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E

m agosto de 1979, quando
fundamos a ATESP – Associação
dos Profissionais Técnicos
Industriais do Estado de São Paulo,
nosso objetivo era trabalhar para
representar com transparência e
dignidade a nossa categoria. Ao longo
das décadas, fomos colecionando
vitórias, como a regulamentação da Lei
nº 5.524/1968 pelo Decreto nº 90.922,
em fevereiro de 1985; o enquadramento
sindical, em setembro de 1987, e a
transformação da associação no nosso
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo; a fundação,
em janeiro de 1989, da FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, com a
colaboração dos companheiros de outros estados; a assinatura de incontáveis acordos e
convenções coletivas; a realização de eventos voltados para a valorização profissional;
e assim por diante. O que nos falta? Somente o desmembramento dos técnicos do
Sistema CONFEA/CREA e a criação do conselho próprio, objetivo que certamente
concretizaremos. A expectativa é grande, mas estamos no caminho certo e mobilizando
pessoas que, realmente, acreditam e apoiam nossa causa; aliás, causa que não é somente
dos técnicos, mas de toda a sociedade brasileira.
Por tudo que realizamos, 2015 foi um ano especial! Não medimos esforços para
proporcionar aos técnicos melhores condições de trabalho em suas respectivas
empresas. E, para coroar mais uma etapa, em novembro nós realizamos o I Encontro
dos Profissionais Liberais e de Recursos Humanos: “Categorias Diferenciadas e as
Negociações Coletivas”, reunindo dezenas de profissionais, aproximando-os, ouvindo
e orientando em suas relações de trabalho e nos processos de negociação coletiva
das categorias diferenciadas. De acordo com os participantes, o encontro foi muito
instrutivo e proveitoso; e esperamos dar sequência ao assunto com a realização de
outros eventos dessa natureza.
Por fim, trabalhar em favor da nossa categoria nos traz uma motivação
imensurável, difícil de transmitir em poucas palavras. Por isso, desejamos a todos os
técnicos um Ano Novo de muita felicidade e prosperidade. Se 2015 foi bom, 2016 será
excepcional. É o que esperamos e acreditamos, pois “Juntos, Somos mais Fortes!”.
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[ Notícias Gerais ]

Conselho próprio:
duas audiências
em sequência
Audiências com Miguel
Rosse�o e Jaques Wagner,
respectivamente ministro do
Trabalho e Previdência Social e
ministro-chefe da Casa Civil
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Dois dias depois, em 22 de outubro, eles foram
recebidos no Palácio do Planalto pelo próprio
Jaques Wagner, que se dispôs a analisar com
atenção o projeto de desmembramento.
Participaram da primeira audiência o deputado
federal Giovani Cherini (PDT-RS), Wilson Wanderlei Vieira, presidente da FENTEC; Carlos Dinarte
Coelho, secretário nacional da ATABRASIL; e Ricardo Nerbas, presidente da OITEC. Na segunda
audiência, estiveram também os deputados federais
Paulão (PT-AL) e Padre João (PT-MG), além de 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.
O desmembramento da categoria do Sistema
CONFEA/CREA e, consequentemente, a criação
do conselho próprio tem o apoio de um grande
número de parlamentares, cientes de que os técnicos não têm o devido respeito e reconhecimento
profissional pelo atual conselho de profissão a que
pertencem.

Da esquerda para a direita: Wilson Wanderlei Vieira,
Ricardo Nerbas, deputado federal Giovani Cherini,
Miguel Rossetto e Carlos Dinarte Coelho

E

m duas audiências sequenciais realizadas no
mês de outubro de 2015, os representantes
da FENTEC – Federação Nacional dos
Técnicos Industriais, da ATABRASIL – Associação
dos Técnicos Agrícolas do Brasil e da OITEC –
Organização Internacional dos Técnicos, deram um
passo importantíssimo para o desmembramento
dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA. No dia
20 de outubro, eles participaram de uma audiência
com o ministro do Trabalho e Previdência Social,
Miguel Rossetto, que se prontificou a encaminhar
a reivindicação ao ministro-chefe da Casa Civil.
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Da esquerda para a direita: Zilmara David de Alencar,
Ricardo Nerbas, Wilson Wanderlei Vieira, deputado
federal Giovani Cherini, Jaques Wagner, deputados
federais Paulão e Padre João, e Carlos Dinarte Coelho

Reunião com o professor Erledes Elias
da Silveira na sede do SINTEC-SP

C

om o objetivo de discutir e apresentar propostas
viáveis para alavancar os trabalhos iniciados
pela UGT-SP – União Geral dos Trabalhadores
do Estado de São Paulo, no dia 27 de outubro de 2015
o professor Erledes Elias da Silveira, coordenador da
Secretaria de Organização e Políticas Sindicais da UGT
nacional, reuniu-se com os diretores do SINTEC-SP
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São
Paulo, responsáveis – como titulares e adjuntos – pela
Secretaria de Qualificação Profissional, Secretaria do
Trabalhador no Setor da Indústria e Secretaria dos
Profissionais Liberais. São eles, respectivamente:
Margarete dos Santos e Luis de Deus Marcos; Narciso
Donizete Fontana e Gilberto Takao Sakamoto; Wilson
Wanderlei Vieira Junior e Venilton Albino Carvalho.
“As secretarias desenvolvem um trabalho muito
importante dentro da entidade, e nós precisamos do
comprometimento de todos para que elas funcionem”,
defende o professor Erledes Elias da Silveira, salientando
que a UGT está de portas abertas para ideias e projetos
que beneficiem os trabalhadores e a sociedade brasileira.

