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A FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos 
Industriais tem o orgulho de apresentar o livro 
Sindicalismo y Movimiento de los Trabajadores, de 
autoria do sindicalista argentino e presidente de 
honra da FLATIC – Federação Latino-Americana 
dos Trabalhadores das Indústrias e Construção 
(Federación Latinoamericana de Trabajadores de 
las Indústrias y la Construcción). 

“Com grande sutileza de detalhes, Carlos “Pan-
cho” Gaitán menciona inúmeras entidades, ór-
gãos e instituições de importância institucional 
que enriquece grandemente a obra. Contudo, 
vai além: aventura-se pela história, dos regimes 
ditatoriais que cerceavam nossa liberdade à glo-
balização, que nos permite – não apenas sonhar 
– mas ter o mundo ao alcance de nossas mãos.  
Portanto, mais do que um livro de caráter sindi-
cal, Sindicalismo y Movimiento de los Trabajadores 
é uma obra histórica e muito importante: a nós, 
brasileiros; aos nossos hermanos argentinos; enfim, 
a todos que apreciam uma boa leitura e se preocu-
pam sempre em inovar, conhecer e compartilhar 
experiências.”

Wilson Wanderlei Vieira
Presidente da FENTEC e FLATIC



3

E
D

IT
O

R
IA

L |
 S

U
M

Á
R

IO

3 EDITORIAL

4 ACONTECE

6 JUBILEU DE PRATA 
 SINTEC-RJ: Jubileu de Prata 

 Em comemoração aos 25 anos de fundação da entidade, 
 SINTEC-RJ realiza, em parceria com a FENTEC, 
 o II Congresso Estadual dos Técnicos Industriais, com cobertura 

completa e entrevistas da FENTEC BRASIL TV 

14 COMUNICAÇÃO 
 Luz, câmera, informação   

 Há praticamente dois anos no ar, FENTEC BRASIL TV amplia 
seu alcance para quase 60 cidades paulistas e 12 capitais 

16 CAMPANHA 
 A hora é agora! 

 Uma iniciativa da FENTEC e da ATABRASIL pelo 
desmembramento dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA

18 OPINIÃO 
 Por que os técnicos querem sair do Sistema CONFEA/CREA?

 Por Alceu Rosolino, Técnico Industrial em Eletrotécnica, 
ex-professor de ensino técnico e diretor do SINTEC-SP

6

14

16

Fundado por Estácio de Sá em 1º de março de 
1565, o Rio de Janeiro é o primeiro município a 
ser declarado Patrimônio Cultural da Humanidade 

pela UNESCO – Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura, na categoria 
“Paisagem Cultural Urbana”. Reconhecimento mais 
do que merecido; afinal, não há outro lugar onde a 
natureza – montanhas, praias e enseadas – se funde tão 
harmoniosamente com a paisagem tipicamente urbana, 
características que fazem da “cidade maravilhosa”, como 
é conhecida mundialmente, o que o próprio jargão 
revela: uma maravilha de cidade. E não faltam motivos 

para encher os brasileiros – especialmente os cariocas – de orgulho: Baía da 
Guanabara, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Copacabana, Carnaval, enfim, 
até capital federal o Rio de Janeiro já foi – de 1763 a 1960. Foi ali que, 
em 1988, um grupo de técnicos se organizou para fundar a ASPROTERJ 
– Associação dos Profissionais Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado 
do Rio de Janeiro, entidade que, em 16 de janeiro de 1990, transformou-se em 
SINTEC-RJ – Sindicato dos Profissionais Técnicos Industriais de Nível Médio 
do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, nessa edição, apresentamos uma matéria 
especial com tudo o que aconteceu durante as comemorações do Jubileu de Prata 
do SINTEC-RJ, realizadas em março de 2015 simultaneamente com o II Congresso 
Estadual dos Técnicos Industriais, cujo tema é recorrente e importantíssimo para a 
nossa sociedade: “A Importância dos Técnicos Industriais no Mercado de Trabalho 
e a Educação Profissional Técnica”.

Acompanhe, também, uma síntese desses quase dois anos do programa 
FENTEC BRASIL TV que, a partir de agora, chega a 60 municípios paulistas e 
mais 12 capitais – além, é claro, do mundo inteiro pelas redes sociais. 

E também não poderíamos deixar de mencionar sobre a campanha pelo 
desmembramento dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA, angariada pela 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais e ATABRASIL 
– Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil. Juntos, chegamos a um momento 
importantíssimo e decisivo para o nosso movimento: a tão sonhada liberdade 
profissional. Como diz o músico Geraldo Vandré: “Quem sabe faz a hora, não 
espera acontecer”. Pois bem: a hora é agora!

Wilson Wanderlei Vieira
Presidente 
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Trabalhadores em protesto
Manifestações contra 
as medidas de ajuste 
fiscal – MPs 664 e 665, 
e PL nº 4330/2004 – 
tomam conta do país

Se em meados de 2013, as ma-
nifestações populares foram 
motivadas, principalmente, pe-

los gastos excessivos nas obras para a 
Copa do Mundo de 2014, atualmente 
o que se observa é um grande descon-
tentamento dos trabalhadores com os 
projetos de ajuste fiscal que tramitam 
no Congresso Nacional: as MPs – Me-
didas Provisórias que determinam 
novas regras para a concessão de be-
nefícios previdenciários e trabalhistas, 
como pensão por morte e auxílio-do-
ença – MP 664 –, e o recebimento do 
seguro-desemprego, abono salarial e 
seguro-defeso – MP 665. No encalço 
das medidas, com vigência até o final 

de junho, segue o PL nº 4330/2004, 
aprovado recentemente na Câmara 
dos Deputados e aguardando aprecia-
ção do Senado Federal.

Movidos e organizados pelas cen-
trais sindicais, as manifestações têm 
se alastrado pelo país, mobilizando 
sindicatos de praticamente todas as 
categorias profissionais. Em São Paulo, 
os atos acontecem, preferencialmente, 
em frente à SRTE/SP – Superin-
tendência Regional do Trabalho e 
Emprego e na Avenida Paulista, nas 
imediações da FIESP – Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo. 

Para a FENTEC – Federação Na-
cional dos Técnicos Industriais, tanto 
a edição das MPs quanto a eventual 
transformação do PL 4330/2004 em lei 
serão extremamente prejudiciais aos 
trabalhadores, beneficiando somente 
os empresários. Entre as consequências 
negativas que afetarão, diretamente, a 
vida do trabalhador, estão: redução 
dos salários e corte nos benefícios 

sociais, uma vez que o os terceirizados 
recebem aproximadamente 24% me-
nos do que os trabalhadores formais, 
conforme levantamento feito pelo 
DIEESE – Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos; diminuição da qualidade 
dos serviços e maior probabilidade de 
acidentes, uma vez que os terceirizados 
não terão os mesmos treinamentos 
e acompanhamentos adequados por 
parte das empresas; aumento do índice 
de desemprego, uma vez que os tercei-
rizados poderão trabalhar horas a mais 
do que os trabalhadores formalmente 
contratados;  e com a terceirização da 
atividade-fim – a principal da empresa 
–, o trabalhador será extremamente 
desvalorizado profissionalmente. 

