 
para mobilização sobre 
os hábitos de consumo 
e adoção de práticas 
mais sustentáveis

DIVULGAÇÃO
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rio 1,6 planeta para suprir a demanda. 
Na opinião de Jean-Claude Pul-
fer, a situação é alarmante: “Te-
mos que tomar medidas urgentes 
para resistir a esse impacto; pois, 
se continuarmos com esse con-
sumo diante do aumento da po-
pulação mundial, em 2050 será 
necessário o equivalente a mais 
dois planetas para atender nos-
sas necessidades”.  

Por meio de um gráfico, ele apre-
sentou a evolução do fornecimento 
mundial de energia proveniente de 
fontes primárias – disponíveis na 
natureza antes de convertidas ou 

transformadas – por região a par-
tir de 1971. “Nesse período houve 
praticamente uma duplicação do 
consumo energético mundial”, 
alerta, citando os países que mais 
cresceram, tanto demografica-
mente como economicamente – a 
China, diga-se de passagem. 

Em sequência, o palestrante 
elencou uma série de problemas 
com energias provenientes de 
combustíveis fósseis: são limitadas 
e não se renovam; concentram-se 

em determinadas áreas geográfi-
cas específicas; há dificuldades de 
acesso às novas fontes, como no 
fundo dos oceanos; a exploração 
é limitada a poucas corporações 
multinacionais; contribuem para 
o aumento da emissão de CO2 
na atmosfera, responsável por 
provocar mudanças climáticas, 
como o aumento da temperatura 
no planeta; e, obviamente, os 
impactos ambientais, principal 
foco da dissertação, ilustrada por 
imagens de desastres ambientais, 
como o rompimento da barragem 
de extração de minério de ferro 
em Mariana (MG) no mês de 
novembro de 2015, considerada 
a maior tragédia ambiental da 
história brasileira. “Para garantir 
a sobrevivência da humanidade é 
indispensável reduzir o desperdí-
cio dos recursos naturais, melho-
rando sua eficiência em todos os 
níveis produtivos e de consumo, 
além de estimular fortemente o 
uso de energias renováveis de 
maneira sustentável”, conclui. 

Ao final da apresentação, os me-
diadores Julio Torales e Luis Amén-
dola, respectivamente presidente e 
secretário da OITEC – Organização 
Internacional dos Técnicos, também 
agradeceram o palestrante, entre-
gando-lhe o certificado de participa-
ção no seminário. 

Impacto ambiental brasileiro: rompimento da barragem de Mariana em novembro de 2015

DIVULGAÇÃO

Certificado de participação 
entregue a Jean-Claude Pulfer, 

por sua palestra “Impacto 
Ambiental nas Diversas Formas 

de Energia Alternativa”

TUDO AZUL

JD MORBIDELLI
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Participante assídua em eventos 
e seminários, principalmente 
com temas relacionados ao 

movimento sindical e direitos dos tra-
balhadores, Zilmara David de Alencar 
palestrou sobre “Segurança do Traba-
lho e Periculosidade em Empresas de 
Geração de Energia” durante o II Se-
minário Internacional das Entidades 
de Técnicos Industriais: “Energias Al-
ternativas e os Impactos Ambientais”, 
fechando o ciclo de apresentações. 
“Quando falamos em segurança do 
trabalho e periculosidade, precisamos 
nos perguntar: quem está em perigo e 
o que, de fato, é perigoso?”, questiona, 
citando alguns direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal, 
como a dignidade humana e os va-

lores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa. “Sem agregar a responsa-
bilidade social, a livre iniciativa não 
chega a um conceito mínimo de 
dignidade, saúde e segurança den-
tro de um contexto social”, esclare-

ce a advogada, consultora jurídica e 
integrante da Comissão de Direito 
Sindical da Seccional do Distrito 
Federal da OAB – Ordem dos Ad-
vogados do Brasil. E, assim como 
dignidade e valores sociais, também 
de acordo com a Carta Magna “to-
dos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo 
às presentes e futuras gerações”. 

Em 7 de outubro é celebrado o 
Dia Mundial do Trabalho Decente, 
instituído no Fórum Social de Nairobi 
realizado no Quênia em 2007. Diante 
do contexto de sua apresentação, a 
palestrante não deixou escapar a opor-
tunidade de fazer uma menção à data. 
“O que isso tem a ver com essa pales-
tra? Tudo, porque trabalho decente é 
aquele que respeita pilares, como o 
meio ambiente, as condições vitais do 
trabalhador e, acima de tudo, a digni-
dade humana”, explica, elencando ou-
tros direitos sociais classificados como 
fundamentais: educação e saúde, lazer, 

“Segurança do Trabalho e 
Periculosidade em Empresas 
de Geração de Energia”
Por Zilmara David de Alencar, advogada, consultora 
jurídica e integrante da Comissão de Direito Sindical 
da Seccional do Distrito Federal da OAB

Zilmara David de Alencar e os mediadores Nilson da Silva Rocha e Bernardino José Gomes

JD MORBIDELLI

DIVULGAÇÃO

Palestrante faz menção ao Dia Mundial do 
Trabalho Decente, instituído no Quênia em 2007
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assistência aos desamparados, moradia 
e transporte, segurança, alimentação, 
proteção à maternidade e infância, e 
previdência social. 

Em relação à segurança – seja 
ou não em empresas de geração 
de energia –, deve haver um 
compêndio de medidas que vise 
minimizar os acidentes, as doen-
ças ocupacionais e que garanta 
proteção à integridade e capa-
cidade.  “São direitos dos tra-
balhadores a redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio 
de normas de saúde, higiene e 
segurança; e o adicional de re-
muneração para as atividades pe-

nosas, insalubres ou perigosas”, 
acrescenta. E é justamente em 
empresas voltadas para o setor 
elétrico, que envolve geração, 
transmissão e distribuição de 
energia, que o risco de acidentes 
se torna mais eminente e, mes-
mo em baixas tensões, a eletrici-
dade representa grande perigo à 
integridade física e saúde do tra-

balhador. Por isso, a CLT – Con-
solidação das Leis do Trabalho 
assegura o direito ao adicional 
de periculosidade – 30% sobre 
o salário-base –, como também 
à insalubridade – 40% sobre o 
salário mínimo no grau máximo, 
20% no médio e 10% no míni-
mo. “Há pouco tempo a insalu-
bridade era calculada com base 
no salário normativo, ou seja, o 
piso salarial negociado entre os 
sindicatos e as empresas”, recor-
da, recriminando a falta de visão 
social dos empregadores que 
pleitearam junto aos tribunais 
e ao Congresso Nacional uma 
mudança na legislação, alegando 
necessidade de redução de des-
pesa. “A desculpa do empregador 
deixa de lado a questão social e 
se transforma numa visão mera-
mente econômica”, lamenta.  

Nilson da Silva Rocha, vice-
presidente da FENTEC e presiden-
te do SINTEC-MG – Sindicato 
dos Técnicos Industriais de Minas 
Gerais, e Bernardino José Gomes, 
presidente do SINTEC-ES – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais 
do Espírito Santo, foram os 
mediadores e entregaram à pa-
lestrante o certificado de parti-
cipação no seminário. 