FOTOS: JD MORBIDELLI

UGT-SP: alinhamento de ideias

Da esquerda para a
direita: Erledes Elias da
Silveira, Margarete dos
Santos, Luciana Helena
Nascimento, Venilton
Albino Carvalho,
Wilson Wanderlei
Vieira Junior, Gilberto
Takao Sakamoto,
Narciso Donizete
Fontana, Luis de Deus
Marcos e Benedito
Carlos de Souza

Durante a reunião, o diretor Gilberto Takao Sakamoto fez uma explanação geral sobre a história do sindicato e do movimento dos técnicos, elencando as principais
conquistas em favor da categoria. Participaram, também: Benedito Carlos de Souza, diretor do SINTEC-SP;
e Luciana Helena Nascimento, assessora da UGT.

UGT-SP: reunião geral
Dos diretores do SINTEC-SP presentes, estavam: Luis
de Deus Marcos, adjunto da Secretaria de Qualificação
Profissional; Narciso Donizete Fontana e Gilberto Takao
Sakamoto, titular e adjunto da Secretaria do Trabalhador
no Setor da Indústria; Wilson Wanderlei Vieira Junior e
Venilton Albino Carvalho, titular e adjunto da Secretaria
dos Profissionais Liberais.

Diretores do SINTEC-SP
participam de evento realizado
pela UGT-SP

FOTOS: DIVULGAÇÃO

E

m continuidade aos trabalhos realizados nas secretarias citadas na matéria anterior, no dia 18 de
novembro de 2015 os diretores do SINTEC-SP
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São
Paulo participaram de um evento promovido pela
UGT-SP – União Geral dos Trabalhadores do Estado
de São Paulo, com o objetivo de tratar de assuntos de
interesse dos trabalhadores e da sociedade em geral.
Durante o evento, realizado num hotel da capital
paulista, foram ministradas palestras com dirigentes
de entidades, representantes do DIAP – Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar, além de pronunciamentos de convidados e do atual presidente da
UGT-SP, o sindicalista Luiz Carlos Mo�a. Entre os temas
abordados, destaque para os projetos de caráter trabalhista em trâmite no Congresso Nacional, custeio das
atividades sindicais e a estruturação da central paulista.

Da esquerda para a direita: Narciso Donizete Fontana,
Luis de Deus Marcos, Wilson Wanderlei Vieira Junior,
Gilberto Takao Sakamoto e Venilton Albino Carvalho
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“O Poder Judiciário e a
Sociedade Organizada”
ROGÉRIO SAMPAIO

CNPL expõe, em seminário,
as relações entre o sistema
judiciário e a sociedade civil

N
JD MORBIDELLI

os dias 24 e 25 de novembro de 2015, a CNPL –
Confederação Nacional das Profissões Liberais
realizou o seminário “O Poder Judiciário e a Sociedade Organizada”, tendo como palestrantes o advogado e assessor jurídico Amadeu Garrido de Paula, e o

JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI

Deputados federais Paulo Pereira da Silva e
Bebeto Galvão, presidente e relator da Comissão
Especial de Custeio das Entidades Sindicais

Diretores do SINTEC-SP com Carlos Alberto Schmitt de
Azevedo, presidente da CNPL; e Claudio Prates Lamachia,
vice-presidente nacional da OAB
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vice-presidente nacional da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, Claudio Prates Lamachia. O evento, conduzido pelo presidente Carlos Alberto Schmi� de Azevedo, trouxe à mesa de discussões uma série de assuntos de
grande relevância social, instigando a participação dos
convidados que praticamente lotaram o auditório da entidade, em Brasília. Enquanto Amadeu Garrido de Paula
fez menção à crise do poder judiciário fomentada, principalmente, pela grande demanda de ações, Claudio Prates Lamachia focou questões relacionadas à segurança,
educação, saúde e saneamento.
Também participaram dos debates os deputados federais Paulo Pereira da Silva (SD-SP) – o Paulinho, da Força Sindical – e Bebeto Galvão (PSB-BA), respectivamente
presidente e relator da Comissão Especial de Custeio das
Entidades Sindicais, cuja finalidade é fortalecer os sindicatos e garantir o cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Um dos objetivos da comissão é apresentar uma
proposta unificada em torno do assunto, uma vez que
atualmente, de acordo com os parlamentares, são dezenas de projetos que tratam do mesmo tema. “Reuniremos
todos na forma de um único projeto, estudando seus pontos comuns e ouvindo os envolvidos e interessados”, sintetiza Paulo Pereira.
Representando o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos
Industriais do Estado de São Paulo, participaram os
diretores Benedito Carlos de Souza, Narciso Donizete
Fontana e Wilson Wanderlei Vieira Junior.