Atos realizados no país contra as medidas do 
governo que retiram direitos dos trabalhadores

Parabéns, ATEESP
FENTEC parabeniza a ATEESP por seu Jubileu de Pérola

No dia 26 de junho de 2015, 
a ATEESP – Associação dos 

Técnicos das Empresas Energéticas do 
Estado de São Paulo comemorou seu 
Jubileu de Pérola. Fundada em 26 de 
junho de 1985 como ATEL – Asso-
ciação dos Técnicos de Nível Médio 
da Eletropaulo, a princípio o objetivo 
da entidade era representar e me-
lhorar as condições de trabalho dos 
profissionais técnicos da Eletropaulo 
– empresa gerida pelo governo esta-
dual na época. Com a privatização 
ocorrida em 1997, a ATEL passou 
a se chamar ATEESP, expandindo 
sua demanda representativa aos 
técnicos das empresas energéticas 
de todo o Estado de São Paulo. 

Técnicos das Empresas Energéticas 
do Estado de São Paulo por seu Ju-
bileu de Pérola, orgulhando-se em 
tê-la como parceira e angariando, a 
cada dia, mais forças para o nosso 
movimento e a valorização da nos-
sa categoria”. 

DIVULGAÇÃO

Nesse momento tão importante 
de sua história, a FENTEC – Fede-
ração Nacional dos Técnicos In-
dustriais presta suas homenagens, 
enfatizando a união das associa-
ções e entidades diretamente rela-
cionadas aos técnicos em favor do 
fortalecimento do movimento e a 
valorização profissional da catego-
ria. Diz a mensagem: “Completar 
três décadas de existência é sinal 
de seriedade, comprometimento e 
dignidade; enfim, de que o traba-
lho está sendo muito bem realiza-
do. Por isso, nessa data memorável, 
a FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais homena-
geia a ATEESP – Associação dos 

JD MORBIDELLI

TUDO AZUL

Homenagem da FENTEC para a ATEESP: 
três décadas contribuindo para o 

fortalecimento do movimento dos técnicos 
e a valorização da categoria
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Sindicalismo 
en América 
Latina
Com apoio da FENTEC, 
presidente de honra da 
FLATIC prepara livro 
sobre o sindicalismo na 
América Latina

Wilson Wanderlei Vieira e Carlos 
“Pancho” Gaitán, durante gravação do 
programa FENTEC BRASIL TV

Com lançamento previsto para 
o mês de setembro de 2015, a 

FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais está finalizando 
a edição do livro Sindicalismo y Movi-
miento de los Trabajadores, de autoria 
do sindicalista argentino Carlos “Pan-
cho” Gaitán, presidente de honra da 
FLATIC – Federação Latino-Ameri-
cana dos Trabalhadores das Indústrias 
e Construção. “Quando o companhei-
ro Carlos “Pancho” Gaitán manifestou 
sobre sua intenção de escrever o livro 
Sindicalismo y Movimiento de los Traba-
jadores, nós não poderíamos deixar de 
apoiar e fazer parte dessa iniciativa”, 
resume Wilson Wanderlei Vieira, 
presidente da FENTEC e da FLATIC, 
no prefácio da obra. “Mais do que um 

livro de caráter sindical, é uma obra 
histórica e extremamente importante: 
a nós, brasileiros; aos nossos hermanos 
argentinos; enfim, a todos que apre-
ciam uma boa leitura e se preocupam 
sempre em inovar, conhecer e compar-
tilhar experiências”, complementa. 

Natural de Córdoba, Carlos 
“Pancho” Gaitán é também autor do 
livro La Resistencia: El Peronismo que 
yo he Vivido e foi diretor da revista 
Nueva Época: Para los Trabajadores 
de la Industria, para a qual escreveu 
diversos artigos sobre sindicalismo e a 
integração dos povos da América Lati-
na e Caribe. “Esse livro é um modesto 
aporte aos trabalhadores da América 

SINTEC-PI: duas décadas
Teresina, fevereiro de 2015: comemoração dos 
20 anos de fundação do SINTEC-PI

Em fevereiro de 2015, mais 
precisamente no dia 19, quem 

comemorou seu aniversário de 
fundação foi o SINTEC-PI – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais do 
Estado do Piauí; porém, a data 
oficial de fundação é 13 de feve-
reiro de 1995. As comemorações 
aconteceram na sede do CREA-PI 
– Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Piauí, 

em Teresina, com a presença do 
presidente Laurindo Peixoto Eze-
quiel e demais representantes do 
sindicato e do conselho estadual. 
“O movimento sindical deve estar 
inserido nas várias instâncias de 
decisão, e a defesa dos trabalha-
dores exige uma atuação plural e 
qualificada em todos os setores”, 
discursou o presidente. 

A FENTEC – Federação Na-
cional dos Técnicos Industriais 
também parabeniza o SINTEC-PI, 
compartilhando a alegria por essas 
duas décadas de trabalho e compro-
metimento em defesa dos técnicos 
do estado e, consequentemente, 
pela valorização da categoria.

Laurindo Peixoto Ezequiel (centro): 
“A defesa dos trabalhadores exige 

uma atuação plural e qualificada em 
todos os setores”

Latina e Caribe e, claro, aos técnicos 
brasileiros por três aspectos: para o 
desenvolvimento organizativo das 
estruturas sindicais, para o processo 
de formação de novos quadros de di-
rigentes, e como material informativo 
para conhecimento do sindicalismo 
internacional”, resume o autor, que re-
centemente participou das gravações 
do programa FENTEC BRASIL TV, 
em São Paulo. 