Periculosidade: empresas de geração de energia apresentam 
alto risco à integridade física do trabalhador

DIVULGAÇÃO
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Zilmara David de Alencar  
SINQUISP

Sindicato dos Químicos, 
Químicos Industriais e
Engenheiros Químicos 

do Estado de São Paulo 

TUDO AZUL

Certificado de participação entregue a Zilmara David de Alencar, por sua palestra 
“Segurança do Trabalho e Periculosidade em Empresas de Geração de Energia”

JD MORBIDELLI
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Encerramento
Carta Aberta à Sociedade: síntese das propostas 
levantadas durante o II Seminário Internacional 
das Entidades de Técnicos Industriais

CARTA ABERTA À SOCIEDADE
Foz do Iguaçu, 7 de outubro de 2016 

Realizado pela FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, com patrocínio da CNPL – Confederação Nacional das Profissões 
Liberais, SINQUISP – Sindicato dos Químicos, Químicos Industriais e Engenheiros Químicos do Estado de São Paulo e UGT – União Geral dos 
Trabalhadores,  e com apoio da OITEC – Organização Internacional dos Técnicos, CONTAE – Conselho Nacional das Associações de Técnicos 
Industriais e ABETI – Associação Brasileira de Ensino Técnico Industriais,  o II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DAS ENTIDADES DE TÉCNICOS 
INDUSTRIAIS: “Energias Alternativas e os Impactos Ambientais”, realizado no Centro de Convenções do Hotel Golden Park Internacional Foz 
(Rua Almirante Barroso, 2006 – Centro – Foz do Iguaçu-PR), de 5 a 8 de outubro de 2016,  teve como objetivo principal buscar alternativas para 
diminuir os impactos negativos causados ao meio ambiente pelo uso inapropriado das diversas fontes de energia alternativa.

Para cumprir esse e outros propósitos, foram apresentadas as seguintes palestras: “Diversas Fontes de Energia Alternativa”, ministrada 
por Nelton Miguel Friedrich, diretor de Coordenação e Meio Ambiente da Itaipu Binacional; “Impacto Ambiental nas Diversas Formas de Ener-
gia Alternativa”, ministrada por Jean-Claude Pulfer, professor universitário e profissional no setor de Energia Renovável e Meio Ambiente; e 
“Segurança do Trabalho e Periculosidade em Empresas de Geração de Energia”, ministrada por Zilmara David de Alencar, advogada, consultora 
jurídica e integrante da Comissão de Direito Sindical da Seccional do Distrito Federal da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. 

Fez, também, parte da programação do seminário, uma visita técnica à Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, propiciando aos participantes 
a oportunidade de acompanhar um pouco sobre o funcionamento da maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, além de uma 
privilegiada vista panorâmica e a exibição de um documentário retratando sua história. 

Para deliberação diante de inúmeros participantes, entre dirigentes de entidades e associações nacionais e internacionais relacionadas 
ao setor técnico; professores e alunos de escolas técnicas; profissionais técnicos e de outros setores da sociedade, a FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais elencou algumas propostas, com o compromisso de divulgá-las como CARTA ABERTA À SOCIEDADE: 

• Estabelecer parcerias com escolas e empresas, com o apoio de entidades voltadas para o meio ambiente, no sentido de conscientizar 
a sociedade sobre os impactos socioambientais causados pelo uso indevido de fontes de energia alternativa;

• Trabalhar para que seja incluída na grade escolar dos cursos técnicos matérias voltadas para a responsabilidade socioambiental;
• Trabalhar por uma participação mais efetiva do movimento sindical – centrais sindicais, confederações, federações, sindicatos e 

associações – em questões relacionadas ao meio ambiente;  
• Incentivar os alunos de escolas técnicas para que conheçam o trabalho realizado pelos sindicatos e demais entidades de classes, em 

defesa dos interesses da categoria que representam; 
• Cobrar das empresas maior comprometimento com as questões socioambientais e com a segurança no ambiente de trabalho, sobre-

tudo para os colaboradores que atuam em áreas consideradas de maior risco; 
• Encaminhar o documento para os meios de imprensa, autoridades e órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como para 

entidades não governamentais envolvidas com o tema tratado pelo seminário.  

Atenciosamente 

Presidente – FENTEC 

Wilson Wanderlei Vieira 
na leitura do documento 
final do seminário 

JD MORBIDELLI
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Felicitações, 
companheiros

“É um orgulho tê-los como 
parceiros em nosso mo-
vimento, que se torna 

cada vez mais forte graças à união 
de esforços em busca dos mesmos 
ideais: defender e lutar pelos inte-
resses profissionais dos técnicos e 
pela valorização da nossa categoria 
em todo o país”, destaca a mensa-
gem encaminhada pela FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos 
Industriais aos SINTECs – Sindi-

catos dos Técnicos Industriais que 
completaram mais um ano de fun-
dação no segundo semestre de 2016, 
enaltecendo o trabalho realizado ao 
longo das décadas e estendendo os 
cumprimentos aos presidentes, di-
retores, colaboradores e associados. 
São eles, pela ordem: SINTEC-MT 
– Sindicato dos Técnicos Indus-
triais de Mato Grosso, fundado em 
10 de julho de 1992 e presidido por 
Marcelo Martins Guimarães e Silva; 

SINTEC-SC – Sindicato dos Técni-
cos Industriais de Santa Catarina, 
fundado em 30 de julho de 1988 
e presidido por José Carlos Couti-
nho; SINTEC-AL – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Estado de 
Alagoas, fundado em 10 de agosto 
de 1988 e presidido por José Carlos 
da Silva; SINTEC-ES – Sindicato 
dos Técnicos Industriais no Estado 
do Espírito Santo, fundado em 18 
de agosto de 1988 e presidido por 

FENTEC parabeniza os 
SINTECs que fazem 

aniversário de fundação no 
segundo semestre do ano

SINTEC-MT – 10 de julho de 1992 (24 anos) 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SINTEC-SC – 30 de julho de 1988 (28 anos)

SINTEC-ES – 18 de agosto de 1988 (28 anos)

SINTEC-RN – 24 de agosto de 1993 (23 anos) 

SINTEC-PB – 31 de agosto de 1995 (21 anos)

SINTEC-AL – 10 de agosto de 1988 (28 anos)
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Bernardino José Gomes; SINTEC-RN 
– Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Rio Grande do Norte, fundado 
em 24 de agosto de 1993 e pre-
sidido por Gilvan Nunes Soares; 
SINTEC-PB – Sindicato dos Técni-
cos Industriais do Estado da Paraíba, 
fundado em 31 de agosto de 1995 
e presidido por João Alves Casado; 
SINTEC-SP – Sindicato dos Téc-
nicos Industriais do Estado de São 
Paulo, fundado em 23 de setembro 

de 1987 e presidido por Wilson 
Wanderlei Vieira; SINTEC-RS 
– Sindicato dos Técnicos Indus-
triais do Rio Grande do Sul, fun-
dado em 23 de setembro de 1987 e 
presidido por Gerson Carlos Lima 
Vilar; SINTEC-CE – Sindicato 
dos Técnicos Industriais do Ceará, 
fundado em 28 de outubro de 1997 
e presidido por Francisco Teônio 
da Silva; SINTEC-MA – Sindicato 
dos Técnicos Industriais do Estado 

do Maranhão, fundado em 16 de 
novembro de 1987 e presidido por 
João Batista Soares; SINTEC-PR – 
Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado do Paraná, fundado em 
5 de dezembro de 1987 e presidido 
por Solomar Pereira Rockembach; 
e SINTEC-GO – Sindicato dos 
Técnicos Industriais no Estado de 
Goiás, fundado em 16 de dezem-
bro de 1992 e presidido por Luis 
Roberto Dias. 