Conexão técnica:
Brasil-Uruguai
DIVULGAÇÃO

Durante evento da CSI, Wilson Wanderlei Vieira reúne-se
com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica

Wilson Wanderlei Vieira e Pepe Mujica: troca de experiências e assuntos de interesse dos profissionais liberais

P

or ocasião da 15ª reunião do conselho geral
da CSI – Confederação Sindical Internacional
realizada de 10 a 12 de outubro de 2015 em
São Paulo, Wilson Wanderlei Vieira, representando a CNPL – Confederação Nacional das Profissões
Liberais, reuniu-se com o ex-presidente uruguaio
Pepe Mujica, um dos líderes políticos mais proeminentes da história de seu país. Conhecido por
sua simplicidade e estilo de vida sem regalias, Pepe
Mujica foi eleito presidente em 2010, concluindo
seu mandato em 2015 com uma aprovação popular
superior a 65%.
Durante o encontro, eles falaram sobre uma série de assuntos de interesse comum aos profissionais liberais e às sociedades brasileira e sul-ameri-

cana, como educação, conselho e valorização profissional, e a atuação da OITEC – Organização dos
Técnicos Industriais nos países que a integram: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Para Wilson Wanderlei Vieira, também presidente
da FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais e do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos
Industriais do Estado de São Paulo, o encontro foi
mais do que oportuno devido, não somente à credibilidade e popularidade do ex-presidente uruguaio,
mas também por sua inquestionável liderança em
termos de políticas públicas, sociais e de trabalho.
“Foi um momento bastante significativo trocar ideia
e absorver experiências de um político de tamanha
envergadura”, elogia.
SINTEC-SP em Revista | 7

[ E vento ]

I Encontro dos
Profissionais
Liberais e de
Recursos Humanos
SINTEC-SP realiza evento com o objetivo de aproximar
e fomentar o diálogo e a troca de experiências entre
profissionais liberais e de recursos humanos

D

esde sua fundação, em 23 de setembro de
1987, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo
busca continuamente o diálogo e a aproximação
com os representantes das empresas com as quais
negocia acordos e convenções coletivas, de maneira a preservar uma relação calcada no respeito
e no atendimento às reivindicações da categoria
de forma íntegra, justa e benéfica para os envolvidos – trabalhadores e empresários. Partindo desse
princípio, no dia 18 de novembro de 2015 centenas de convidados participaram do I Encontro
dos Profissionais Liberais e de Recursos Humanos: “Categorias Diferenciadas e as Negociações
Coletivas”, com o objetivo principal de promover
a aproximação, o diálogo e a troca de experiências entre profissionais liberais e de recursos
humanos, esclarecendo o verdadeiro conceito de
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categorias diferenciadas e elucidando, sob a ótica
da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, os
direitos dos trabalhadores quanto à representação
sindical e as prerrogativas que permitem aos sindicatos das categorias diferenciadas negociarem
acordos e convenções coletivas em defesa dos
interesses de suas respectivas classes. “Primeiramente eu quero agradecer os representantes
das empresas que aceitaram o nosso convite para
participarem desse encontro”, anunciou o presidente do SINTEC-SP, Wilson Wanderlei Vieira,
mencionando também os SINTECs – Sindicatos
dos Técnicos Industriais presentes. “Esse evento
busca uma aproximação dos sindicatos com profissionais de recursos humanos, pois sabemos das
dificuldades das categorias diferenciadas e dos
profissionais liberais em negociarem com as empresas”, justifica.

JD MORBIDELLI

JAILTON FERREIRA

JD MORBIDELLI

Centenas de pessoas prestigiam evento realizado pelo SINTEC-SP, em São Paulo

JD MORBIDELLI

Canindé Pegado: “Devemos ser convergentes naquilo
que representamos, pois um denominador comum
depende de uma boa negociação”

JD MORBIDELLI

Wilson Wanderlei Vieira: “Sabemos das dificuldades
das categorias diferenciadas e dos profissionais
liberais em negociarem com as empresas”

Após a abertura oficial e a apresentação do
poeta e cordelista Ismael Gaião da Costa [ver
box], Wilson Wanderlei Vieira agradeceu, publicamente, às entidades que contribuiram com a
realização do evento: SINQUISP – Sindicato dos
Químicos Industriais e Engenheiros Químicos do
Estado de São Paulo, FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, UGT – União Geral
dos Trabalhadores e CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais. “Os profissionais
de recursos humanos exercem um papel muito
importante, pois são intermediários na relação
entre capital e trabalho”, discursou o secretário
geral da UGT, Canindé Pegado, parabenizando os
organizadores pela escolha do tema, que muito o
estimula em suas discussões diárias, e ressaltando
a importância em manter uma boa relação entre
os envolvidos. “Devemos ser convergentes naquilo que representamos, pois um denominador co-

JAILTON FERREIRA

LITERATURA DE CORDEL

N

JD MORBIDELLI

atural de Condado (PE), atualmente Ismael Gaião da
Costa residente na capital pernambucana. É autor do
livro Uma Colcha – Cem Retalhos , além de dezenas de
cordéis, poesias e sonetos, a maioria de cunho social. Com
muita irreverência, o artista brinca – no bom sentido – com
a cultura e o linguajar nordestino. Em 2009, sua poesia
Menino de Rua venceu a 4ª RECITATA, concurso promovido
anualmente pela Prefeitura de Recife com o objetivo de
estimular a produção e promoção da poesia por meio
de recitais. Blogueiro, filiado à UNICORDEL – União dos
Cordelistas de Pernambuco e colunista de jornal, Ismael
Gaião da Costa divulga seu trabalho, principalmente,
pelas redes sociais e apresentações públicas, com o show
Estandi-upi de Poesia Matuta . Consta também em seu
repertório o CD Causos e Cordéis , com uma coletânea de
poesias declamadas.

