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Um ano de alegrias e tristezas, assim podemos resumir 2016. 
Tristezas porque perdemos estimados e importantes 
companheiros: Francisco Antonio Feijó, diretor da CNPL 

– Confederação Nacional das Profissões Liberais; Alceu Rosolino, 
diretor do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo; e Roberto Santos Sampaio, diretor 
da FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais. E 
alegrias porque suplantamos mais uma etapa com dedicação e 
afinco naquilo que nos propusemos a fazer, desde os primórdios 
do nosso movimento na década de 1970: representar dignamente 
os técnicos, lutando para que seus direitos sejam plenamente 
respeitados e reconhecidos pelo poder público, órgãos fiscalizadores e pela sociedade. No dia 
30 de novembro, conquistamos mais uma importantíssima vitória com a aprovação 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. Agradecemos imensamente a mobilização e o apoio de todos os envolvidos, pois 
essa conquista não é somente dos técnicos, mas também da sociedade. 

Realizada no mês de outubro, a eleição da nova diretoria do SINTEC-SP com a 
aprovação da chapa “Juntos, Somos mais Fortes!” nos enche de satisfação, comprovando 
que estamos no caminho certo; e o mais importante, com o aval da nossa categoria. Você é 
o grande motivo do nosso trabalho: das reuniões, das conjecturas políticas, dos eventos, do 
dia a dia de cada diretor na linha de frente de um sindicato tão reconhecido e respeitado 
– social e ideologicamente. Nos próximos anos, queremos estreitar ainda mais essa relação, 
convidando-o para participar, opinar, compartilhar nossas informações e fazer parte dessa 
família chamada SINTEC-SP. 

Além da cobertura das eleições, essa edição de SINTEC-SP em Revista traz também a 
cobertura do II Encontro dos Profissionais Liberais e de Recursos Humanos: “Categorias 
Diferenciadas e as Negociações Coletivas”, realizado juntamente como a FENTEC e 
coincidentemente na mesma data do ano passado: 18 de novembro. Dessa vez, no entanto, 
escolhemos a cidade de Campinas, umas das mais importantes do interior paulista; e, novamente, 
o evento foi muito instrutivo, com importantes palestras e informações esclarecedoras sobre 
negociações coletivas das categorias diferenciadas. 

Parabenizamos também os nossos diretores Welington Guilheme Rezende, Anizio 
Aparecido Josepe�i e João Marcos Pereira Vidal, respectivamente eleitos vereadores nas cidades 
de Americana, São Manuel e Taubaté; e o companheiro José Carlos Zito Garcia, que assume 
temporariamente a vereança em Bauru.  

Desejamos a todos um excelente Natal e um Ano Novo realmente repleto de felicidades e 
realizações. Tenha certeza, Técnico Industrial, de que continuaremos juntos e unidos pelo bem da 
nossa categoria e engrandecimento do nosso país. 
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PL nº 5179/2016 é aprovado de 
forma unânime na CTASP da 

Câmara dos Deputados

Graças à intensa mobilização da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais, juntamente com 
a ATABRASIL – Associação dos Técnicos Agrícolas 

do Brasil e a OITEC – Organização Internacional dos Técni-
cos, no dia 30 de novembro de 2016 os técnicos conquistaram 
mais uma vitória importantíssima no Congresso Nacional, 
com a aprovação 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. Principal reivindicação 
da categoria, de acordo com a deputada federal Flávia 
Morais (PDT-GO), relatora do projeto, a constituição do 
conselho é também de interesse público, pois “permite uma 
melhor organização da categoria, bem como um controle 
mais preciso de suas atividades, garantindo assim que os 
serviços sejam prestados à coletividade por profissionais de-
vidamente habilitados”. Wilson Wanderlei Vieira e Gilberto 

Takao Sakamoto, respectivamente presidente 
e diretor da FENTEC e do SINTEC-SP – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais do Estado 
de São Paulo, acompanharam a votação do 
projeto, ao lado de outros dirigentes de enti-
dades e associações. 