FENTEC: 
“Parabéns, 

SINTECs! É um 
orgulho tê-los 

como parceiros 
em nosso 

movimento”

SINTEC-RS – 23 de setembro de 1987 (29 anos)

SINTEC-CE – 28 de outubro de 1997 (19 anos)

SINTEC-PR – 5 de dezembro de 1987 (29 anos)

SINTEC-GO – 16 de dezembro de 1992 (24 anos) 

SINTEC-SP – 23 de setembro de 1987 (29 anos) SINTEC-MA – 16 de novembro de 1987 (29 anos)
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PL nº 5179/2016: 
aprovação unânime

Projeto que cria o 
Conselho Federal e 

Regionais dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas 
é aprovado na CTASP

Valeu acreditar: técnicos, juntamente com os deputados federais, comemoram a aprovação do PL nº 5179/2016 na CTASP

No dia 30 de novembro de 
2016, os representantes 
da FENTEC – Federação 

Nacional dos Técnicos Industriais, 
da ATABRASIL – Associação dos 
Técnicos Agrícolas do Brasil e da 
OITEC – Organização Internacional 

permite uma melhor organização da 
categoria, bem como um controle 
mais preciso de suas atividades, ga-
rantindo assim que os serviços sejam 
prestados à coletividade por profissio-
nais devidamente habilitados”. 

Além da relatora Flávia Morais 
(PDT-GO), compareceram à CTASP 
os seguintes deputados: Wolney Quei-
roz (PDT-PE), presidente da comissão; 
Orlando Silva (PCdoB-SP) e André 
Figueiredo (PDT-CE), respectivamen-
te 1º e 2º vice-presidente; Ademir Ca-
milo (PTN-MG), Augusto Coutinho 
(SD-PE), Bebeto (PSB-BA), Daniel 
Almeida (PCdoB-BA), Daniel Vilela 
(PMDB-GO), Erika Kokay (PT-DF), 

DJAIR BASÍLIO

OSIRES

OSIRESDJAIR BASÍLIOOSIRES

dos Técnicos, acompanhados de diri-
gentes dos SINTECs – Sindicatos dos 
Técnicos Industriais e de associações, 
conquistaram uma importantíssima 
vitória para a categoria com a apro-
vação do PL nº 5179/2016, que cria 
o Conselho Federal e Regionais dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas, na 
CTASP – Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público da 
Câmara dos Deputados. De acordo 
com o parecer da relatora e deputada 
federal Flávia Morais (PDT-GO), 
“trata-se de proposição que vem 
ao encontro não só dos anseios dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas, mas 
também do interesse público, pois 
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Deputados federais integrantes da CTASP 
que votaram favoravelmente à aprovação 

do PL nº 5179/2016:

Fábio Mitidieri (PSD-SE), Fábio 
Sousa (PSDB-GO), Gorete Pereira 
(PR-CE), Jovair Arantes (PTB-GO), 
Lelo Coimbra (PMDB-ES), Leo-
nardo Monteiro (PT-MG), Nelson 
Pellegrino (PT-BA), Nivaldo Albu-
querque (PRP-AL), Roberto de Lu-
cena (PV-SP), Rôney Nemer (PP-DF), 
Valmir Prascidelli (PT-SP), Vicentinho 
(PT-SP), Vitor Valim (PMDB-CE) 
e Walney Rocha (PEN-RJ). Desses 
parlamentares, discutiram a matéria 
posicionando-se favoravelmente à 
aprovação do projeto, que aconteceu 
de forma unânime: Ademir Cami-
lo, Bebeto, Erika Kokay, Leonardo 
Monteiro, Roberto de Lucena, Valmir 
Prascidelli e Vicentinho. 

Mesmo sem integrarem a comis-
são, manifestam pessoalmente seu 
apoio à criação do conselho próprio os 
seguintes deputados: Giovani Cherini 
(PR-RS), Marco Maia (PT-RS) e Pa-
dre João (PT-MG). 

Entre os representantes técnicos 
acompanhando a votação do projeto, 
estavam: Wilson Wanderlei Vieira, 
presidente da FENTEC; Carlos Di-
narte Coelho, secretário nacional da 

ATABRASIL; Ricardo Nerbas, presi-
dente da OITEC-Brasil – Organização 
Internacional dos Técnicos do Brasil; 
e Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, 
presidente da CNPL – Confederação 
Nacional das Profissões Liberais. 
Representando a FENTEC, tam-
bém compareceram os diretores: 
Antonio Jorge Gomes, presidente 
do SINTEC-RJ; Gilberto Takao 
Sakamoto, diretor do SINTEC-SP; 
Jessé Barbosa Lira, presidente do 
SINTEC-PE; Kepler Daniel Sérgio 

Eduardo, diretor do SINTEC-ES; 
Luis Roberto Dias, presidente do 
SINTEC-GO; Luzimar Pereira Go-
mes, presidente do SINTEC-DF. 
Destaque também para a presença de 
Bernardino José Gomes, presidente 
do SINTEC-ES. 

Após a aprovação na CTASP, o 
PL nº 5179/2016 será encaminhado 
para a análise da CFT – Comissão de 
Finanças e Tributação; e, posterior-
mente, à CCJC – Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania. 

Flávia Morais (PDT-GO), relatora

Wolney Queiroz 
(PDT-PE), presidente 

da comissão

Daniel Almeida 
(PCdoB-BA)

Daniel Vilela 
(PMDB-GO)

Orlando Silva 
(PCdoB-SP), 

1º vice-presidente 
da comissão

Ademir Camilo 
(PTN-MG)

Augusto Coutinho 
(SD-PE)

Bebeto 
(PSB-BA)

Lelo Coimbra 
(PMDB-ES)

Leonardo Monteiro 
(PT-MG)

Erika Kokay 
(PT-DF)

Fábio Mitidieri 
(PSD-SE)

Fábio Sousa 
(PSDB-GO)

Gorete Pereira 
(PR-CE)

Jovair Arantes 
(PTB-GO)

Vitor Valim 
(PMDB-CE)

Walney Rocha 
(PEN-RJ)

Nelson Pellegrino 
(PT-BA)

Roberto de Lucena 
(PV-SP)

Rôney Nemer 
(PP-DF)

Valmir Prascidelli 
(PT-SP) 

Vicentinho 
(PT-SP)

André Figueiredo 
(PDT-CE), 

2º vice-presidente 
da comissão

Deputados federais que, mesmo sem fazer parte 
da comissão, manifestaram pessoalmente seu 

apoio à criação do conselho próprio:

Marco Maia 
(PT-RS)

Padre João 
(PT-MG)

Giovani Cherini 
(PR-RS)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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OITEC: 20 anos