JD MORBIDELLI

SINTEC-PI

Livro Sindicalismo y Movimiento de los 
Trabajadores, com lançamento previsto 
para o mês de setembro 

Carlos “Pancho” Gaitán: “Esse livro é um 
modesto aporte aos trabalhadores da 

América Latina e Caribe e, claro, 
aos técnicos brasileiros” 

EMERSON DE LIMA

DIVULGAÇÃO
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Em comemoração aos 25 anos de fundação da entidade, 
SINTEC-RJ realiza, em parceria com a FENTEC, o II 
Congresso Estadual dos Técnicos Industriais, com 

cobertura completa e entrevistas da FENTEC BRASIL TV

SINTEC-RJ: JUBILEU DE PRATA 

Diante das lentes da FENTEC 
BRASIL TV, centenas de 
técnicos, dirigentes sindi-

cais e demais autoridades lotaram 
o auditório do Hotel Atlântico 
Business, com vista para o Pão de 
Açúcar – um dos cartões postais 
da “cidade maravilhosa” –, para 
as comemorações do Jubileu de 

Prata do SINTEC-RJ – Sindicato 
dos Profissionais Técnicos Indus-
triais de Nível Médio do Estado 
do Rio de Janeiro. Com a parceria 
e participação efetiva da FENTEC 
– Federação Nacional dos Técni-
cos Industriais, o evento, realizado 
entre os dias 26 e 27 de março de 
2015 concomitantemente com o II 

Congresso Estadual dos Técnicos 
Industriais, teve como tema “A Im-
portância dos Técnicos Industriais 
no Mercado de Trabalho e a Educa-
ção Profissional Técnica”, assuntos 
recorrentes em eventos técnicos e 
que despertam grande interesse da 
sociedade brasileira, especialmente 
após a implantação do PRONATEC 

JD MORBIDELLI
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SINTEC-RJ: JUBILEU DE PRATA 

– Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego pelo go-
verno federal em 2011.

Compuseram a mesa solene para 
a abertura do congresso: Hélio Ce-
sar de Azevedo Santos, presidente 
do SINTEC-RJ; Wilson Wanderlei 
Vieira, presidente da FENTEC e 1º 
vice-presidente da CNPL – Confe-
deração Nacional das Profissões 
Liberais; Antonio Fernandes dos 
Santos Neto, presidente da CSB 

– Central dos Sindicatos Brasilei-
ros; Ricardo Nerbas, presidente da 
OITEC – Organização Internacio-
nal dos Técnicos; Rogério Salomão 
Musse, vice-presidente do CREA-RJ 
– Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado do Rio de 
Janeiro; Ricardo Nascimento Alves, 
presidente do CONTAE – Conselho 
Nacional das Associações de Téc-
nicos Industriais; e Antônio Carlos 
Soares Pereira, diretor geral da 
MÚTUA-RJ – Caixa de Assistên-
cia dos Profissionais do CREA. 

 Com dois motivos para come-
morar – o Jubileu de Prata do sin-
dicato e seus 60 anos completados 
recentemente –, Hélio Cesar de 
Azevedo Santos cumprimentou os 
integrantes da mesa, estendendo as 
saudações aos companheiros que 
vieram de todas as partes do país 
para prestigiar o evento. “A luta do 
nosso movimento não pode parar, 
pois há dois projetos no Congres-
so Nacional que ainda dependem 
muito de nós. Temos, também, que 
parar de falar que ‘isso não é minha 

Composição da mesa solene (da esquerda 
para a direita): Antônio Carlos Soares 
Pereira, Ricardo Nerbas, Wilson Wanderlei 
Vieira, Hélio Cesar de Azevedo Santos, 
Antonio Fernandes dos Santos Neto, Ricardo 
Nascimento Alves e Rogério Salomão Musse

FENTEC BRASIL TV: cenário 
produzido especialmente para as 

gravações do programa no Rio de Janeiro 

JD MORBIDELLI

De tirar o fôlego: vista do auditório 
para o Pão de Açúcar, um dos 
cartões postais do Rio de Janeiro 

JD MORBIDELLI
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obrigação’. A responsabilidade é de 
todos”, afirma, confessando estar 
preocupado com a qualidade do 
ensino e a juventude brasileira. “Os 
temas abordados nesse congresso 
são de grande valia para os jovens, 
para nós e à sociedade”, conclui. 

Em seu discurso, Wilson Wan-
derlei Vieira fez menção ao técnico 
Francisco Viana Balbino, represen-
tante de um grupo de funcionários 
da XEROX do Brasil que, em 1988, 
fundou a ASPROTERJ – Associação 
dos Profissionais Técnicos Indus-
triais de Nível Médio do Estado do 
Rio de Janeiro – atual SINTEC-RJ. 
Relembrou, também, um pouco da 
história do movimento dos técnicos, 
que começou oficialmente em 1979 
com a fundação da ATESP – As-
sociação Profissional dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo, 
citando a luta pela regulamentação 
profissional e a conjectura política 
para o desmembramento da cate-
goria do Sistema CONFEA/CREA. 
“O movimento cresceu devido à 
nossa luta e garra. Hoje, temos uma 
grande união com todos lutando 
pelos mesmos objetivos. Estamos 
na marca do pênalti e, muito em 
breve, marcaremos o gol”, compa-
ra, metaforicamente.

Administrador, analista de 
sistemas e sindicalista, Antonio 
Fernandes dos Santos Neto defen-
deu veementemente o desmem-
bramento dos técnicos do Sistema 
CONFEA/CREA. “Já que eles não 
querem, boicotam e os discriminam, 
então que a categoria tenha o seu 
conselho próprio”, defende, cumpri-
mentando os envolvidos pela noção 
exata e o momento certo das articu-
lações políticas para que o projeto 
do desmembramento chegue ao 
Congresso Nacional. 

Na mesma linha, Ricardo Ner-
bas também destacou o momento 
ímpar – e histórico – vivido pelos 
técnicos. “Queremos sair do Siste-
ma CONFEA/CREA por proble-
mas políticos, de espaço e discrimi-
nação”, enumera, parabenizando 
o SINTEC-RJ pelo aniversário e 
homenageando, com menção es-

pecial, os presidentes que ajudaram 
a construir a história da entidade: 
Francisco Viana Balbino, Sirney 
Braga, Antonio Jorge Gomes e Hé-
lio Cesar de Azevedo Santos. 

Além de agradecer e parabe-
nizar a todos pelo evento, Rogério 
Salomão Musse criticou a decisão 
do CONFEA – Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia por 
afastar os técnicos do plenário. 
“Nós, do CREA-RJ, sempre tive-
mos técnicos em nossos quadros e 
diretorias, até eles serem afastados 
por uma decisão que vai além do 
entendimento e do pensamento do 
conselho regional”, aponta.  

Enquanto Ricardo Nascimento 
Alves, presidente do CONTAE, 
destacou o brilhantismo e a mo-
dernidade com que o SINTEC-RJ 
chega aos 25 anos, Antônio Carlos 
Soares Pereira, diretor geral da 
MÚTUA-RJ agradeceu o convite 
e, mais ainda, por integrar a mesa 
solene. “A MÚTUA-RJ se sente 
muito honrada com o convite, e 
essa participação vislumbra ainda 
mais a parceria para que possamos 
divulgar sua importância aos asso-
ciados”, conclui. 