Além da relatora do projeto e do 
presidente da comissão Wolney Queiroz 
(PDT-PE), também compareceram à CTASP 
os seguintes parlamentares: Orlando Silva 

(PCdoB-SP) e André Figueiredo (PDT-CE), respectiva-
mente 1º e 2º vice-presidente; Ademir Camilo (PTN-MG), 
Augusto Coutinho (SD-PE), Bebeto (PSB-BA), Daniel 
Almeida (PCdoB-BA), Daniel Vilela (PMDB-GO), Erika 
Kokay (PT-DF), Fábio Mitidieri (PSD-SE), Fábio Sousa 
(PSDB-GO), Gorete Pereira (PR-CE), Jovair Arantes 
(PTB-GO), Lelo Coimbra (PMDB-ES), Leonardo Montei-
ro (PT-MG), Nelson Pellegrino (PT-BA), Nivaldo Albuquer-
que (PRP-AL), Roberto de Lucena (PV-SP), Rôney Nemer 
(PP-DF), Valmir Prascidelli (PT-SP), Vicentinho (PT-SP), 
Vitor Valim (PMDB-CE) e Walney Rocha (PEN-RJ). Dis-
cutiram a matéria, aprovando o parecer por unanimidade: 
Ademir Camilo, Bebeto, Erika Kokay, Leonardo Monteiro, 
Roberto de Lucena, Valmir Prascidelli e Vicentinho. 

A criação do conselho próprio tem o apoio de muitos 
parlamentares, justamente por entenderem as necessida-
des da categoria e da própria sociedade; entre eles, Gio-
vani Cherini (PR-RS), Marco Maia (PT-RS) e Padre João 
(PT-MG), que também passaram pela sala de reunião da 
CTASP para manifestarem pessoalmente sua concordância. 

O PL 5179/2016 segue, agora, para a votação na CFT 
– Comissão de Finanças e Tributação; e, depois, à CCJC 
– Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Acompanhamento da votação do projeto na CTASP, com 
os deputados federais Giovani Cherini, Bebelo, Valmir 

Prascidelli, Vicentinho e Roberto de Lucena

D
JA

IR
 B

A
SÍ

LI
O

O
SI

RE
S

Valmir 
Prascidelli 

(PT-SP)

Vicentinho 
(PT-SP)

Ademir Camilo 
(PTN-MG)

Bebeto 
(PSB-BA)

Erika Kokay 
(PT-DF)

Leonardo 
Monteiro 
(PT-MG) 

Roberto 
de Lucena 

(PV-SP)

Deputada federal Flávia Morais, 
relatora do PL nº 5179/2016 Deputados federais que discutiram a matéria, 

aprovando o projeto por unanimidade

D
IVU

LG
A

ÇÃ
O

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O



SINTEC-SP em Revista  |  5

Representantes do SINTEC-SP prestigiam posse dos 
desembargadores Sônia Mascaro Nascimento e Fernando 

Álvaro Pinheiro no TRT-SP 2ª Região 

No dia 18 de agosto de 2016, os diretores do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Indus-
triais do Estado de São Paulo, Gilberto Takao 

Sakamoto e Wilson Wanderlei Vieira Junior, juntamente 
com a advogada Tatiana Lourençon Varela, prestigiaram 
a posse dos desembargadores Sônia Mascaro Nascimen-
to e Fernando Álvaro Pinheiro, em solenidade realizada 
na sede do TRT-SP 2ª Região – Tribunal Regional do 
Trabalho de São Paulo, na capital paulista. 

A cerimônia foi conduzida pela desembargadora 
Silvia Devonald, atual presidente do TRT-SP, e acom-
panhada por um grande número de convidados, entre 
juristas, advogados, políticos e demais participantes. 

No discurso de posse Sônia Mascaro Nascimento fez 

menção ao seu falecido pai, Amauri Mascaro Nascimen-
to, de quem herdou, segundo suas próprias palavras, 
sentimentos de justiça e princípios éticos. “O céu está 
em festa, pois era tudo o que meu saudoso pai queria”, 
discursou. Por sua vez, Fernando Álvaro Pinheiro enal-
teceu valores como o caráter e destacou sua luta pessoal 
para concretizar um objetivo que tanto almejava: a ma-
gistratura. “Nosso caráter é formado no meio em que 
vivemos, como a família”, disse. 

O SINTEC-SP parabeniza os novos desembargado-
res do TRT-SP, desejando-lhes sucesso nessa nova em-
preitada que se inicia em suas vidas profissionais. 