Sessão solene em comemoração aos 
20 anos de fundação da OITEC

Concomitantemente com a 
realização do II Seminário 
Internacional das Entidades 

de Técnicos Industriais: “Energias Al-
ternativas e os Impactos Ambientais”, 
no dia 7 de outubro de 2016 cen-
tenas de participantes prestigiaram 
a sessão solene em comemoração 
aos 20 anos de fundação da OITEC 
– Organização Internacional dos 
Técnicos, realizada no Centro de 
Convenções do Hotel Golden Park 
Internacional Foz em Foz do Iguaçu 
(PR), importante polo turístico e co-
mercial por limitar territorialmente o 
Brasil com o Paraguai e a Argentina 
– a chamada Tríplice Fronteira –, 
além das belezas naturais formadas 
pelas Cataratas do Iguaçu e pelo 
desenvolvimento do setor energético 
propiciado pela Usina Hidrelétrica 
Itaipu Binacional. “Quero agradecer 
a todos, em especial ao companheiro 
e compadre Wilson Wanderlei Viei-

ra, pela oportunidade de chegarmos 
ao Brasil e nos juntarmos à organiza-
ção dos técnicos”, discursou o atual 
presidente Julio Torales, também 
presidente da OITEC-Paraguai 
– Organização Internacional dos 
Técnicos do Paraguai, confessando-
se emocionado ao rever a foto de 
fundação ilustrando um dos banners 
expostos no auditório. “Se nós che-
gamos nesses 20 anos, é por causa da 
luta desses técnicos”, complementa, 
homenageando postumamente alguns 
companheiros que colaboraram para 
o fortalecimento do movimento: Sér-
gio Luiz Chautard, um dos principais 
mobilizadores para a fundação da en-
tidade; Alceu Rosolino, importante 
diretor do SINTEC-SP – Sindicato 
dos Técnicos Industriais do Estado 
de São Paulo; e outros. 

Para a composição da mesa solene, 
também foram chamadas as seguintes 
autoridades: Wilson Wanderlei Vieira, 

FOTOS: JD MORBIDELLI

primeiro presidente eleito e atual te-
soureiro da OITEC, além de presiden-
te da FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos; Miguel Morales, presi-
dente da OITEC-Argentina – Orga-
nização Internacional dos Técnicos da 
Argentina; Ricardo Nerbas, presidente 
da OITEC-Brasil – Organização Inter-
nacional dos Técnicos do Brasil; Juan 
Diaz Luthar, presidente da OITEC-
Uruguai – Organização Internacional 
dos Técnicos do Uruguai; Carlos Al-
berto Schmitt de Azevedo, presidente 

Da esquerda para a direita: Solomar Pereira 
Rockembach, Ricardo Nascimento Alves, Carlos 

Alberto Schmitt de Azevedo, Ricardo Nerbas, Wilson 
Wanderlei Vieira, Mariela Ortiz, Miguel Morales, Juan 
Diaz Luthar, António Matos Cristóvão, Jessé Barbosa 

Lira, Luis Améndola e, discursando, Julio Torales

Julio Torales, atual presidente da OITEC: 
emoção ao rever a foto de fundação
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da CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais; Mariela Ortiz, 
deputada nacional da Província de 
Jujuy na Argentina; António Matos 
Cristóvão, presidente do CIFOTIE – 
Centro Internacional de Formação dos 
Trabalhadores da Indústria e Energia; 
Ricardo Nascimento Alves, presidente 
do CONTAE – Conselho Nacional 
das Associações de Técnicos Indus-
triais; Jessé Barbosa Lira, presidente 
da ABETI – Associação Brasileira de 
Ensino Técnico Industrial; e Solomar 
Pereira Rockembach, presidente do 
SINTEC-PR – Sindicato dos Técnicos 
Industriais do Estado de Paraná. 

Durante a execução dos hinos 
nacionais, as bandeiras – brasileira, 
argentina, paraguaia e uruguaia, acres-
cidas da de Portugal pela participação 
e apoio  – foram devidamente posicio-
nadas à frente do auditório, cabendo ao 
secretário Luis Améndola, visivelmente 
emocionado e também chamado para 
compor a mesa solene, conduzir a 
flâmula da OITEC. Em seguida, os in-
tegrantes da mesa proferiram seus dis-
cursos, agradecendo pela participação e 
enfatizando a importância do trabalho 
realizado ao longo de duas décadas por 
agregar os técnicos sul-americanos ao 
movimento; unidos geograficamente, 
mas que necessitam de maior integra-
ção profissional para o desenvolvimen-
to socioeconômico do continente.

Bandeira da OITEC, conduzida por Luis 
Améndola, entre a dos países que a compõem; 

e de Portugal, pelo apoio desde sua fundação

Muitos se emocionaram 
quando um vídeo elabo-
rado pelos organizadores 

apresentou uma série de fotos histó-
ricas e eventos realizados ao longo 
das décadas, antecedendo o discur-
so do secretário Luis Améndola, que 
fez uma recapitulação sobre a OITEC 

citando as entidades fundadoras, re-
lembrando os objetivos estatutários 
e enaltecendo o trabalho realizado 
com união e calcado em três aspectos 
fundamentais: a qualificação e equali-
zação da educação; a regulamentação 
e o respeito da profissão dos técnicos 
nos países integrantes; e a participa-

Homenagens: vídeo, certificados, 
medalhas, troféus e muitas fotos

Membros fundadores da OITEC e representantes 
de sindicatos e entidades são homenageados

Banner com a foto de fundação da OITEC, em 6 de setembro de 1996

TUDO AZUL
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ção política no PALASUL – Parlamen-
to do Mercosul. “Em todos os aspectos 
nosso continente precisa unir para se 
fortalecer social e economicamente. E 
nós, como dirigentes da OITEC, temos 
esse compromisso com os técnicos e a 
sociedade”, discursou o secretário. 

Para finalizar a sessão solene – an-
tes do jantar de confraternização –, os 
membros fundadores e titulares presen-
tes foram chamados para receber seus 
respectivos certificados e medalhas co-
memorativas das mãos do presidente 
Julio Torales e do secretário Luis Amén-

dola. Destaque para Mariano Kiektik, 
integrante da FATN – Federación Ar-
gentina de Técnicos Nacionales, um dos 
mais antigos entre os homenageados. 

Impossibilitados de comparece-
rem à solenidade, Fernando Duso e 
Luiz Queiroga, respectivamente presi-
dente da Câmara Municipal e verea-
dor reeleito em Foz do Iguaçu, foram 
representados por Joel Corrêa Simão, 
técnico da COPEL – Companhia Pa-
ranaense de Energia. 

Representantes dos SINTECs – Sin-
dicatos dos Técnicos Industriais e de ou-

Mariano Kiektik Erwin Ruiz Roca

Eduardo Del Giudice

Pedro Di Cataldo

Guillermo Cafferatta

Ricardo Nascimento Alves Lino Gilberto da Silva Wilson Wanderlei Vieira

Miguel Morales Ricardo Nerbas

FOTOS: JD MORBIDELLI

Ricardo Leiva

Homenagens da OITEC aos membros fundadores, titulares e representantes de entidades:

tras entidades também receberam um 
troféu alusivo ao 20º aniversário da 
OITEC. Em contrapartida, a OITEC 
foi homenageada com placas comemo-
rativas em nome da FENTEC, entre-
gue pelo vice-presidente Antonio Jorge 
Gomes; pelo SINTEC-SP, entregue pelo 
diretor Benedito Carlos de Souza; pela 
ABETI, entregue pelo presidente Jes-
sé Barbosa Lira; e pelo SINTEC-MG 
– Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Minas Gerais, entregue pelo presidente 
Nilson da Silva Rocha. 