Após o discurso inicial dos in-
tegrantes da mesa, teve início a sé-
rie de palestras que compuseram o 
conteúdo do congresso. 

Conteúdo – De acordo com o ar-
tigo 13 do Decreto nº 7.690/2012, 

entre outras atribuições, compete à 
SETEC – Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica, órgão 
vinculado ao MEC – Ministério da 
Educação: promover o desenvol-
vimento da educação profissional 
e tecnológica; promover ações de 
fomento ao fortalecimento, à ex-
pansão e à melhoria da qualidade 
da educação profissional e tecno-
lógica; e apoiar, técnica e finan-
ceiramente, o desenvolvimento da 
educação profissional e tecnológica 
dos sistemas de ensino nos diferen-
tes níveis de governo. Partindo do 
princípio comum de que há neces-
sidade de expandir cada vez mais o 
ensino técnico, com qualidade e 
facilidade de acesso à população 
de todo o país, o convite à SETEC 
para a palestra magna no congres-
so foi estendido ao IFRJ – Institu-
to Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio de Janeiro, 
representado na ocasião por An-
derson Morais Chalaça, pró-reitor 
adjunto de Ensino Médio e Téc-
nico, e pela coordenadora de Pro-
gramas e Projetos, Cláudia Ferreira 
da Silva Lirio. Mediada por Hélio 
Cesar de Azevedo Santos e Wilson 
Wanderlei Vieira, os palestrantes 
teceram um perfil da educação téc-
nica nacional, citando os objetivos, 
as iniciativas e o perfil do público 
atendido quanto à raça e escolari-
dade, número de matrículas desde 
a implantação e outros aspectos 

Com foco no PRONATEC, 
representantes do 

IFRJ palestram no II 
Congresso Estadual dos 

Técnicos Industriais

JD MORBIDELLI
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relativos ao PRONATEC, progra-
ma que gera grande expectativa e é 
anunciado pelo governo como um 
estímulo para a melhoria da educa-
ção e suprimento da demanda de 
mão de obra especializada na área 
técnica e tecnológica.

Técnico em Eletrônica, ad-
ministrador e pós-graduando em 
Gestão Pública pela UFF – Uni-
versidade Federal Fluminense, 
Celso de Jesus Lopes coordena, 
desde dezembro de 2013 o Ob-
servatório de Emprego e Renda 
da SETRAB – Secretaria Estadual 
de Trabalho e Renda do Estado do 
Rio de Janeiro, órgão do governo 
estadual que tem, entre suas fi-
nalidades: desenvolver políticas 
públicas voltada para o trabalho e 
renda, desenvolver ações de apoio 
ao trabalhador, zelar pela qualifi-
cação profissional e colaborar com 
o cidadão na inserção no mercado 
de trabalho conforme seu perfil 
profissional. Foi dele a incumbên-
cia de abrir o ciclo de palestras no 
segundo dia do II Congresso Esta-
dual dos Técnicos Industriais. 

Na sequência, a engenheira 
civil Luciana Dias Lago Machado, 
que há mais de uma década atua no 
PROCEL – Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica, 
palestrou sobre “Eficiência Energé-
tica em Edificações”. Instituído em 
2003 pela ELETROBRAS – Cen-
trais Elétricas Brasileiras S.A., o 

projeto PROCEL EDIFICA atua 
em conjunto com o MME – Minis-
tério de Minas e Energia, o Minis-
tério das Cidades, universidades, 
centros de pesquisas e entidades 
diversas – sobretudo relacionadas 

à construção civil. Promover o 
uso racional da energia elétrica em 
edificações é uma das atividades do 
PROCEL, além da conscientização 
quanto à conservação e o uso efi-
ciente dos recursos naturais – água, 
luz, ventilação – nas edificações, 
reduzindo assim eventuais desper-
dícios e impactos socioambientais. 

Mestre em Políticas Públicas e 
Gestão em Educação Profissional 
pela UFRRJ – Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro, Miguel 
Badenes Prades Filho dissertou 
sobre as atribuições da SECT 
– Secretaria Estadual de Ciência 
e Tecnológica do Estado do Rio 
de Janeiro, onde exerce o cargo de 
subsecretário estadual de Desen-
volvimento Científico e Tecnoló-
gico. Entre essas atribuições, estão: 
incentivo ao desenvolvimento da 
ciência e tecnologia no estado por 
meio do estímulo à pesquisa cien-

Da esquerda para 
a direita: Anderson 

Morais Chalaça, 
Hélio Cesar de 

Azevedo Santos, 
Cláudia Ferreira da 
Silva Lirio e Wilson 

Wanderlei Vieira

JD MORBIDELLI

Luciana Dias Lago Machado: “Eficiência Energética em Edificações”

JD MORBIDELLI

Celso de Jesus Lopes, coordenador do Observatório de Emprego e Renda da SETRAB
DIVULGAÇÃO
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tífica; capacitação de profissionais 
de graduação, pós-graduação e 
nível técnico; elaboração de pro-
gramas voltados ao desenvolvi-
mento científico e tecnológico em 
todos os segmentos da sociedade; 
realização e formação de recursos 
humanos em todos os níveis, in-
clusive em programas de extensão 
científica e tecnológica, visando à 
inclusão das camadas menos favo-
recidas da população.

Consultora jurídica da FENTEC 
e da CPFL, a advogada Zilmara 
Alencar palestrou sobre as “Medi-
das Provisórias 664 e 665”, editadas 
pelo governo federal em 30 de de-
zembro de 2014 e que entraram em 
vigor no início de março de 2015. 
Contestadas pelas centrais sindicais 
e sindicalistas brasileiros por alterar 
as regras e dificultar o acesso aos 
benefícios sociais como pensão por 

morte e auxílio-doença – MP 664 
– e as regras do seguro-desemprego, 
abono salarial e seguro-defeso – MP 
665 –, as medidas editadas à surdina 
constituem, de acordo com a pales-
trante, um retrocesso social e violam 
os princípios constitucionais. “Os di-
reitos sociais e econômicos, uma vez 
conferidos em favor do indivíduo, 
passam a constituir-se em garantia 
constitucional, uma espécie de direi-
to subjetivo”, explica.

Se por um lado, o governo argu-
menta que o objetivo é evitar frau-
des, promover o ajuste das contas e 

criar subterfúgios para o pagamento 
dos altos juros da dívida pública, as 
centrais sindicais contrapõem, ale-
gando que essa conta não pode ser 
paga pela classe trabalhadora. “A 
existência de fraudes impõe que o 
estado fiscalize e não retire o direito. 
O que ocorre é uma inversão de tra-
tativa na resolução dos problemas, 
atacando os efeitos e não a causa do 
problema”, complementa.