Sônia Mascaro Nascimento (primeira à esquerda) e Fernando 
Álvaro Pinheiro (centro): novos desembargadores do TRT-SP

Representantes do SINTEC-SP: Gilberto Takao Sakamoto, 
Tatiana Lourençon Varela e Wilson Wanderlei Vieira Junior
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de proporcionar capacitação técnica e integração entre 
profissionais, usuários e fabricantes de produtos voltados 
para o setor técnico e tecnológico. 

Com um vasto e diversificado conteúdo de palestras 
ministradas por professores, administradores e profissio-
nais da área, a exposição já se consolidou com um dos 
principais eventos do setor de automação industrial do 
país, tanto que a cada ano aumenta o número de empre-
sas e entidades expositoras.  

Representando o SINTEC-SP os diretores Benedito Car-
los de Souza, Narciso Donizete Fontana, Venilton Albino 
Carvalho, Sandra Zamboli Fontana, Luis de Deus Marcos, 
Paulo Eduardo Finhane Trigo e Wilson Wanderlei Vieira 
Junior tiveram a oportunidade de interagir com os partici-
pantes e divulgar institucionalmente a entidade. 

Fundada oficialmente em julho de 2004, a ISA Campinas 
é uma ramificação da ISA International Society of Automation, 
sociedade civil sem fins lucrativos que congrega técnicos, 
engenheiros, estudantes, professores e 
empresários envolvidos, direta ou indi-
retamente, com automação, instrumen-
tação e sistemas de controle.

Há 37 anos, mais precisamente em 18 de agosto de 
1979, um grupo de técnicos liderados por Wilson 
Wanderlei Vieira reunia-se na Escola Técnica 

Getúlio Vargas, em São Paulo, para a fundação da ATESP 
– Associação Profissional dos Técnicos Industriais do Estado 
de São Paulo, a primeira entidade de técnicos pré-sindical 
do país, movida pelo propósito de disseminar os ideais e 
reivindicações da categoria. 

Desde então, inúmeras vitórias marcaram a trajetória 
do movimento, como a regulamentação profissional (Lei nº 
5.524/1968 e Decreto nº 90.922/1985); a transformação da as-
sociação em SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo, com a assinatura da carta sindical 
pelo então ministro do Trabalho Almir Pazziano�o Pinto em 
23 de setembro de 1985; a conjectura, juntamente com outros 

SINTECP-SP relembra e comemora a fundação 
da ATESP, fato que marca oficialmente o início 

do movimento dos técnicos

Diretores do SINTEC-SP participam 
do 9º Seminário e Exposição de 

Tecnologias em Automação Industrial

No dia 13 de setembro de 2016, os diretores do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo participaram do 9º Semi-

nário e Exposição de Tecnologias em Automação Indus-
trial, realizado pela ISA Seção Campinas com o objetivo 

SINTECs para a fundação da FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais em 28 de janeiro de 1989; a luta para 
a aprovação do piso salarial da categoria (PL nº 2.861/2008); 
a instituição do Dia Estadual do Técnico Industrial (Lei nº 
7.803/1992) e do Dia Nacional do Profissional Técnico (Lei nº 
11.940/2009); a mobilização política para a criação do Conse-
lho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas, 
cujo PL nº 5179/2016 tramita em caráter de prioridade no 
Congresso Nacional; entre outras conquistas. “Nós nos sen-
timos extremamente orgulhosos por acompanhar  e fazer 
parte dessa maravilhosa história”, sintetizou o SINTEC-SP 
em seu site e redes sociais, em comemoração à data. 
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Diretores do SINTEC-SP: Luis de Deus Marcos, Benedito 
Carlos de Souza, Wilson Wanderlei Vieira Junior, Sandra 
Zamboli Fontana, Narciso Donizete Fontana, Venilton 