Momento de descontração com o poeta e
cordelista pernambucano Ismael Gaião da Costa

Para entrar em contato com o artista ou contratá-lo
para eventos, os interessados devem encaminhar um email para ismaelgcosta@yahoo.com.br.
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Da esquerda
para a direita:
Daniel Roberto
Barboza Bocoli,
Luiz Carlos
Pardini, Sonia
Liggieri e
Antonio Carlos
Cypriano

mum depende de uma boa negociação. Que esse
encontro seja de integração entre as partes, cada
uma ciente de seu papel”, acrescenta.
Em vez da tradicional mesa solene, os representantes das empresas que negociam com o
SINTEC-SP compuseram uma espécie de bancada expondo, cada um, suas considerações,
opiniões e experiências envolvendo negociações
coletivas. São eles: Antonio Carlos Cypriano, representando a OKI Brasil; Daniel Roberto Barbo-

JD MORBIDELLI
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“Ser profissional de
recursos humanos é
enfrentar desafios,
principalmente
nesse momento
tão difícil que o
país atravessa.
Nossa experiência
de negociação
sindical se reforçou
muito com esse
relacionamento
com a FENTEC e,
consequentemente,
com os sindicatos
estaduais. Não
foi fácil, mas hoje
negociamos de
maneira bastante madura. Nós temos
o privilégio de sermos porta-vozes
para a empresa naquilo que o sindicato
reinvindica e, também, de expor ao
sindicato a nossa realidade e as
dificuldades. Quando há entendimento,

za Bocoli, representante da CPFL – Companhia
Paulista de Força e Luz; Luiz Carlos Pardini,
pela Ductor Implantação de Projetos Ltda; e Sonia Liggieri, consultora organizacional e ex-gerente de recursos humanos da extinta Xerox do
Brasil, a primeira empresa a assinar um acordo
com o SINTEC-SP. Após o pronunciamento, eles
receberam do presidente Wilson Wanderlei Vieira um certificado de agradecimento pela participação no encontro.

torna-se muito mais simples resolver
os conflitos; afinal, a melhor forma de
obter bons resultados é com bom senso”
Antonio Carlos Cypriano
OKI Brasil

JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI

questão das categorias diferenciadas,
fazendo com que as empresas
entendam que os sindicatos que as
representam conhecem com mais
detalhes o dia a dia e as atribuições
desses profissionais. A lei assegura
a representatividade das categorias
diferenciadas, portanto não podemos
nos eximir de negociar. Já faz mais
de 20 anos que a CPFL negocia com o
SINTEC-SP, e é com um diálogo franco
que conseguimos alcançar bons acordos”

“Compartilho da opinião que a relação das
empresas com os sindicatos se modernizou
muito. Há sindicatos sérios, como o SINTECSP, que praticam um sindicalismo moderno e
sem radicalização. Devemos desmistificar a

Daniel Roberto Barboza Bocoli
CPFL – Companhia Paulista de
Força e Luz

o SINTEC-SP
e a FENTEC,
percebemos um
grande avanço e
queremos estender
ainda mais essa
relação. Peço aos
profissionais de
recursos humanos
que se atentem
às necessidades dos trabalhadores,
sem qualquer receio dos sindicados;
pois, uma boa conversa nos leva a
convergir a um dado importante para
ambos os lados”
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“Sinto-me privilegiado por
ter atuado no lado sindical
e empresarial da mesa de
negociações. Sou um dos
negociadores junto ao sindicato
patronal, e venho de uma
empresa com aproximadamente
2500 funcionários – 62% de
categorias diferenciadas ou
profissionais liberais. Essa
grande representatividade
nos levou a insistir junto ao
sindicato patronal para que
houvesse negociações com as
categorias diferenciadas. Para
nós, é importante que essas categorias sejam
representadas por uma entidade de classe; e,
especificamente sobre o relacionamento com

JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI

“Primeiramente, a maior lição que
aprendemos no passado é a quebra de certos
paradigmas em relação à atividade sindical.
Eu trabalhei na Xerox do Brasil durante
anos, e a maneira como o SINTEC-SP nos
abordou me chamou muito a atenção, pois
foi extremamente hábil e me proporcionou
a oportunidade de aprender, etapa por
etapa, enchendo-me de coragem para aceitar
novos desafios. Independentemente do nome
da empresa, o SINTEC-SP estava ali por
alguma razão importante, e falamos de um
sindicato que verdadeiramente representa
sua categoria. Temos que aplaudir essa
inciativa de aproximação com as empresas.
Sinceramente, é uma aula de sindicalismo e

Luiz Carlos Pardini
Ductor Implantação de Projetos Ltda

devemos incorporar uma visão trabalhista
nessa cultura corporativa”
Sonia Liggieri
Consultora organizacional
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Palestrante:
José Luciano
Castilho
Pereira
Tema: “Negociação
Coletiva das Categorias
Diferenciadas”
JAILTON FERREIRA

ex-ministro do TST – Tribunal Superior do Trabalho e
ex-corregedor geral da Justiça do Trabalho, rememorando que seu primeiro processo perdurou por quatro meses e envolvia os jornalistas profissionais.
José Luciano Castilho Pereira orgulha-se ao afirmar
que, em se tratando de negociação coletiva, jamais
deferiu qualquer dispositivo da lei determinando
a suspensão de greve. “Se deferir, a greve acaba”,
justifica. “Apesar de ser cada vez mais forte a
intervenção do estado nas relações do trabalho, toda
a jurisprudência – ou, as decisões e interpretações das
leis sob a ótica dos tribunais superiores – têm que ser
cumpridas”, emenda.
Questionado por um dos participantes sobre a interferência do MPT – Ministério Público do Trabalho
nas relações sindicais e negociações coletivas, o magistrado é incisivo: “Muitas vezes, quando se pensa
que o MPT está brigando com o sindicato, na verdade
ele está sendo ainda mais incisivo na reivindicação”,
argumenta.
Redirecionando um pouco o tema “Negociação
Coletiva das Categorias Diferenciadas”, José Luciano
Castilho Pereira explanou também sobre a história
do Brasil desde a época do descobrimento, passando pelo ciclo do café, a abolição da escravatura e a
independência, a influência internacional, o processo
de industrialização, e citando alguns políticos que
ajudaram a construir as leis do país. “O Brasil começou mesmo a mudar a partir da década de 1930 com
Getúlio Vargas e o advento dos direitos trabalhistas”,
acrescenta, citando a CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho, criada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
Presidente do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos
Industriais do Estado de São Paulo, Wilson Wanderlei
Vieira entregou ao palestrante um certificado de
participação no evento.