Com a vigência prorrogada e 
ainda em discussão no Congresso 
Nacional, as MPs 664 e 665 conti-
nuam gerando inúmeras manifesta-
ções populares para que não sejam 
transformadas em lei. “Essas medidas 
não devem sequer ir à votação; têm 
que ser retiradas e o governo, após 
discussão com a sociedade, reapre-
sentar propostas dentro dos parâme-
tros da legalidade e da justiça social”, 
argumenta Zilmara Alencar. 

Outro assunto levantado duran-
te a palestra foi o PL nº 4330/2004, 
aprovado na Câmara dos Deputados 
e em trâmite no Senado Federal. Se 
aprovado, permitirá a terceirização 
de qualquer atividade profissional 
das empresas, incluindo a atividade-

Palácio Tiradentes, no coração do Rio de Janeiro: antiga sede 
do Congresso Nacional e atual sede da ALERJ

Zilmara Alencar: “Medidas 
Provisórias 664 e 665”

JD MORBIDELLI

Miguel Badenes Prades Filho, 
subsecretário estadual de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico da SECT

JD MORBIDELLI
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fim. “O que a gente constata com 
esse projeto é um nivelamento da 
precarização; em vez de regulamen-
tar, aniquila os direitos do trabalha-
dor”, avalia a palestrante. 

Sessão solene – Suntuoso em to-
dos os aspectos. Assim pode ser 
definido o Palácio Tiradentes, 
atual sede da ALERJ – Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro. E tão rica quanto a 
arquitetura, os afrescos e as escul-
turas é a história que envolve sua 
construção. Antes do legislativo 
carioca, o prédio, construído em 

1640, abrigava em seu piso infe-
rior a chamada “Cadeia Velha”, 
onde eram confinados os presos 
do período colonial – entre eles, 
Joaquim José da Silva Xavier, o 
Tiradentes. Demolido em 1922 
e reinaugurado quatro anos mais 
tarde, a antiga construção deu lu-
gar ao Palácio Tiradentes, sede do 
Congresso Nacional até a inau-
guração de Brasília, na década 
de 1960. 

Foi nesse cenário, que até hoje 
conserva suas características ori-
ginais, que se realizou, em 26 de 
março de 2015, a sessão solene em 
comemoração ao Jubileu de Pra-
ta do SINTEC-RJ. Presidente da 
sessão, o deputado estadual Paulo 
Ramos (PSOL-RJ) convidou para 
participarem da tribuna de honra:  
Hélio Cesar de Azevedo Santos, 
presidente do SINTEC-RJ; Wilson 
Wanderlei Vieira, presidente da 
FENTEC e 1º vice-presidente da 
CNPL; Ricardo Nerbas, presidente 
da OITEC; Ricardo Nascimento 
Alves, presidente do CONTAE; 
Rogério Salomão Musse, vice-
presidente do CREA-RJ; Itamar 
Revoredo, diretor de organização 
e relações sindicais da CSB; e, 
representando as mulheres pre-
sentes, Margarete dos Santos, 2ª 
vice-presidente do SINTEC-SP – 
Sindicato dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio do Estado de São 
Paulo; além de mais de uma cente-
na de convidados na plateia.

DIVULGAÇÃO

Para entrar para a história: sessão solene em comemoração 
ao Jubileu de Prata do SINTEC-RJ, realizada na ALERJ

Da esquerda para a direita: Ricardo Nerbas, Ricardo Nascimento Alves, 
Hélio Cesar de Azevedo Santos, Paulo Ramos, Margarete dos Santos, 
Wilson Wanderlei Vieira, Rogério Salomão Musse e Itamar Revoredo

JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI
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Solomar Pereira Rockembach (SINTEC-PR)

Nilson da Silva Rocha (SINTEC-MG)

Jessé Barbosa Lira (SINTEC-PE)

Luis Roberto Dias (SINTEC-GO)

Bernardino José Gomes (SINTEC-ES)

Armando Veronese (SINTEC-MT)

Francisco Teônio da Silva (SINTEC-CE)

12

Mais homenagens – Todos os 
presidentes dos SINTECs pre-
sentes, bem como dirigentes de 

outras entidades participantes, 
foram homenageados pela di-
retoria do SINTEC-RJ que, em 

contrapartida, também recebeu 
inúmeras condecorações.  

Acompanhe: 

FENTEC

Wilson Wanderlei Vieira (FENTEC) sendo homenageado e homenageando o SINTEC-RJ

SINTECs

FOTOS: JD MORBIDELLI

José Cícero Rocha da Silva (SINTEC-AL) Luzimar Pereira da Silva (SINTEC-DF)
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Eduardo Del Giudice (OITEC-Argentina)Luis Améndola (OITEC-Argentina)

Rubens dos Santos (ATEESP)

Carlos Dinarte Coelho (ATABRASIL)

Gilberto Takao Sakamoto (SINTEC-SP)José Carlos Coutinho (SINTEC-SC) Roberto Santos Sampaio (SINTEC-SE)

Gilvan Nunes Soares (SINTEC-RN)

Laurindo Peixoto Ezequiel (SINTEC-PI) Gerson Carlos Lima Vilar (SINTEC-RS)

OUTRAS ENTIDADES

Sirney Braga (AET-RJ)

Julio Torales (OITEC-Paraguai) Juan Diaz Luthar (OITEC-Uruguai) Aelson Guaita (SINQUISP)
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Luz, câmera, 
informação

Há praticamente dois 
anos no ar, FENTEC 
BRASIL TV amplia seu 
alcance para quase 
60 cidades paulistas 
e 12 capitais

FOTOS: JD MORBIDELLI

O programa de estreia foi gravado 
no mês de outubro de 2013 
em Novo Hamburgo (RS), 

num estúdio improvisado durante a 
MOSTRATEC – Mostra Internacio-
nal de Ciência e Tecnologia, uma das 
principais feiras estudantis do país. Na 
ocasião, participaram das gravações o 
deputado federal Marco Maia (PT-RS) e 
os presidentes dos SINTECs – Sindicatos 
de Técnicos Industriais [de Nível Médio] 
presentes no evento: Gilvan Nunes So-
ares (SINTEC-RN), Hélio Cesar de 
Azevedo Santos (SINTEC-RJ), Jessé 
Barbosa Lira (SINTEC-PE), José Carlos 
Coutinho (SINTEC-SC), Luis Roberto 
Dias (SINTEC-GO), Luzimar Pereira 

da Silva (SINTEC-DF), Nilson da Silva 
Rocha (SINTEC-MG), Roberto Santos 
Sampaio (SINTEC-SE) e Solomar Pe-
reira Rockembach (SINTEC-PR). Des-
de então muitas mudanças aconteceram, 
começando pela escolha dos profissionais 
– diretores, cinegrafistas, jornalistas e 
coordenadores – que compõem a equipe 
de produção, suporte técnico adequado 
e um moderno estúdio instalado na sede 
da FENTEC – Federação Nacional de 
Técnicos Industriais, em São Paulo. No 
entanto, a principal mudança está na 
ampliação do alcance; graças a um acor-
do firmado com a ACESP – Associação 
dos Canais Comunitários do Estado de 
São Paulo, além de veiculado em quase 