Albino Carvalho e Paulo Eduardo Finhane Trigo

ISA Expo 
Campinas 

2016: 
um dos 

principais 
eventos 
técnicos 
do país

Escola Técnica Getúlio Vargas: fundação da ATEESP, 
em 18 de agosto de 1979
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Curso técnico é opção para entrar no 
mercado de trabalho mais rápido, aponta 

reportagem do Jornal Hoje

De acordo com uma reportagem veiculada no dia 6 
de junho de 2016 no quadro Sala de Emprego do Jor-
nal Hoje (Rede Globo), o curso técnico é a melhor 

opção para entrar no mercado de trabalho mais rápido. A 
matéria, apresentada pela jornalista Michelle Barros, desta-
ca ainda que, de 2014 para 2015, a oferta dos cursos técnicos 

aumentou quase 40%. “Com a crise, a expectativa é que os 
cursos técnicos continuem sendo um bom investimento”, 
destaca a reportagem, acrescentando que algumas empre-
sas têm dificuldades para contratar por falta de candidatos 
com qualificação específica. “Quando chegam num pro-
cesso seletivo, os técnicos têm um passo à frente em relação 
aos outros candidatos, principalmente no conhecimento 
especializado na área em que está pleiteando oportunida-
de de trabalho”, afirma Alcilane Mota, coordenadora do 
banco de oportunidades do SENAC – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial. 

Em continuidade, o consultor de treinamentos Alberto 
Roitman participou de um bate-papo, esclarecendo diver-
sas dúvidas dos telespectadores sobre o assunto. Exemplo: 
por enfrentarem momentos difíceis em decorrência da 
crise, muitas construtoras estão abrindo mão de profissio-
nais caros e dando preferência aos técnicos. “O Técnico em 
Edificações é um dos cursos mais valorizados atualmente”, 
complementa o especialista. 

Alberto Roitman, 
consultor de 
treinamentos, 
ressalta a 
importância dos 
cursos técnicos

Sala de Emprego: oferta de cursos técnicos 
tem aumento de quase 40% em dois anos
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Com a participação do SINTEC-SP – Sindicato dos 
Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, no dia 
23 de setembro de 2016 uma comitiva chinesa reu-

niu-se também com representantes da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais e da ABETI – Associação 
Brasileira de Ensino Técnico Industrial, com o propósito de 
trocar experiências por meio da cooperação entre as insti-
tuições, agregar conhecimentos e desenvolver estratégias 
conjuntas para melhoria e incentivo ao ensino técnico. 

Composto por seis integrantes, o grupo faz parte da 
CHIBRAIEC – Associação de Intercâmbio Econômico e 
Cultural Brasil e China, entidade sem fins lucrativos fun-
dada em 2000 com sede nos dois países e movida pelos 
seguintes objetivos: estreitar as distâncias linguísticas, geo-
gráficas e culturais entre as nações; orientar empresas bra-
sileiras e chinesas na realização de negócios; prover suporte 
a empreendedores sobre a legislação dos países envolvidos; 
promover intercâmbios e seminários; fomentar discussões 
sobre a formação técnica; entre outros. 

Durante a reunião realizada em São Paulo, o chefe da 
comitiva e diretor do Shanghai Municipal Bureau of Hu-
man Resources & Social Security, Zhang Lan, questionou 
os representantes brasileiros sobre diversos assuntos ine-
rentes ao ensino técnico. Entre eles: o sistema de formação 
técnica no país; a participação dos técnicos nas empresas; 

faixa salarial e capacitação profissional para entrada no 
mercado de trabalho; e ainda, o papel da federação e da 
associação na representatividade da categoria e no fomen-
to à qualidade do ensino. 

Presidente da FENTEC e do SINTEC-SP, Wilson Wan-
derlei Vieira deu as boas-vindas aos chineses, respondeu as 
diversas perguntas com o apoio dos demais participantes e 
explanou sobre as atividades desenvolvidas pelas entidades 
que integram o movimento em âmbito nacional: a própria 
FENTEC, os sindicatos regionais, a ABETI e o CONTAE – 
Conselho Nacional das Associações de Técnicos Industriais. 

Entre os diretores do SINTEC-SP, estavam o tesou-
reiro Gilberto Takao Sakamoto, que também é diretor 
da FENTEC; o vice-presidente Pedro Carlos Valcante; os 
diretores Benedito Carlos de Souza e Wilson Wanderlei 
Vieira Junior; e a advogada Tatiana Lourençon Varela. Da 
diretoria da ABETI, estavam o presidente Jessé Barbosa 
Lira; o vice-presidente Welington Guilherme Rezende, 
representando também a AET-SP – Associação de Ensi-
no Técnico do Estado de São Paulo como presidente; e a 
tesoureira Margarete dos Santos. Aliás, esses dois últimos 
também integram a diretoria do SINTEC-SP.