José Luciano Castilho Pereira: advogado,
ex-juiz do TRT 10ª Região, ex-ministro do TST e
ex-corregedor geral da Justiça do Trabalho
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JD MORBIDELLI

M

ineiro e advogado formado pela PUC-MG
– Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, José Luciano Castilho Pereira
praticamente teve o primeiro contato com negociação
coletiva ao assumir a vice-presidência do TRT-10ª Região – Tribunal Regional do Trabalho, cuja jurisdição
atual abrange o Distrito Federal e Tocantins. Foi dele
a incumbência de abrir o ciclo de palestras do I Encontro dos Profissionais Liberais e de Recursos Humanos: “Categorias Diferenciadas e as Negociações
Coletivas”. “Cabia a mim comandar as negociações
coletivas que, nos tribunais, normalmente são realizadas por meio de audiências com o presidente, o relator e os advogados das partes envolvidas”, explica o

Wilson Wanderlei Vieira homenageia o
palestrante com a entrega do certificado

JAILTON FERREIRA

Palestrante:
Zilmara David
de Alencar

Zilmara David de Alencar: advogada, consultora
jurídica e integrante da Comissão de Direito
Sindical da Seccional do Distrito Federal da OAB

Tema: “Profissionais Liberais,
Negociações Coletivas: Uma
Alternativa ao Fortalecimento
das Relações Sindicais”

forma coletiva em vez de individualizada, e defendendo
a inclusão das relações sindicais como matérias básicas
nos processos educacionais voltados para empreendedores. “Se não conhecermos as pessoas com quem
negociamos, não teremos êxito”, justifica, acrescentando
que o dinamismo das relações de trabalho possibilita
aos profissionais de recursos humanos acompanhar a
economia global e antecipar eventuais crises, que podem ser minimizadas com o aumento da produtividade
e a segurança jurídica. “Uma má negociação pode gerar
passivo trabalhista e insatisfação, que são frutos da não
observância de determinado ditame legal. Porém, quando uma solução é obtida de forma consensual, ela eleva
a imagem da empresa, inclusive ampliando mercados e
trazendo alternativas no combate à crise”, explica.
Impossível falar de negociação coletiva sem associar
o termo à organização sindical brasileira que, segundo os
princípios constitucionais, obedece ao sistema piramidal
confederativo – sindicatos, federações e confederações
– e é composta por categorias: os sindicatos representam
as classes de trabalhadores, as federações representam
os ramos e as confederações representam os setores. “Se
uma empresa com a qual negociamos tem filiais em todo
o país, podemos realizar uma negociação de âmbito
nacional com a participação da federação”, esclarece.
Calcada nos princípios constitucionais, Zilmara
David de Alencar elucidou, também, os conceitos de
categoria econômica, categoria profissional e categoria
diferenciada, bem como as prerrogativas e os deveres
dos sindicatos.
Presidente do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos
Industriais do Estado de São Paulo, Wilson Wanderlei
Vieira entregou à palestrante um certificado de
participação no evento.

JD MORBIDELLI

A

o iniciar sua palestra “Profissionais Liberais,
Negociações Coletivas: Uma Alternativa ao Fortalecimento das Relações Sindicais” – ou seja, um
diálogo como ela mesma faz questão de frisar – durante
o I Encontro dos Profissionais Liberais e de Recursos
Humanos: “Categorias Diferenciadas e as Negociações
Coletivas”, Zilmara David de Alencar fez uma analogia
entre negociação coletiva e a história do Brasil, extraindo
alguns elementos citados pelo ex-ministro José Luciano
Castilho Pereira. “Enquanto não tivermos na nossa cultura a concepção de que o trabalho reflete a dignidade e a
honra de uma pessoa, não há condições de trabalharmos
em termos de negociação coletiva”, afirma a advogada,
consultora jurídica e integrante da Comissão de Direito
Sindical da Seccional do Distrito Federal da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, parabenizando os organizadores do evento, principalmente porque o tema remete
ao conceito de que “todos somos profissionais, todos
somos trabalhadores”.
Em virtude das constantes mudanças do mundo globalizado, a palestrante defende que a resolução de qualquer conflito não pode se limitar ao âmbito individual.
Por isso, cada vez mais a aproximação entre os profissionais liberais e de recursos humanos se faz tão necessária.
“Sem uma aproximação, essas questões ficam distantes
de uma solução pacífica”, complementa.
No ambiente empresarial, ela também cobra uma
maior valorização dos gestores de recursos humanos
que, culturalmente, têm mais dificuldades de se relacionarem com seus superiores do que, por exemplo, os responsáveis pelo fornecimento de matéria-prima. “Para a
valorização de suas atribuições, é preciso que os gestores
mudem de comportamento”, receita, citando novamente
a premissa de que os conflitos somente são resolvidos de
Wilson Wanderlei Vieira homenageia a
palestrante com a entrega do certificado
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Palestrantes respondem e
esclarecem as indagações
dos participantes no evento