Acompanhe:

Juan Diaz Luthar
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Luis Améndola Miguel Vieira Julio Torales

Parlamento do Uruguai Cesar Gonzales António Matos Cristóvão

Carlos Alberto Schmitt de Azevedo Nilson da Silva Rocha Carlos Donizete Cordeiro

Gerson Carlos Lima Vilar Margarete dos SantosSolomar Pereira Rockembach

Antonio Jorge Gomes Bernardino José Gomes Luis Roberto Dias

Luzimar Pereira da Silva Armando Veronese Sérgio Souza dos Santos
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Miguel Mármol

Roberto Santos Sampaio José Carlos da Silva Jessé Barbosa Lira

João Alves Casado Gilvan Nunes Soares Francisco Teônio da Silva

Wolteres Alencar Miranda Carlos Pereira

Ricardo Gonzalez Miguel Ferreira

Benedito Carlos de Souza 
(SINTEC-SP)

Antonio Jorge Gomes 
(FENTEC)

Jessé Barbosa Lira 
(ABETI)

Nilson da Silva Rocha 
(SINTEC-MG)

Joel Corrêa Simão, representando os 
vereadores Fernando Duso e Luiz Queiroga

Homenagens de entidades para a OITEC: 

Homenagens dos uruguaios aos técnicos 
do Brasil, da Argentina e do Paraguai: 

Julio Torales, 
representando os técnicos do Paraguai

Miguel Morales, 
representando os técnicos da Argentina

 Ricardo Nerbas, 
representando os técnicos do Brasil
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Imagens Dois eventos em foco: momentos que marcaram a realização do 
seminário e da sessão solene, com o jantar de confraternização

FOTOS: JD MORBIDELLI
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Posse da nova diretoria do SINTEC-PI, reunião da 
diretoria da FENTEC e encontro com o governador

RETR    SPECTIVA 
FEVEREIRO 2016
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I Encontro dos SINTECs 
da Região Sul/Sudeste

DIVULGAÇÃO

No dia 12 de fevereiro de 
2016, o presidente Wilson 
Wanderlei Vieira e diversos 

representantes da FENTEC – Fede-
ração Nacional dos Técnicos Indus-
triais participaram do I Encontro dos 
SINTECs da Região Sul/Sudeste, 
realizado em Foz do Iguaçu (PR) 
com o objetivo de discutir assuntos 
de interesse da categoria e dos sindi-
catos que atuam nas regiões citadas. 
Participaram do evento líderes dos 
SINTECs – Sindicatos dos Técnicos 
Industriais dos seguintes estados: Es-
pírito Santo, Minas Gerais, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo.

FENTEC em ação
Acompanhe algumas das principais atividades desenvolvidas pela FENTEC em 2016

FENTEC no I Encontro dos SINTECs da 
Região Sul/Sudeste em Foz do Iguaçu

No dia 26 de fevereiro 
de 2016, a FENTEC 
– Federação Nacional dos 

Técnicos Industriais realizou a 
reunião da diretoria em Teresina e 
prestigiou a posse da nova diretoria 
do SINTEC-PI – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Estado do 
Piauí, presidido por Wolteres Alen-
car Miranda, no auditório do IFPI 
– Instituto Federal do Piauí.

No dia seguinte, a comitiva 
da FENTEC foi recebida pelo 
governador Wellington Dias no 
Palácio Karnak – sede oficial do 
governo –, ocasião em que ele se 
comprometeu a apoiar a mobili-
zação da categoria pela criação 

do Conselho Federal e Regionais 
dos Técnicos Industriais e Agrí-
colas. Participaram do encontro 
o presidente Wilson Wanderlei 

Vieira e 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, além de 
outros representantes de sindica-
tos regionais. 

Representantes da FENTEC com o governador Wellington Dias em Teresina

JORGE HENRIQUE BASTOS
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RETR    SPECTIVA 
MARÇO 2016

XIII Congresso 
Internacional de Técnicos

Entre os dias 17 e 19 de março 
de 2016, a cidade de Assun-
ção sediou o XIII Congresso 

Internacional de Técnicos da 
OITEC – Organização Interna-
cional dos Técnicos, paralela-
mente às comemorações dos 70 
anos de fundação da ELECTRON 
– Associación de Electricistas del 
Paraguay, uma das mais antigas 
entidades paraguaias e presidida 
por Julio Torales, atual presidente 
da OITEC e da OITEC-Paraguai 
– Organização Internacional dos 
Técnicos do Paraguai.  

Entre os participantes dos 
eventos estavam lideranças de 
vários países sul-americanos, como 
Wilson Wanderlei Vieira, presi-

dente da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos; Ricardo 
Nerbas, presidente da OITEC-
Brasil – Organização Internacional 
dos Técnicos do Brasil; Miguel 
Morales e Eduardo Del Giudice, 
respectivamente presidente e re-
presentante da OITEC-Argentina 
– Organização Internacional dos 
Técnicos da Argentina; Juan Diaz 

Luthar, presidente da OITEC-Uru-
guai – Organização Internacional 
dos Técnicos do Paraguai; e o 
secretário Luis Améndola. Dos 
políticos paraguaios presentes, 
destaque para o ministro do Tra-
balho e Seguridade Social, Dom 
Guillermo Sosa; a senadora Emi-
lia Alfaro; e o deputado nacional 
Pedro David Britos.

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

DIVULGAÇÃO

RETR    SPECTIVA 
ABRIL 2016

Posse da nova diretoria 
do SINTEC-MG e 
reunião da diretoria 
da FENTEC

Na manhã do dia 8 de abril 
de 2016, a FENTEC 
– Federação Nacional dos 

Técnicos Industriais realizou a reu-
nião da diretoria em Belo Horizonte 
e, à noite, prestigiou a posse da nova 
diretoria do SINTEC-MG – Sindicato 
dos Técnicos Industriais de Minas Ge-
rais no Buffet Pampulha, também na 
capital mineira. A cerimônia contou 
com a presença de centenas de con-
vidados, entre associados, dirigentes 
de entidades sindicais, representantes 

de empresas, autoridades políticas e 
presidentes dos SINTECs – Sindica-
tos dos Técnicos Industriais de vários 
estados brasileiros; entre eles, Nilson 
da Silva Rocha, reeleito presidente 
do SINTEC-MG; Wilson Wanderlei 
Vieira, presidente da FENTEC; o 
deputado federal Giovani Cherini 
(PR-RS); Ricardo Nerbas, presidente 
da OITEC-Brasil – Organização Inter-
nacional dos Técnicos do Brasil; Jessé 

Barbosa Lira, presidente da ABETI 
– Associação Brasileira de Ensino Téc-
nico 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.

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

DANIELA GUIMARÃES
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Reunião dos SINTECs da Região Centro-Oeste 
e inauguração da nova sede do SINTEC-MT

No dia 22 de abril 
de 2016, o presi-
dente Wilson Wan-

derlei Vieira e os presidentes 
dos SINTECs – Sindicatos 
dos Técnicos Industriais do 
Distrito Federal, Goiás, Mato 
Grosso do Sul e Mato Grosso 
estiveram em Cuiabá (MT) 
para a Reunião dos SINTECs 
da Região Centro-Oeste, 
realizada com o propósito de 
discutir assuntos de interesse 
da categoria e dos sindicatos 
que atuam na região. 