Com a participação do SINTEC-SP, 
comitiva chinesa reúne-se com dirigentes 

em São Paulo para trocar experiências 
e conhecer melhor o sistema de 

formação técnica no país

Ensino técnico unindo continentes: brasileiros e chineses 
reunidos para trocar experiências e agregar conhecimentos
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Síntese dos acordos e 
convenções coletivas realizadas 

pelo SINTEC-SP em 2016

Acompanhe um resumo dos principais acordos e 
convenções coletivas realizadas pelo SINTEC-SP –
 Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de 

São Paulo em 2016 em ordem de database. Outros 
acordos, cláusulas e condições estão disponíveis, na 
integra, no site www.sintecsp.org.br.

Database: 1º de janeiro 
O ACT 2016/2017 estabelece reajuste salarial de 10,33% aplicados sobre os salários vigentes em 
31 de dezembro de 2015, sendo 2,33% em 1º de março de 2016. O vale-refeição ou vale-alimentação 
passam para R$ 572,00, conforme opção do empregado. 

Database: 1º de maio
O ACT 2016/2017 estabelece reajuste salarial de 10,03%. O valor do vale-refeição passa para R$ 
32,68 com subsídio variável de acordo com a faixa salarial, enquanto que a cesta-básica será de 
R$ 267,40 para quem ganha até R$ 7.236,31; acima desse valor, o subsídio mensal é de 80%. 

Database: 1º de maio 
O ACT 2016/2017 estabelece reajuste salarial de 8,0%, com piso de R$ 2.544,00. O vale-refeição 
passa para R$ 32,00, sendo 100% subsidiados pela empresa; e o auxílio-creche para R$ 319,00. 

Database: 1º de maio  
O ACT 2016/2017 estabelece reajuste salarial de 10,04%, sendo 5,02% em 1º de maio e 5,02% 
em 1º de novembro. O vale-refeição passa para R$ 32,10; o vale-alimentação para R$ 296,00; e o 
auxílio-creche para R$ 447,54. 

Database: 1º de junho 
O ACT 2016/2017 estabelece reajuste salarial de 9,32%, exceto para os cargos executivos de diretores 
e gerentes, que terão regras estabelecidas pela administração das empresas do grupo. O vale-refeição 
passa para R$ 750,18; o vale-alimentação para R$ 238,55; e o auxílio-creche para R$ 508,60. 

Database: 1º de julho
A CCT 2016/2017 estabelece reajuste salarial de 7,5% abrangidos pelo salário normativo de 
R$ 1.743,32. Além disso, garante até 8 dias por ano para que os técnicos participem de cursos, 
seminários, eventos e congressos de interesse da categoria. 

Database: 1º de julho
A CCT 2016/2017 estabelece reajuste salarial de 6,7% abrangidos pelo salário normativo de 
R$ 1.730,35. Além disso, garante até 8 dias por ano para que os técnicos participem de cursos, 
seminários, eventos e congressos de interesse da categoria. 

Database: 1º de julho 
O ACT 2016/2017 estabelece reajuste salarial de 5,0%. Para os empregados que desempenham 
funções técnicas determinadas pelo Decreto nº 90.922/1985, o salário normativo será de R$ 1.679,01.

Database: 1º de julho 
A CCT 2016/2017 estabelece reajuste salarial baseado no percentual do INPC/IBGE, acumulado 
no período de 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, sendo 3,5% de aumento real a título 
de produtividade. Assim, a correção do piso pré-existente para os profi ssionais técnicos não 
poderá ser inferior a R$ 3.798,36. Demais benefícios: adicional noturno de 30%; vale-refeição no 
valor de R$ 30,10; e auxílio-creche equivalente a 30% do salário normativo.