60 municípios paulistas, o programa 
FENTEC BRASIL TV pode também ser 
visto em outras 12 capitais: Belo Horizon-
te (MG), Brasília (DF), Campo Grande 
(MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), 
Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto 
Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro 
(RJ), São Paulo (SP) e Vitória (ES). Ao 
contabilizar os acessos no YouTube, no 
Facebook e a instantânea propagação 
pelas mídias sociais, o alcance chega a um 
nível extremamente satisfatório, levando 
a milhares de lares assuntos de relevância, 
não somente para os técnicos como para 
toda a sociedade brasileira.

Criada em 2000, a ACESP é a 
primeira e maior entidade represen-

Marco Maia Gilvan Nunes Soares
Hélio Cesar de 

Azevedo Santos Jessé Barbosa Lira José Carlos Coutinho

Luis Roberto Dias Nilson da Silva Rocha Luzimar Pereira da Silva
Solomar Pereira 

RockembachRoberto Santos Sampaio

Primeiras gravações, realizadas no mês de outubro de 2013 durante a MOSTRATEC, em Novo Hamburgo (RS)

FENTEC BRASIL TV: veiculação 
em praticamente todas as regiões 

de São Paulo e várias capitais

DIVULGAÇÃO

• Vitória

• São Paulo
• Rio de Janeiro

• Recife

• Porto Alegre

• Manaus

• Goiânia
• Brasília

• Florianópolis

• Campo Grande
• Belo Horizonte

• Curitiba
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tativa dos canais comunitários do 
país, presentes em dezenas de cidades 
paulistas e capitais, com estimativa 
de alcance em torno de 1,5 milhão 
de residências. “Isso significa um 
universo composto de 6 milhões de 
pessoas recebendo o sinal e tendo 
acesso a conteúdo das mais diversas 
áreas, como cultura, saúde, meio am-
biente, esporte e cidadania”, resume 
o institucional da associação. E esse 
conteúdo torna-se ainda mais rico, 
uma vez que política, sindicalismo e 
educação técnica são assuntos muito 
abordados por especialistas que parti-
cipam do programa. 

Entrevistados – Num bate-papo des-
contraído – uma das caraterísticas do 
programa –, ao longo desses quase dois 
anos, o apresentador e presidente da 
FENTEC, Wilson Wanderlei Vieira, 
já recebeu a visita de inúmeros po-
líticos, presidentes e representantes 
de associações, professores e demais 
líderes da sociedade civil, cada um 
contribuindo com uma grande parcela 
de conhecimento em suas respectivas 
áreas, proporcionando informação, 
aprendizado e possibilidade de reflexão 
para milhares de telespectadores.

Além do parlamentar e dos presi-
dentes dos SINTECs citados no início 
da matéria, estão entre os entrevista-
dos: Antonio Fernandes dos Santos 
Neto, presidente da CSB – Central dos 
Sindicatos Brasileiros; Arnaldo Faria 
de Sá, deputado federal (PTB-SP); 
Brizola Neto, ex-deputado federal e ex-
ministro do Trabalho; Canindé Pegado, 
secretário geral da UGT – União Geral 
dos Trabalhadores; Carlos Alberto 

Schmitt de Azevedo, presidente da 
CNPL – Confederação Nacional das 
Profissões Liberais; Davi Zaia, depu-
tado estadual (PPS-SP); Francisco 
Kurimori, presidente do CREA-SP 
– Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São Paulo; 
Nelson Nazar, desembargador e ex-
presidente do TRT-SP 2ª Região – Tri-
bunal Regional do Trabalho de São 
Paulo; Orlando Morando, deputado 
estadual (PSDB-SP); Pedro Katayama, 
diretor geral da MÚTUA-SP – Caixa 
de Assistência dos Profissionais do 
CREA; Quintino Severo, secretário 
nacional de  Administração e Finanças 
da CUT – Central Única dos Trabalha-
dores; Ricardo Nerbas, presidente da 
OITEC – Organização Internacional 
dos Técnicos; Sérgio Luiz Leite, 1º se-
cretário da Força Sindical e presidente 
da FEQUIMFAR – Federação dos Tra-
balhadores nas Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas do Estado de São Paulo; 
Tom Coelho, publicitário, economista, 
escritor e conferencista; Zilmara Alen-
car, advogada e consultora jurídica da 
FENTEC; e o próprio Wilson Wander-
lei Vieira, entrevistado pela advogada 
Tatiana Lourençon Varela. 

Convidados internacionais – Para uma 
boa atração televisiva – jornalística, 
cultural ou de entretenimento – não 
se limitar a um determinado povo ou 
cultura, a participação de convidados 
internacionais é sempre muito bem-
vinda, não apenas para enriquecer o 
conteúdo como também para apresen-
tar uma visão globalizada sobre assuntos 
recorrentes da sociedade contemporâ-
nea; no caso do programa FENTEC 

Antonio Fernandes dos 
Santos Neto Arnaldo Faria de Sá Canindé Pegado

Da esquerda para a direita: Wilson 
Wanderlei Vieira, Eduardo Del Giudice, Juan 
Diaz Luthar, Julio Torales e Luis Amendola 

Brizola Neto

Davi Zaia Francisco Kurimori Orlando Morando Pedro KatayamaNelson Nazar

Ricardo Nerbas Sérgio Luiz Leite Zilmara Alencar Wilson Wanderlei VieiraTom Coelho

Alguns dos entrevistados do programa FENTEC BRASIL TV desde a estreia

Carlos Alberto Schmitt 
de Azevedo

Quintino Severo

JD MORBIDELLI

BRASIL TV, mais especificamente o 
sindicalismo e a educação técnica nos 
países sul-americanos. Assim, por oca-
sião das comemorações do Jubileu de 
Prata do SINTEC-RJ – Sindicato dos 
Profissionais Técnicos Industriais de 
Nível Médio do Estado do Rio de Ja-
neiro [ver matéria na página 6], realizada 
em março de 2015, foram entrevistados 
os sindicalistas Eduardo Del Giudice, 
representante da OITEC-Argentina; 
Juan Diaz Luthar, representante da 
OITEC-Uruguai e presidente da UISU 
– Unión de Instalares Sanitarios del 
Uruguay; Julio Torales, presidente da 
OITEC-Paraguai; e Luis Amendola, 
secretário da OITEC. Posteriormente, 
quem também esteve no programa foi 
Carlos “Pancho” Gaitán, presidente 
de honra da FLATIC – Federação 
Latino-Americana dos Trabalhadores 
das Indústrias e Construção, que na 
ocasião falou sobre seu próximo livro a 
ser lançado: Sindicalismo y Movimiento 
de los Trabajadores. 