Na mesma data, a FEN-
TEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais, 
representada pelo presiden-

FENTEC na Reunião dos SINTECs do Centro-Oeste e
 inauguração da nova sede do SINTEC-MT em Cuiabá

RETR    SPECTIVA 
MAIO 2016

Conselho próprio: 
apoio de parlamentar 
ao PL nº 5179/2016

No dia 30 de maio de 
2016, 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, reuniram-se 
na sede da Força Sindical em São 
Paulo com o deputado federal Pau-
lo Pereira da Silva (SD-SP) – co-
nhecido também como Paulinho 
da Força –, solicitando apoio para 
aprovação do PL nº 5179/2016, 
que tramita no Congresso Nacio-
nal e cria o Conselho Federal e 

Regionais dos Técnicos Industriais 
e Agrícolas. 

Participaram da reunião: Wilson 
Wanderlei Vieira, presidente da FEN-
TEC; Carlos Dinarte Coelho, secretá-
rio nacional da ATABRASIL; Ricardo 
Nerbas, presidente da OITEC-Brasil 
– Organização Internacional dos Téc-
nicos do Brasil; Armando Henrique, 

presidente da FENATEST – Fede-
ração Nacional dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho; Marcos 
Antonio de Almeida, presiden-
te do SINTESP – Sindicato dos 
Técnicos de Segurança do Traba-
lho no Estado de São Paulo; e a 
assessora jurídica Zilmara David 
de Alencar.

Em sentido horário: Zilmara David de Alencar, Carlos Dinarte Coelho, 
Armando Henrique, Paulo Pereira da Silva, Wilson Wanderlei Vieira, 

Ricardo Nerbas e Marcos Antonio de Almeida

DIVULGAÇÃO

te e por integrantes da dire-
toria executiva, prestigiou a 
inauguração da nova sede do 
SINTEC-MT – Sindicato dos 

DIVULGAÇÃO

Técnicos Industriais do Mato 
Grosso, que atualmente é pre-
sidido por Marcelo Martins 
Guimarães e Silva.
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RETR    SPECTIVA 
JULHO 2016

I Fórum de Debates 
sobre Reforma 
Trabalhista e 
Previdenciária, e 
reunião da diretoria 
da FENTEC

No dia 8 de julho de 
2016, a FENTEC – Fede-
ração Nacional dos Técnicos 

Industriais participou do I Fórum de 
Debates sobre Reforma Trabalhista e 
Previdenciária, realizado em Vitória e 
promovido pelo SINTEC-ES – Sindi-
cato dos Técnicos Industriais do Espíri-
to Santo em parceria com a Frente Par-
lamentar Mista dos Direitos da Classe 
Trabalhadora e a Frente Parlamentar 

Mista em Defesa da Previdência Social, 
com a presença do senador Paulo Paim 
(PT-RS), coordenador das bancadas 
citadas. Na ocasião, Wilson Wanderlei 
Vieira representou também a CNPL – 
Confederação Nacional das Profissões 
Liberais, como 1º vice-presidente. 

Antes do evento, aconteceu a reu-
nião da diretoria da FENTEC na sede 

do próprio SINTEC-ES para discussão 
de assuntos pertinentes à categoria; en-
tre eles, a criação do Conselho Federal 
e Regionais dos Técnicos Industriais e 
Agrícolas. No mesmo dia, o Conse-
lho Fiscal também se reuniu para 
apreciação e aprovação das contas 
da federação referentes ao período 
de janeiro a abril de 2016.

FENTEC no I Fórum sobre Reforma Trabalhista e Previdenciária em Vitória

DIVULGAÇÃO

RETR    SPECTIVA 
SETEMBRO 2016

Conselho próprio: 
audiência com 
a relatora do 
PL nº 5179/2016

No mês de setembro de 
2016, os representantes 
da FENTEC – Federação 

Nacional dos Técnicos Industriais, 
da ATABRASIL – Associação dos 
Técnicos Agrícolas do Brasil e da 
OITEC – Organização Internacional 
dos Técnicos, participaram de uma 
audiência em Brasília com a deputa-
da federal Flávia Morais (PDT-GO), 
relatora do PL nº 5179/2016, que 
tramita no Congresso Nacional e cria 

o Conselho Federal e Regionais dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas. 

Além de Wilson Wanderlei Viei-
ra, presidente da FENTEC, também 
participaram da audiência: Carlos 
Dinarte Coelho, secretário nacional da 
ATABRASIL; Ricardo Nerbas, presi-
dente da OITEC-Brasil – Organização 
Internacional dos Técnicos do Brasil; 
Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, 

presidente da CNPL – Confederação 
Nacional das Profissões Liberais; e 
Antonio Tiago da Silva, presidente 
do SINTAGRI-SC – Sindicato dos 
Técnicos Agrícolas de Santa Catari-
na. Destaque ainda para o deputado 
federal Giovani Cherini (PR-RS), 
também presente na audiência e 
assíduo defensor da criação do con-
selho dos técnicos.

Da esquerda para a direita: Ricardo Nerbas, Antonio Tiago da Silva, 
Wilson Wanderlei Vieira, Flávia Morais, Giovani Cherini, Carlos Alberto 

Schmitt de Azevedo e Carlos Dinarte Coelho

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Brasil e China: intercâmbio econômico e cultural

No dia 23 de setembro 
2016, os representantes 
da FENTEC – Federação 

Nacional dos Técnicos Industriais 
e da ABETI – Associação Brasilei-
ra de Ensino Técnico Industrial re-
ceberam uma comitiva chinesa em 
São Paulo, com o objetivo de trocar 
experiências por meio da coopera-
ção entre as instituições, agregar 
conhecimentos e desenvolver es-
tratégias conjuntas para melhoria e 
incentivo ao ensino técnico. 

Composto por seis integrantes, 
o grupo faz parte da CHIBRAIEC 
– Associação de Intercâmbio Eco-
nômico e Cultural Brasil e China, 
entidade sem fins lucrativos fundada 
em 2000 com sede nos dois países.  

Compuseram a comitiva chinesa: 
Zhang Lan, diretor do Shanghai Mu-
nicipal Bureau of Human Resources 
& Social Security; Chen Yong, di-
retor do Shanghai Professional Tes-
ting Authority; Li Ying e Tu Rong, 
respectivamente vice-chefe e inte-
grante do Employment Department 
of Shanghai Municipal Bureau of 
Human Resources & Social Securi-
ty; Cui Liqiang, diretor do Shanghai 
Occupational Skill Testing Authori-
ty; e Di Yafang, diretora do Shanghai 
Employment Promotion Center.

Durante a reunião realizada na 
sede da FENTEC, Zhang Lan ques-
tionou os representantes brasileiros 
sobre diversos assuntos inerentes 

ao ensino técnico. Entre eles: o sis-
tema de formação técnica no país; 
a participação dos técnicos nas em-
presas; faixa salarial e capacitação 
profissional para entrada no mer-
cado de trabalho; e ainda, o papel 
da federação e demais entidades na 
representatividade da categoria e 
no fomento à qualidade do ensino.

Presidente da FENTEC, Wilson 
Wanderlei Vieira deu as boas-vindas 
aos chineses, respondeu às diversas 
perguntas com o apoio dos demais 
participantes e explanou sobre as 
atividades desenvolvidas pelas en-
tidades que integram o movimento 
em âmbito nacional: a própria 
FENTEC, os sindicatos regionais, 
a ABETI e o CONTAE – Conselho 
Nacional das Associações de Técni-
cos Industriais. 