Database: 1º de maio
A CCT 2016/2017 estabelece reajuste salarial da seguinte forma: 3,5% na database de 1º de maio 
de 2016, e 3,86% em 1º de janeiro de 2017 sobre o salário reajustado anteriormente. Desde que 
não possuam restaurantes em suas dependências, as empresas abrangidas pela convenção 
fornecerão vale-refeição no valor de R$ 27,00, com subsídio de 80% no mínimo.
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O que é ART? 
Instituída pela Lei nº 6.496/1977, a ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica é o principal instrumento para 
fi scalização das atividades profi ssionais dos responsáveis 
técnicos no exercício de suas atribuições. Seu preenchi-
mento é obrigatório e caracteriza, legalmente, os direitos e 
obrigações dos profi ssionais, determinando-lhes a respon-
sabilidade por eventuais erros técnicos.

Quais as importâncias da ART para o profi ssional? 
São muitas: trata-se do documento que garante, nos parâ-
metros da lei, a autoria das obras aos profi ssionais que as 
executam; defi ne os direitos e obrigações dos contratantes 
e contratados, comprovando que há, de fato, um acordo es-
tabelecido entre as partes; compõe o acervo técnico, ou seja, 
o registro das atividades técnicas desempenhadas ao longo 
da vida profi ssional; provê garantias especiais para efeitos 
de aposentadoria; etc.

Quando a ART deve ser preenchida?
Diz o artigo 3º da Resolução 1025/2009 do CONFEA – Con-
selho Federal de Engenharia e Agronomia: “Todo contrato, 
escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação 

Informação importante
A ART poderá ser anulada quando: 

I – for verificada lacuna no preenchimento, erro ou 
inexatidão insanáveis de qualquer dado da ART;

II – for verificada incompatibilidade entre as 
atividades desenvolvidas e as atribuições 
profissionais do responsável técnico à época do 
registro da ART;

III – for verificado que o profissional emprestou seu 
nome a pessoas físicas ou jurídicas sem sua real 
participação nas atividades técnicas descritas na 
ART, após decisão transitada em julgado; 

IV – for caracterizada outra forma de exercício ilegal 
da profissão;

V – for caracterizada a apropriação de atividade 
técnica desenvolvida por outro profissional 
habilitado; 

VI – for indeferido o requerimento de regularização 
da obra ou serviço a ela relacionado.

Algumas dúvidas mais 
frequentes sobre a importância 

e o preenchimento da ART

de quaisquer serviços referentes à engenharia, arquitetura 
e agronomia fi ca sujeito a ART”. Portanto, toda vez que é 
prestado determinado serviço.

Como preencher a ART?  
No site www.creasp.org.br, o CREA-SP – Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 
disponibiliza, por meio do CREANet, um manual explicati-
vo com todas as informações necessárias sobre a ART e seu 
devido preenchimento.  

De quem é a responsabilidade do pagamento da ART? 
De acordo com o artigo 32 da Resolução 1025/2009, a res-
ponsabilidade do recolhimento da taxa de ART é do profi s-
sional, nos seguintes casos: contratado como autônomo di-
retamente por pessoa física ou jurídica; ou quando se tratar 
de proprietário do empreendimento ou empresário.

Que código eu devo informar no campo 31 do formu-
lário?
Não deixe de informar o código 99 no campo “entidade de 
classe” para que o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos In-
dustriais do Estado de São Paulo continue trabalhando pelo 
fortalecimento da sua categoria profi ssional.
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Nos dias 14 e 15 de outubro de 2016, o 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos In-
dustriais do Estado de São Paulo realizou a 

eleição para a composição da nova diretoria para a 
gestão 2016/2021. Para garantir o processo democrá-
tico, foi encaminhada uma carta explicativa para cada 
associado com a cédula de votação e posterior devo-
lução à base; e na impossibilidade de comparecerem 

Eleição da nova diretoria 
para a gestão 2016/2021 

com a aprovação da 
chapa “Juntos, Somos 

mais Fortes!”

pessoalmente, centenas de técnicos optaram por essa 
alternativa.  O processo foi ofi cialmente encerrado às 
12 horas do dia 15 de outubro, quando teve início a 
apuração dos resultados.

Compuseram a comissão eleitoral a presidente 
Tatiana Lourençon Varela, acompanhada de Luciana 
Miranda e Jaqueline Noguti Okamori, respectivamente 
1ª e 2ª secretária, além das suplentes Fabianna Almeida 
dos Santos, Magnólia Oliveira Santana e Fernanda de 
Paula. A mesa coletora foi composta pela presidente 
Cenyra Akie Nakamura Pucci, acompanhada dos me-
sários Isis Rodrigues e Sílvio Lopes Alves, e o suplente 
Alex Lima dos Santos. 