Para anunciar no programa 
FENTEC BRASIL TV, os interessa-
dos devem entrar em contato pelo 
telefone (11) 2823-9555 ou e-mail 
luciana@fentec.org.br.
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A hora é agora!
Uma iniciativa da FENTEC e da ATABRASIL pelo 

desmembramento dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA

Nos dias 11 e 12 de março de 
2015, uma comitiva com 
representantes da FENTEC 

– Federação Nacional dos Técnicos 
Industriais e da ATABRASIL – As-
sociação dos Técnicos Agrícolas do 
Brasil esteve em Brasília participando 
de diversas audiências com ministros, 
senadores e deputados, intermediadas 
pelo deputado federal Giovani Cherini 
(PDT-RS). Com o objetivo de solicitar 
apoio político para que o anteprojeto 
de desmembramento dos técnicos 
do Sistema CONFEA/CREA, que 
atualmente encontra-se no Ministério 
do Planejamento, seja encaminhado 
ao Congresso Nacional, os dirigentes 

técnicos reuniram-se com o ministro 
da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, Miguel Rossetto; com o mi-
nistro das Relações Institucionais, Pepe 
Vargas; com o ministro das Comunica-
ções, Ricardo Berzoini; e, ainda, com o 
senador José Pimentel (PT-CE), líder 
do governo no Congresso Nacional; 
e o deputado federal José Guimarães 
(PT-CE), líder do governo na Câmara 
dos Deputados.

Apesar da tentativa da criação do 
conselho próprio iniciar na década de 
1960 em resposta ao tratamento dis-
criminatório delegado aos técnicos por 
parte do Sistema CONFEA/CREA, o 
movimento ganhou forças com o pas-

sar das décadas. Mais recentemente, 
em 14 de janeiro de 2014, o ministro do 
Trabalho, Manoel Dias, assinou a Por-
taria nº 59, constituindo uma comissão 
para estudo do desmembramento dos 
técnicos do Sistema CONFEA/CREA; 
e, após reuniões realizadas em várias 
capitais brasileiras, o grupo concluiu os 
trabalhos e apresentou um relatório ao 
ministro que, em 20 de maio do mesmo 
ano, encaminhou ao ministro-chefe da 
Casa Civil, Aloizio Mercadante, em 
forma de anteprojeto de lei. De lá, 
como citado anteriormente, o docu-
mento foi remetido para a apreciação 
do Ministério do Planejamento.

Além dos políticos mencionados, 

Campanha: desmembramento, com 
ênfase no ensino técnico de qualidade 
e valorização profissional

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Da esquerda para a direita: Ricardo Nerbas, Carlos 
Alberto Schmidt de Azevedo, Wilson Wanderlei 
Vieira, Miguel Rossetto, Giovani Cherini, Carlos 

Dinarte Coelho, Ely Avelino e Carlos Roberto Alves 

Dirigentes técnicos com o ministro das 
Relações Institucionais, Pepe Vargas
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também participaram das audiências: 
Wilson Wanderlei Vieira e Ricardo 
Nerbas, respectivamente presidente 
da FENTEC e da OITEC – Organi-
zação Internacional dos Técnicos; Ely 
Avelino e Carlos Dinarte Coelho, res-
pectivamente presidente e secretário 
nacional da ATABRASIL; Carlos Al-
berto Schmidt de Azevedo, presidente 
da CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais; Carlos Rober-
to Alves, presidente do SINTAMIG 

Ações para o desmembramento dos técnicos do SISTEMA CONFEA/CREA:
ü Na década de 1960, um grupo de 

técnicos inicia, juntamente com as 
escolas técnicas, um movimento 
pela regulamentação profissional 
e criação do conselho próprio. 
Em 5 de novembro de 1968, o 
Congresso Nacional aprova a Lei 
nº 5.524/1968, que “dispõe sobre o 
exercício da profissão de Técnico 
Industrial e Agrícola”. 

ü Em 17 de abril de 1980, a ATESP – 
Associação Profissional dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo 
e demais entidades de técnicos 
participam de uma audiência 
oficial com o então presidente 
da República, João Baptista de 
Oliveira Figueiredo, entregando-lhe 
o anteprojeto de regulamentação 
profissional. Na ocasião, o assunto 
sobre desmembramento é 
novamente levantado, uma vez que 
a criação de conselhos profissionais 
depende de mensagem expedida 
pelo poder executivo. 

ü Em 6 de fevereiro de 1985, o próprio 
João Baptista de Oliveira Figueiredo 
assina o Decreto nº 90.922/1985, 

ü Em outubro de 2013, o 
Senado Federal aprova, por 
unanimidade, o PLS nº 356/2013, 
que democratiza e garante a 
proporcionalidade dos técnicos 
no Sistema CONFEA/CREA. Do 
Senado, o projeto é encaminhado 
para Câmara dos Deputados como 
PL nº 6.765/2013. 

ü Em janeiro de 2014, o ministro 
do Trabalho, Manoel Dias, assina 
a Portaria nº 59, constituindo 
uma comissão para o estudo do 
desmembramento dos técnicos 
do Sistema CONFEA/CREA; 
alguns meses depois, o relatório é 
concluído e encaminhado, em forma 
de anteprojeto de lei, para a Casa 
Civil, e de lá para o Ministério do 
Planejamento.  

ü Em março de 2015, a FENTEC 
e a ATABASIL participaram 
de audiências com ministros, 
senadores e deputados, solicitando 
apoio para a principal reivindicação 
de milhões de técnicos brasileiros: 
a criação do Conselho Profissional 
dos Técnicos.   

regulamentando a Lei nº 5.524/1968 e 
constituindo um momento histórico para 
a categoria. 

ü Em 1998, o desmembramento dos 
técnicos do Sistema CONFEA/CREA 
ganha força com a publicação da 
Medida Provisória nº 1549/1997 e da 
Lei nº 9.649/1998 que, em seu artigo 
58, modifica a estrutura dos conselhos, 
transformando-os em entidades públicas 
de direito privado.