Além de Wilson Wanderlei 
Vieira, participaram da reunião 
pela FENTEC o diretor Gilberto 
Takao Sakamoto e a advogada 
Tatiana Lourençon Varela. E pela 
ABETI, estiveram o presidente 
Jessé Barbosa Lira; o vice-presi-
dente Welington Guilherme Re-
zende, representando também a 
AET-SP – Associação de Ensino 
Técnico do Estado de São Paulo 
como presidente; e a tesoureira 
Margarete dos Santos. Destaque, 
ainda, para a participação de 
alguns integrantes da diretoria 
do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Estado 
de São Paulo: o vice-presidente 
Pedro Carlos Valcante, e os dire-
tores Benedito Carlos de Souza e 
Wilson Wanderlei Vieira Junior.

Ensino técnico unindo continentes: brasileiros e chineses reunidos para trocar experiências e agregar conhecimentos

Wilson Wanderlei Vieira e Jessé Barbosa Lira com o chefe da delegação, Zhang Lan

JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI
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RETR    SPECTIVA 
OUTUBRO 2016 A FENTEC e o Outubro Rosa

No mês de outubro de 
2015, a FENTEC – Fe-
deração Nacional dos 

Técnicos Industriais aderiu no-
vamente à campanha Outubro 
Rosa, por meio de seus canais de 
comunicação e mobilização dos 
sindicatos filiados. O movimen-
to, que surgiu na década de 1990 
nos Estados Unidos, ganha força 
a cada ano e está conscientizan-
do milhões de pessoas sobre a 
importância do exame precoce. 
Nesse sentido, a participação de 
empresas e entidades, juntamen-
te com a sociedade, é fundamen-
tal; e a FENTEC está fazendo a 
sua parte. 

Reunião da 
diretoria 

da FENTEC 
em Foz do 

Iguaçu

No dia 6 de outubro de 
2016, por ocasião da re-
alização do II Seminário 

Internacional das Entidades de 
Técnicos Industriais: “Energias 
Alternativas e os Impactos Am-
bientais” e da sessão solene em 
comemoração aos 20 anos de 
fundação da OITEC – Organiza-
ção Internacional dos Técnicos, 
a FENTEC – Federação Nacio-

nal dos Técnicos Industriais re-
alizou a reunião da diretoria em 
Foz do Iguaçu (PR), para tratar de 
diversos assuntos relacionados à 
categoria, incluindo o andamento 
do PL nº 5179/2016 que tramita 
no Congresso Nacional e cria o 

Outubro Rosa: alerta e combate ao câncer de mama

DIVULGAÇÃO

Conselho Federal e Regionais dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas. 

Além do presidente Wilson 
Wanderlei Vieira e dos diretores da 
FENTEC, também participaram pre-
sidentes de alguns SINTECs – Sindi-
catos dos Técnicos Industriais.

Reunião da diretoria executiva da FENTEC em Foz do Iguaçu 

JD MORBIDELLI
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FENTEC homenageia o ex-ministro Miguel 
Rossetto com o Troféu Nilo Peçanha

Durante a MOSTRATEC 
2016 – Mostra Interna-
cional de Ciência e Tec-

nologia, uma das mais importantes 
feiras de ciência e tecnologia da 
América Latina, realizada de 25 a 
28 de outubro de 2016 em 

Novo Hamburgo (RS), a FENTEC 
– Federação Nacional dos Téc-
nicos Industriais homenageou o 
ex-ministro Miguel Rossetto com 
o Troféu Nilo Peçanha, em agradeci-
mento por seu trabalho e empenho 
no encaminhamento ao Congresso 

Nacional do PL nº 5179/2016, que 
tramita no Congresso Nacional e 
cria o Conselho Federal e Regio-
nais dos Técnicos Industriais e 
Agrícolas. 

Além de Wilson Wanderlei Viei-
ra, presidente da FENTEC, também 
participaram da homenagem o 
diretor Ricardo Nerbas, presidente 
da OITEC-Brasil – Organização In-
ternacional dos Técnicos do Brasil; 
Gerson Carlos Lima Vilar, presiden-
te do SINTEC-RS – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Rio Grande 
do Sul; Luiz Roberto Dalpiaz Rech, 
presidente do SINTARGS – Sin-
dicato dos Técnicos Agrícolas do 
Rio Grande do Sul; e Leo Weber, 
diretor da Fundação Escola Técnica 
Liberato Salzano Vieira da Cunha, 
instituição responsável pela realiza-
ção da feira.  

Instituído pela FENTEC, o 
Troféu Nilo Peçanha é em reconhe-
cimento a um dos mais importantes 
presidentes do Brasil e que, em 
1909, criou as primeiras escolas 
técnicas, antevendo a importância 
que a categoria representa para o 
desenvolvimento e engrandecimen-
to do país. 

Da esquerda para a direita: Luiz Roberto Dalpiaz Rech, Ricardo Nerbas, Miguel 
Rossetto, Wilson Wanderlei Vieira, Leo Weber e Gerson Carlos Lima Vilar

RETR    SPECTIVA 
NOVEMBRO 2016 A FENTEC e o Novembro Azul

No mês de novembro de 
2016, a FENTEC – Fede-
ração Nacional dos Técni-

cos Industriais mobilizou suas ba-
ses para a divulgação da campanha 
Novembro Azul, conscientizando 
a todos sobre a importância da 
prevenção do câncer de próstata. 
Na mesma linha do Outubro Rosa, 
o movimento também ganha força 
a cada ano, quebrando paradigmas 
e preconceitos. Afinal, com saúde 
não se brinca e prevenir é sempre 
o melhor remédio. 

SINTEC-RS

Novembro Azul: 
o diagnóstico precoce 
pode salvar a sua vida

DIVULGAÇÃO
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IV Fórum 
de Debates 
Trabalhistas

No dia 16 de novembro 
de 2016, a FENTEC 
– Federação Nacional dos 

Técnicos Industriais participou do 
IV Fórum de Debates Trabalhistas, 
realizado em Fortaleza e promovido 
pelo GRUPE – Grupo de Estudos e 
Defesa do Direito do Trabalho e do 
Processo Trabalhista e com a organi-
zação do professor Francisco Gérson 

II Encontro dos Profissionais Liberais e de Recursos Humanos

No dia 18 de novembro 
de 2016, a FENTEC 
– Federação Nacional dos 

Técnicos Industriais e o SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo realizaram, no 
Monreale Hotel Classic em Campinas 
(SP), o II Encontro dos Profissionais 

Liberais e de Recursos Humanos: 
“Categorias Diferenciadas e as Nego-
ciações Coletivas”, com o objetivo de 
fomentar o debate e produzir subsídios 
para as respectivas atuações em relação 
aos direitos sindicais e às leis trabalhis-
tas, no que tange às negociações cole-
tivas – acordo e convenções – entre 
profissionais de recursos humanos e 
sindicatos de categorias diferenciadas. 

O evento contou com o apoio do 
SINQUISP – Sindicato dos Químicos 
Industriais e Engenheiros Químicos do 
Estado de São Paulo, da CNPL – Con-
federação Nacional das Profissões 
Liberais, da UGT – União Geral dos 
Trabalhadores e da MÚTUA – Caixa 
de Assistência dos Profissionais do 
CREA, e reuniu dezenas de partici-
pantes, entre técnicos, representantes 
de empresas e dirigentes de entidades e 
associações sindicais. 