Após a apuração dos resultados, cuja mesa apura-
dora foi formada pelo presidente José Donize� i Mor-
bidelli, pela auxiliar titular Talita Medeiros Gavazzi 
Gogoy e o auxiliar suplente André Luiz Pereira Vi-

Integrantes da diretoria eleita do SINTEC-SP para a gestão 2016/2021
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dal, os resultados ratifi caram a vitória da chapa única 
“Juntos, Somos mais Fortes!”, com 98% dos votos váli-
dos a favor e menos de 2%  entre brancos e nulos. 

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Wilson Wanderlei Vieira 
1º Vice-presidente: Pedro Carlos Valcante
2º Vice-presidente: Narciso Donizete Fontana 
Secretário Geral: Benedito Carlos dos Santos 
1º Secretária: Margarete dos Santos 
2º Secretário: Maurício Tadeu Nosé 
Tesoureiro: Gilberto Takao Sakamoto
1º Tesoureiro:Francisco Vieira da Silva 
2º Tesoureiro: José Avelino Rosa

SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA
1º Antonio do Carmo Marques dos Santos 
2º Nelson Henrique Silva Spressão
3º Pedro Picciarelli
4º Daniel Monteiro de Araújo
5º Edson Orlandi
6º Reinaldo Roberto Ribeiro
7º João Marcos Pereira Vidal
8º Juliano Amorim de Oliveira
9º Marcos Antonio Borges

CONSELHO FISCAL
Presidente: Evanildo Cherobim Camaforte
Secretários: Shogoro Akamine, João de Souza Pinto

SUPLENTES
1º Sandra Zamboli Santana
2º Mario Jorge Pereira Abade
3º Odil Porto Junior

DELEGADOS REPRESENTANTES NA FENTEC
Wilson Wanderlei Vieira
Gilberto Takao Sakamoto 

SUPLENTES
Benedito Carlos de Souza
Margarete dos Santos

DIRETORIA ADJUNTA
Agostinho Ferreira Gomes
Anízio Aparecido Josepetti
Carlos Roberto Alves, 
Claudionor de Paula Barros
Daniel Montagnoli Robles
Edson Vieira, 
João Batista dos Reis
José Barbosa
José Menezes Alves
José Tadeu de Aguiar Pio
Leonardo Breviglieri
Luis de Deus Marcos
Nilson José Alves
Paulo Antonio Fernandes Mattos
Rubens dos Santos
Rubens Novaes da Silva
Wilson Wanderlei Vieira Junior

REGIONAL DE CAMPINAS
Presidente: Venilton Albino Carvalho
Vice-Presidente: Welington Guilherme Rezende
Secretário: Edson Higa
1º Suplente: Paulo Eduardo Finhane Trigo
2º Suplente: Beatriz Gonçalves Rezende

REGIONAL DE JUNDIAÍ
Presidente: Cláudio Roberto Marques
Vice-Presidente: Ismael Alves do Nascimento
Secretário: Silvio Aparecido Miranda
1º Suplente: José Renato Puttini
2º Suplente: Edi Carlos Alves Barcelos

CHAPA
“JUNTOS, SOMOS MAIS FORTES!”

Chapa eleita: “Juntos, Somos mais Fortes!”

Confira a composição da nova diretoria do 
SINTEC-SP para a gestão 2016/2021, a partir de 
21 de dezembro de 2016: 
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Wilson Wanderlei Vieira Pedro Carlos Valcante Narciso Donizete 
Fontana

Benedito Carlos 
de Souza

Margarete dos Santos Maurício Tadeu Nosé Gilberto Takao Sakamoto Francisco Vieira da Silva José Avelino Rosa

Antonio do Carmo 
Marques dos Santos

Pedro Picciarelli Daniel Monteiro 
de Araújo

Edson Orlandi Reinaldo Roberto Ribeiro

João Marcos 
Pereira Vidal

Daniel Montagnoli 
Robles

João Batista dos Reis José Barbosa José Tadeu de Aguiar Pio

Leonardo Breviglieri Luis de Deus Marcos Rubens dos Santos Wilson Wanderlei 
Vieira Junior