JD MORBIDELLI

Esclarecimento de dúvidas

C

onforme determinado pela organização do
I Encontro dos Profissionais Liberais e de
Recursos Humanos: “Categorias Diferenciadas e as Negociações Coletivas”, todas as perguntas foram apresentadas por escrito e as dúvidas
sanadas pelos palestrantes após a apresentação de
suas respectivas palestras. Wilson Wanderlei Vieira
intermediou as indagações, transcritas abaixo:
No Brasil, os trabalhadores têm a cultura de participar
das assembleias voltadas para acordos coletivos?
Caso 100% participassem, os sindicatos estariam preparados
para atender todas as necessidades da categoria com qualidade?
Apesar das decisões impactarem toda a categoria, culturalmente
nós não somos estimulados a participar das assembleias de cunho
coletivo. Precisamos mudar essa cultura, pois o sustento do
trabalhador, as relações de trabalho e a garantia dos demais
benefícios dependem do que acontece nas assembleias. Com
certeza, os sindicatos têm condições de atender as necessidades
da categoria, mas eles devem se adaptar e se modernizar, da
mesma maneira que os trabalhadores e a sociedade em geral.

O recrudescimento da polarização ideológica entre direita
e esquerda – liberais e conservadores – prejudica as
negociações e os acordos comuns?
É impossível ignorar que existe uma polarização entre direita
e esquerda. Quando um trabalhador, por exemplo, paralisa
uma determinada empresa à revelia do processo negocial, esse
extremismo faz com que as negociações não fluam. Necessitamos,
portanto, de uma profunda mudança cultural em busca de um
equilíbrio para dar vazão à solução dos problemas, não somente
no universo político como também nos demais setores sociais.

De acordo com o cenário atual, o papel dos sindicatos
deve ser menos combativo e mais estratégico?
A força dos sindicatos é histórica; eles contribuíram, por
exemplo, para a derrubada do governo militar. Seu papel deve
ser, ao mesmo tempo, combativo e estratégico. Se abrirmos mão da
combatividade, corremos o risco de perder o respaldo da base. E
sem a participação da base nas assembleias, torna-se difícil explicar
qualquer plano estratégico, pois certamente não haverá apoio. Com
isso, o empregador fica temeroso em fechar os acordos coletivos.

14 | SINTEC-SP em Revista

Wilson Wanderlei Vieira repassa as perguntas
dos participantes aos palestrantes

Comente o papel do MPT – Ministério Público do
Trabalho nas relações sindicais e negociações coletivas.
Cabe ao MPT auxiliar para que as leis sejam observadas e
as relações de trabalho melhoradas. Contudo, atualmente
sua visão é mais substitutiva do que auxiliar, fruto também do
extremismo citado anteriormente. É importante registrar que, no que
tange à fonte de custeio, a atuação do MPT nas relações sindicais
é quase criminosa. Afinal, sem um custeio seguro não há qualquer
condição para uma atividade sindical eficaz. E sem eficiência, o
próprio MPT aponta que o sindicato sofra intervenção e o substitui.

O que dizer sobre a interferência do governo nas
negociações coletivas, como por exemplo a MP – Medida
Provisória 680/2015, que institui o PPE – Programa de
Proteção ao Emprego?
Quando o governo edita uma MP com um regramento sem
qualquer discussão anterior, interfere diretamente no processo de
negociação. No caso do PPE, essa intromissão prejudica todo o
universo inserido no processo. O movimento sindical e empresarial
tem que entender que capital e trabalho fazem parte de um
ambiente, cada um com sua posição – antagônica ou consensual.
Se, em vez de assumir a responsabilidade de encontrar soluções,
eles se acovardarem e se socorrerem ao estado com medidas como
essa, jamais chegaremos a um termo comum.

Como negociar contra a força opressora do capital, com a
fragilidade do lado do trabalhador cada vez mais pujante?
O dito popular “a corda sempre arrebenta do lado mais
fraco” é verídico?
É muito difícil negociar quando uma das partes só pensa nos
lucros. Devemos ter em mente que somos todos trabalhadores, e
esse nível de consciência coletiva e social deve ser despertado
em cada um de nós. É inadmissível pensar no exaurimento das
tentativas de avanço do processo negocial sob a justificativa
de representar a atividade econômica e o capital, pois não
existe capital sem trabalho assim como não existe trabalho sem
capital. Quando se tem uma visão clara de relacionamento, a
corda não arrebenta. E, sem sombra de dúvidas, haverá muitos
avanços na sociedade. Afinal, o trabalho dignifica o homem.

Democraticamente, são
sorteados prêmios como
incentivo de participação
no evento

JD MORBIDELLI

Que venham novos encontros

C

JD MORBIDELLI

omo incentivo e em agradecimento aos que
compareceram no I Encontro dos Profissionais
Liberais e de Recursos Humanos: “Categorias Diferenciadas e as Negociações Coletivas”, os organizadores
sortearam – democraticamente – vários prêmios, entregues aos ganhadores pelo presidente do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo.

Monica do Vale Ruggiero, da empresa Aureon Indústria
e Comércio de Equipamentos Eletrônicos

Para finalizar o encontro, Wilson Wanderlei Vieira
agradeceu novamente aos participantes, colaboradores e representantes das empresas, ressaltando a
intenção de realizar outros eventos dessa natureza.
“Nosso objetivo é estreitar cada vez mais o relacionamento com os profissionais de recursos humanos e as
empresas”, conclui.
Foi um evento enriquecedor e extremamente importante para quem, direta ou indiretamente, participa do
processo de negociação coletiva. Que venha o próximo.