Em seu discurso de abertura, 
Wilson Wanderlei Vieira, presidente 
da FENTEC e do SINTEC-SP, agra-
deceu a presença de todos e passou 
a palavra para os representantes de 
duas entidades apoiadoras: José Rai-
mundo Dias da Silva, diretor regional 

da MÚTUA, representando o diretor-
presidente Paulo Roberto de Queiroz 
Guimarães; e para Aelson Guaita, 
presidente do SINQUISP, sindicato 
filiado à FENTEC. 

Em seguida, foram ministradas 
as seguintes palestras: “As Políticas 
Sociais no Universo das Profissões 
Liberais”, por André Luis dos Santos, 
jornalista, publicitário e assessor parla-
mentar do DIAP – Departamento In-
tersindical de Assessoria Parlamentar; 
e “Profissionais Liberais, Negociações 
Coletivas: Uma Alternativa ao Forta-
lecimento das Relações Sindicais”, por 
Zilmara David de Alencar, advogada, 
consultora jurídica e integrante da Co-
missão de Direito Sindical da Seccional 
do Distrito Federal da OAB – Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

Marques de Lima, procurador regional 
do MPT-CE – Ministério Público do 
Trabalho no Ceará e coordenador da 
CONALIS – Coordenadoria Nacional 
de Promoção de Liberdade Sindical.

Pela FENTEC, estavam presentes 
o diretor Gilberto Takao Sakamoto, 

também tesoureiro do SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo; Francisco Te-
ônio da Silva, também presidente do 
SINTEC-CE – Sindicato dos Técni-
cos Industriais do Ceará; e a advogada 
Cenyra Akie Nakamura Pucci.

FENTEC no IV Fórum de Debates Trabalhistas em Fortaleza
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

II Encontro dos 
Profissionais Liberais e 
de Recursos Humanos:

SINQUISP
Sindicato dos Químicos, 

Químicos Industriais e
Engenheiros Químicos 

do Estado de São Paulo 

Tema: “Categorias Diferenciadas 
e as Negociações Coletivas”

CELTA AZUL

JD MORBIDELLIJD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI

Wilson Wanderlei Vieira, presidente da FENTEC 
e do SINTEC-SP, na abertura do encontro
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Técnico e 
“comentarista” 

esportivo

“É com pesar e profunda triste-
za em nossos corações que 
comunicamos o falecimen-

to do diretor e companheiro Roberto 
Santos Sampaio, ocorrido no dia 21 
de outubro de 2016. Juntos, comparti-
lhamos alegrias e vitórias ao longo da 
história do movimento dos técnicos, 
que ele ajudou a construir com muita 
participação e trabalho”, traz um trecho 
da nota oficial publicada pela FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos 
Industriais assim que a triste notícia 
chegou ao conhecimento da gerência 
e da equipe de comunicação.

Roberto Santos Sampaio nasceu 
em 31 de outubro de 1953 em Nossa 
Senhora do Socorro, região metropoli-
tana de Aracaju. Técnico em Eletro-
técnica, iniciou suas atividades pro-
fissionais na SULGIPE – Companhia 
Sul Sergipana de Eletricidade e, pos-
teriormente, trabalhou na ENERGIPE 
– Empresa Energética de Sergipe. Na 
década de 1990, elegeu-se presidente 
do SINTEC-SE – Sindicato dos Téc-
nicos Industriais no Estado de Sergipe, 
primeiro a obter êxito em ação coletiva 
movida contra o CONFEA – Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia, 
obrigando o CREA-SE – Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia 
de Sergipe a respeitar integralmente 
a Lei nº 5.524/1968 e o Decreto nº 
90.922/1985. “Sentimo-nos no dever 
de reconhecer os trabalhos prestados 
pelo presidente Roberto Santos Sam-
paio ao SINTEC-SE, rendendo-lhe as 
mais justas homenagens”, registram os 
diretores e funcionários. 

Historicamente, o SINTEC-SE 
desempenha um papel importante no 

movimento dos técnicos em âmbito 
nacional por fazer parte do grupo de 
entidades fundadoras da FENTEC 
em 28 de janeiro de 1989. Por ocasião 
do Jubileu de Prata realizado em abril 
de 2014, Roberto Santos Sampaio re-
cebeu das mãos do presidente Wilson 
Wanderlei Vieira um troféu alusivo à 
expressiva marca. Quatro meses mais 
tarde, em comemoração aos 35 anos 
do movimento dos técnicos e o lança-
mento do livro O Movimento dos Técni-
cos Industriais – 35 Anos (1979/2014), 
ele foi novamente homenageado. 

Sem qualquer remuneração, Ro-
berto Santos Sampaio também traba-
lhou como comentarista esportivo na 
rádio Esperança de Estância, filiando-
se à ACDS – Associação dos Cronistas 
Desportivos de Sergipe. Voltando à 
atividade técnica, sua última partici-
pação aconteceu em outubro de 2016, 
quando esteve em Foz do Iguaçu (PR) 
para o II Seminário das Entidades de 
Técnicos Industriais: “Energias Alter-
nativas e os Impactos Ambientais” e 
na sessão solene em comemoração 
aos 20 anos de fundação da OITEC 
– Organização Internacional dos Téc-
nicos. Feliz, durante uma visita técnica 
à Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional 
ele brincava ao ser fotografado pelo 
jornalista que aqui escreve: “Capricha, 
mortadela”, dizia, num trocadilho sau-
dável e bem-humorado. Só para cons-
tar, meu sobrenome é Morbidelli. 

Enfim, a morte faz parte da vida; 
e, mais cedo ou mais tarde, chega para 
todos. Descanse em paz, companheiro 
Roberto Santos Sampaio, um técnico 
na verdadeira concepção da palavra, 
que deixa esposa e três filhos.    

MASTER IMAGEM 

Fundadores da FENTEC: Roberto Santos Sampaio 
é homenageado como presidente do SINTEC-SE

Roberto Santos Sampaio 
 31/10/1953  21/10/2016

MARCO VENICIO

SÍLVIO LOPES 

Wilson Wanderlei Vieira homenageia o 
companheiro Roberto Santos Sampaio, por 
ocasião do Jubileu de Prata da FENTEC

Homenagem póstuma ao diretor Roberto Santos 
Sampaio, presidente do SINTEC-SE



Que o ANO NOVO nos permita sorrir 
e contagiar a todos com uma alegria 

verdadeira e genuína. 
Que as canções não transmitam 

apenas palavras, mas sentimentos que 
transformam corações e mentes. 
Que a força e a determinação nos 

permitam não somente sonhar, mas fazer 
dos sonhos realidade.

Enfim, que no ANO NOVO as sementes 
plantadas germinem, floresçam e 

frutifiquem; e que saibamos aproveitá-los
...com justiça, sabedoria e, 

principalmente, amor.

Que no NATAL, a benevolência, o perdão, 
a generosidade e a alegria estejam 
presentes em todos os corações.
Desejamos paz aos que sofrem com as 
guerras; amor aos que semeiam o ódio; 
união aos que vivem em discórdia. 
É tempo de refletir, refazer os planos, 
reconsiderar as atitudes e equívocos, 
perdoando até mesmo a 
quem nos magoa. 
Enfim, que o NATAL nos inspire 
na busca pela paz e harmonia
...com justiça, sabedoria e, 
principalmente, amor. 