ü Em 1999, o Senado Federal aprova, em 
tempo recorde – cerca de 30 dias – o 
PLS nº 493/1999 do senador Ernandes 
Amorim (PPB-RO), cuja ementa “autoriza 
a criação do Conselho Federal e dos 
Conselhos Regionais dos Técnicos 
Industriais”. Porém, o STF – Supremo 
Tribunal Federal julga inconstitucional o 
artigo 58. 

ü Em 2002, o Senado Federal aprova e 
o presidente da República Fernando 
Henrique Cardoso veta, por vício de 
origem, o PL nº 1.737/1999 (PLS nº 
440/1999), que “dispõe sobre a criação 
do Conselho Federal e dos Regionais da 
Profissão de Técnico Agrícola”.  

– Sindicato dos Técnicos Agrícolas de 
Minas Gerais; Dirceu Boniatti, diretor 
do SINTARGS – Sindicato dos Técni-
cos Agrícolas do Rio Grande do Sul; e 
Fábio Battistello, um dos componentes 
do grupo do ministro do Trabalho. 

Cada vez mais próxima de ser efeti-
vada, a criação do Conselho Profissional 
dos Técnicos concluirá um importante 
ciclo de política social, voltada para o 
ensino técnico e para a segurança de 
toda a sociedade brasileira.

Campanha pelo desmembramento ganha 
um importante aliado: as redes sociais 

Dirigentes técnicos com o ministro das 
Comunicações, Ricardo Berzoini 

Dirigentes técnicos com o senador 
José Pimentel, líder do governo no 

Congresso Nacional

Dirigentes técnicos com o deputado federal 
José Guimarães, líder do governo na Câmara dos 

Deputados; e Fábio Battistello (1º à esquerda), 
representante do Ministério do Trabalho
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Por que os técnicos querem sair 
do Sistema CONFEA/CREA?
Uma pergunta que não 

quer calar, como diz nossa 
expressão idiomática: 

por que os técnicos querem sair 
do Sistema CONFEA/CREA? 
Primeiramente, porque favorece 
somente a determinadas categorias 
profissionais, como os engenheiros 
e outras de nível superior que o 
compõem e dirigem. 

Em 1946, quando se 
formava oficialmente a primeira 
turma de técnicos, o Sistema 
CONFEA/CREA baixou a 
Resolução 51, 
estabelecendo-lhes 
atribuições a título 
precário; ou seja, 
tratando-os como 
meros auxiliares dos 
ditos profissionais 
de nível superior. 
Sem qualquer 
consentimento 
da categoria, os 
técnicos foram, 
sumariamente, 
intimados a se 
registrarem e a pagarem suas 
anuidades; caso contrário, não 
poderiam exercer qualquer 
atividade inerente à profissão. Em 
linhas gerais: eles contribuíam 
com o suado dinheiro para a 
manutenção dos conselhos, sem 
direito à representação ou a 
qualquer benefício. Fato mesmo 
é que há praticamente 70 anos 
que os técnicos são apunhalados 
pelo Sistema CONFEA/CREA, 
que procura de todas as formas 
neutralizar suas atribuições 
profissionais com “medo” da 
concorrência no mercado de 
trabalho – que, por sinal, é 
totalmente diferente.

Na década de 1960, um 

grupo de profissionais deu início, 
juntamente com as escolas técnicas, 
ao movimento pela criação do 
conselho próprio e a regulamentação 
da Lei nº 5.524/1968, conquistada 
por força do Decreto nº 90.922/1985, 
assinado pelo então presidente da 
República João Baptista de 
Oliveira Figueiredo. Alguns anos 
antes, porém, talvez prevendo o 
que aconteceria, o Sistema 
CONFEA/CREA baixou a 
Resolução 278, alegando 

“São muitas e 
absolutamente suficientes 
as justificativas que levam 

os técnicos a almejarem 
o desmembramento do 

Sistema CONFEA/CREA e a 
criação do conselho próprio

Agronomia do Estado de São Paulo 
que, em junho de 1979, baixou o 
Ato 30, revogando o Ato 6 – em 
vigor há mais de uma década 
– e limitando-os à execução de 
projetos até somente 80m². Um 
absurdo! Mas se há males que 
vêm para o bem, como diz o 
ditado popular, esse fato tornou-
se um divisor de águas para que, 
definitivamente, os técnicos se 
mobilizassem e dessem início ao 
movimento. 

Por incrível que pareça, até 
hoje o Sistema 
CONFEA/CREA 
não cumpre o 
disposto na Lei 
nº 5.524/1968 
e no decreto 
regulamentador, 
obrigando muitos 
profissionais 
a recorrerem 
à justiça para 
lutar por aquilo 
que já está 
sacramentado e 

assinado pelo poder executivo. 
Enfim, são muitas e 

absolutamente suficientes as 
justificativas que levam os técnicos 
a almejarem o desmembramento 
do Sistema CONFEA/CREA e 
a criação do conselho próprio. 
Vale, também, dizer que jamais a 
categoria teve qualquer vantagem 
de pertencer ao sistema; pelo 
contrário, só desvantagem, 
descontentamento, discriminação, 
desrespeito, descumprimento da 
legislação e outros motivos. Então, 
por que continuar?

Colaboração: JD Morbidelli, 
jornalista do SINTEC-SP e 
da FENTEC 

“descaradamente” que a profissão já 
estava regulamentada. 

Voltando à pergunta inicial: 
por que os técnicos querem sair 
do Sistema CONFEA/CREA? 
Na verdade, historicamente a 
categoria tem sido discriminada e 
impedida de exercer suas atividades 
– digo historicamente e não 
apenas atualmente. Com certeza 
os pioneiros do movimento, ao 
contrário dos mais jovens que só 
têm conhecimento pelos relatos 
expostos em livros e revistas, 
lembram muito bem o quanto 
os Técnicos em Edificações, por 
exemplo, sofreram nas mãos do 
CREA-SP – Conselho Regional 
de Engenharia, [Arquitetura] e 

Ex-professor de 
ensino técnico, 
Alceu Rosolino é 
Técnico Industrial 
em Eletrotécnica, 
diretor do SINTEC-SP 
– Sindicato dos 
Técnicos Industriais 
de Nível Médio 
do Estado de São 
Paulo e autor de 
vários livros





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

ANUNCIE
Solicite orçamento pelo telefone (11) 2823-9555 

ou e-mail luciana@fentec.org.br 

“Juntos, Somos mais Fortes!”

Transmitido para
 

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

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

Sabe o que representa esse alcance?

Aproximadamente 1,5 milhão de residências; ou seja, 
6 milhões de pessoas recebendo o sinal. 

• Vitória

• São Paulo
• Rio de Janeiro

• Recife

• Porto Alegre

• Manaus

• Goiânia
• Brasília

• Florianópolis

• Campo Grande
• Belo Horizonte

• Curitiba
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