JD MORBIDELLI

JD MORBIDELLI

Diogo Alves Duarte, da empresa
CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz

Paulo Sérgio de Souza, da empresa
Contadores Associados

Wilson Wanderlei Vieira ressalta a intenção
de realizar eventos similares
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Profissão: técnico
Mecatrônica

Meio Ambiente

Metalurgia
Química

Eletrônica

Mecânica
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Que modalidade escolher? – O interessado
em ingressar em algum curso técnico tem
à disposição dezenas de modalidades em
diversas áreas: Civil, Elétrica, Mecânica e
Metalurgia, Química, Geologia e Minas,
Agrimensura e Arquitetura. Em virtude
desse vasto leque de opções, a escolha é
sempre difícil e requer certos cuidados, além da
chamada aptidão, que se traduz
como a disposição inata de certos indivíduos para a realização de determinadas
atividades. Na maioria das vezes, as dicas
para escolha de carreiras provenientes de
consultores educacionais ou
até de uma rápida consulta na internet refletem a
opinião dos autores e
não necessariamente as conveniências dos
estudantes; porém, é inegável que todas são
válidas. Seguem algumas sugestões comuns à
maioria dos pesquisados: escolher o curso com
tranquilidade, ouvir profissionais que atuam na
área, pesquisar sobre o curso e o mercado de trabalho, compartilhar as decisões com
os familiares, não se deixar levar por certas
opiniões e, se possível, realizar algum teste
vocacional. Por fim, é importante ter
em mente que a escolha do curso não é,
obrigatoriamente, uma decisão para toda a
vida. Enfim, nenhum caminho é sem volta.
Petroquímica

Edificações

Agrimensura

Eletroeletrônica

FOTOS: DIVULGAÇÃO

P

ublicada recentemente no Brasil Post – versão brasileira
do Huffington Post –, portal de notícias parceiro do Grupo
Abril, a matéria “Como o Ensino Técnico Mudou a Vida
dos Brasileiros” cita exemplos de profissionais bem-sucedidos
em suas áreas graças à formação técnica. “Como técnico, ganho
igual ao gerente”, relata Luis Antonio Pedroso, funcionário de uma multinacional do setor de embalagens. “Gosto do que faço e quero sempre
crescer na área”, declara Mauri Saraiva, um
dos ganhadores da Olimpíada do Conhecimento 2012, competição anual promovida
pelo SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial. “O curso técnico
me trouxe uma visão mais prática
sobre como é comandar uma empresa”,
admite o empreendedor Rogério de Carvalho, dono de uma rede de franquias do
setor alimentício. “O ensino técnico ajuda o
profissional a entrar mais depressa no mercado
de trabalho”, afirma Felipe Rezende, empresário
do ramo de tecnologia da informação.
Seja funcionário, estudante, empreendedor ou empresário, o fato é que os
profissionais citados têm muito a comemorar e agradecer às escolas técnicas por
lhes terem proporcionado bons empregos e
uma posição de destaque em seus respectivos
meios sociais – no ambiente
industrial, empresarial e até mesmo familiar. Fato, também, é que cada vez mais os
meios de comunicação, como prestadores de serviços, destacam a importância
do ensino técnico para o país; como, por
exemplo, o quadro Sala de Emprego do
Jornal Hoje, que faz parte da programação
vespertina da Rede Globo. “Investir na formação de técnicos significa aumentar a produtividade, que é essencial para o crescimento
de qualquer país”, traz a reportagem
veiculada por ocasião da realização da
maior competição de ensino técnico do
mundo: a World Skills 2015 – habilidades
mundiais, numa tradução literal –, em São

Paulo; aliás, pela primeira vez na América
Latina desde sua criação há mais de seis
décadas. “Um estudo do SENAI mostra
que profissionais com ensino técnico são
menos demitidos, e que 70% conseguem
emprego logo que se formam”, continua.
A revista Veja, uma das principais do
país, também sempre publica textos relacionados ao ensino técnico. Só para citar duas reportagens: “Técnicos, com muito Orgulho” (Edição 2367, de 02/04/
2014) e “Procuram-se Técnicos” (Edição 2427, de 27/05/2015).
Na primeira, a publicação traz exemplos de
profissionais que se orgulham de suas
escolhas e das habilidades técnicas,
enquanto que a segunda aponta a formação técnica como um dos caminhos
para suprir a falta de mão de obra especializada em diversas áreas industriais e
de serviços em geral.

Saneamento

São dezenas de modalidades
técnicas em diversas áreas, e uma
delas pode mudar a sua vida

[ Pat r iot i smo ]

O Brasil é muito
maior que a crise
FOTOS: DIVULGAÇÃO

SINTEC-SP e FENTEC aderem ao
movimento “Compromisso pelo
Desenvolvimento”, lançado pelas
centrais sindicais em parceria com
entidades patronais

P

Ricardo Patah, presidente nacional da UGT,
na abertura oficial da campanha

oliticamente, a atual situação do país é complicadíssima – para alguns analistas, quase que insustentável –; e,
naturalmente, a política influencia a economia e afeta a
vida de todos os brasileiros. Contudo, “o Brasil é muito maior
que a crise”, frase que impulsiona o movimento “Compromisso pelo Desenvolvimento”, idealizado pela UGT – União
Geral dos Trabalhadores em conjunto com as centrais sindicais e entidades patronais. Lançado oficialmente no dia 3

Trabalhadores e empresários unidos no combate à crise,
visando a retomada do desenvolvimento econômico

de dezembro de 2015 no Centro Social Hakka Brasil em
São Paulo, o movimento conta com a adesão e o apoio
do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do
Estado de São Paulo e da FENTEC – Federação Nacional
dos Técnicos Industriais, representados pelo presidente
Wilson Wanderlei Vieira – que, na ocasião, representou
também a CNPL – Confederação Nacional das Profissões
Liberais como 1º vice-presidente –, e o diretor Gilberto
Takao Sakamoto.
Num ato histórico, trabalhadores e empresários se
uniram com o objetivo de “propor mudanças emergenciais para reverter as expectativas que ameaçam o presente e o futuro do país”, como traz o documento elaborado
em conjunto pelos participantes, fazendo uma análise
da conjectura atual e relacionando uma série de ações
emergenciais para a retomada do desenvolvimento socioeconômico [ver box]. “A corrupção, a radicalização dos
atores políticos e os erros na condução da política econômica levaram o Brasil à beira do abismo. Só colocando
os verdadeiros interesses da nação em primeiro lugar e
assumindo um real compromisso, é que evitaremos um
grande sofrimento futuro para todos os brasileiros”, discursou o presidente nacional da UGT, Ricardo Patah.

Algumas Entidades unidas e compromissadas
com o desenvolvimento do país
UGT – União Geral dos Trabalhadores
CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros
CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
CUT – Central Única dos Trabalhadores
CNI – Confederação Nacional da Indústria
CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais
FS – Força Sindical
NCST – Nova Central Sindical de Trabalhadores
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção
ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos
ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores

Patriotismo também é sinônimo de mudança e justiça social

São, também, nos momentos de crise que o brasileiro
tem que demonstrar seu valor e orgulho patriótico, contribuindo para que ações como essa contagiem – no bom sentido – a sociedade e inflamem a ânsia por mudança e justiça
social. Para o bem do povo, para o bem do país.
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CREA-SP

Anotação de Responsabilidade Técnica

Profissional sério e
comprometido com sua
atividade sempre emite a ART

A

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica é
um instrumento legal e imprescindível para a fiscalização das atividades profissionais realizadas
pelos responsáveis técnicos no exercício de suas atribuições. De acordo com o artigo 3º da Resolução 1025/2009
do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, “todo contrato escrito ou verbal para execução
de obras ou prestação de serviços relativos às profissões
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA fica sujeito ao
registro da ART”.
Instituída pela Lei nº 6.496/1977, a ART caracteriza
legalmente os direitos e obrigações pertinentes aos
profissionais e usuários de seus serviços, além de
determinar a responsabilidade técnica por eventuais
problemas. Ou seja, o profissional responsável responde
judicialmente por qualquer falha decorrente da
atividade executada. Com isso, tanto a sociedade como
o próprio profissional se sentem mais seguros na relação
“prestador” e “tomador” de serviço.
A emissão da ART compõe, também, a CAT – Certidão de Acervo Técnico, que corresponde a uma síntese
das atividades técnicas executadas ao longo da trajetória
profissional, comprovando sua experiência e atestando a
qualidade dos serviços prestados.
No site www.creasp.org.br, o CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
disponibiliza, por meio do CREANet, um manual explicativo com todas as informações necessárias sobre a ART.
Não deixe de informar o código 99 no campo “en18 | SINTEC-SP em Revista

Manual disponibilizado pelo CREA-SP para o
devido preenchimento da ART

tidade de classe” para fortalecer, cada vez mais, a sua
categoria profissional. Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos, favor entrar em contato com o SINTEC-SP
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de
São Paulo, acessando o site www.sintecsp.org.br ou
ligando para (11) 2823-9555.
Por que a emissão da ART é extremamente
importante para o profissional?
• Comprova a existência de um contrato,
mesmo que tenha sido realizado de forma
verbal;
• Garante o direito à remuneração na
medida em que se torna um comprovante
referente à prestação de serviço;
• Define os limites da responsabilidade, de
forma que o profissional responde apenas
pelas atividades técnicas executadas;
• Compõe a CAT – Certidão de Acervo
Técnico do profissional;
• Contribui para a melhoria da qualidade
dos serviços prestados.

CAMPANHA DE FILIAÇÃO
Sindicato dos Técnicos Industriais
do Estado de São Paulo
O SINTEC-SP coloca à disposição
de seus associados uma grande
quantidade de benefícios,
demonstrando uma preocupação
constante com a qualidade de
vida dos técnicos.
Por isso, não perca tempo.
FILIE-SE JÁ ao SINTEC-SP e fique
isento do pagamento de todas as
contribuições.

Sindicato
dos Técnicos
Industriais do
Estado de
São Paulo

Para conferir os valores, as
opções de pagamento e os
descontos, basta acessar o site
www.sintecsp.org.br ou ligar
para (11) 2823-9555.

28 DE JANEIRO DE 2016
O

SINTEC-SP

Sindicato dos Técnicos Industriais
do Estado de São Paulo
parabeniza a

FENTEC

Federação Nacional dos
Técnicos Industriais
pelo 27º aniversário.
“Desde sua fundação em 1989, a FENTEC desempenha um papel importantíssimo para
a valorização profissional dos técnicos e, consequentemente, para que a categoria
tenha seus direitos estabelecidos por lei devidamente garantidos e respeitados.
Com um trabalho sério, árduo e de grande responsabilidade, nada mais natural
que as sementes plantadas no passado se transformem em frutos no presente e
futuro, simbolizados pelas inúmeras conquistas que tanto enchem de orgulho seus
idealizadores, bem como os profissionais que delas se beneficiam.”
Trecho extraído do livro “O Movimento dos Técnicos Industriais – 35 Anos (1979/2014)”