Shogoro Akamine

João de Souza Pinto Paulo Eduardo 
Finhane Trigo

Ismael Alves 
do Nascimento

Valter Casarri Waldyr Geraldo 
Guimarães de Souza

Acompanhe alguns dire-
tores e associados votando 
presencialmente nos dias 

14 e 15 de outubro de 2016, na sede 
do SINTEC-SP – Sindicato dos Téc-
nicos Industriais do Estado de 
São Paulo:

Diretores e associados votam durante as eleições do SINTEC-SP em São Paulo
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Juliano Rodrigues 
dos Santos
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No dia 18 de novembro de 2016, por 
ocasião do II Encontro dos Profissio-
nais Liberais e de Recursos Humanos: 

“Categorias Diferenciadas e as Negociações 
Coletivas” [ver matéria na página 14] e da reu-
nião da diretoria plena realizados em Cam-
pinas, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo tornou 
pública a homenagem aos diretores Welington 
Guilherme Rezende, Anizio Aparecido Josepe� i 
e João Marcos Pereira Vidal, respectivamente 
eleitos vereadores em 2 de outubro de 2016 nas 
cidades de Americana, São Manuel e Taubaté; 
e também ao diretor José Carlos Zito Garcia, 
por assumir temporariamente a vereança na 
Câmara Municipal de Bauru, onde ocupava a 
posição de suplente. 

Na ocasião, o presidente Wilson Wanderlei 
Vieira convidou os diretores Gilberto Takao 
Sakamoto, Benedito Carlos de Souza e Marga-
rete dos Santos para entregarem as placas aos 
homenageados. 

O SINTEC-SP deseja a todos um excelente 

Homenagem pública aos 
diretores do SINTEC-SP, 

vereadores em Americana, 
São Manuel, Taubaté e Bauru

Da esquerda para a direita: Gilberto Takao Sakamoto, 
Welington Guilherme Rezende, José Carlos Zito 

Garcia, Wilson Wanderlei Vieira, Anizio Aparecido 
Josepetti e João Marcos Pereira Vidal
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trabalho público; e que a população de suas cidades 
seja representada com muito trabalho, justiça e igual-
dade de oportunidades. 

Welington Guilherme Rezende (eleito em Americana), 
entre Wilson Wanderlei Vieira e Margarete dos Santos 

Anizio Aparecido Josepetti (eleito em São Manuel), 
entre Wilson Wanderlei Vieira e Gilberto Takao Sakamoto

João Marcos Pereira Vidal (reeleito em Taubaté), entre 
Benedito Carlos de Souza e Wilson Wanderlei Vieira 

José Carlos Zito Garcia (mandato temporário em Bauru), 
com Wilson Wanderlei Vieira 
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No dia 18 de novembro de 2016, o SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de 
São Paulo e a FENTEC – Federação Nacional dos 

Técnicos Industriais realizaram, no Monreale Hotel Clas-
sic em Campinas (SP), o II Encontro dos Profissionais Li-

berais e de Recursos Humanos: “Categorias Diferenciadas 
e as Negociações Coletivas”, com o objetivo de fomentar o 
debate e produzir subsídios para as respectivas atuações 
em relação aos direitos sindicais e às leis trabalhistas, no 
que tange às negociações coletivas – acordo e convenções 
– entre profissionais de recursos humanos e sindicatos de 
categorias diferenciadas. 

Com o apoio da CNPL – Confederação Nacional das 
Profissões Liberais, do SINQUISP – Sindicato dos Quí-

Segunda edição do evento é realizada em Campinas, novamente 
com o tema “Categorias Diferenciadas e as Negociações Coletivas”

Wilson Wanderlei Vieira dá as boas-vindas 
aos participantes do encontro
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Tema: “Categorias Diferenciadas e as 
Negociações Coletivas”
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micos, Químicos Industriais e Engenheiros Químicos do 
Estado de São Paulo, da UGT – União Geral dos Traba-
lhadores e da MÚTUA – Caixa de Assistência dos Pro-
fissionais do CREA, o evento contou com a participação 
de dezenas de convidados, entre técnicos, representantes 
de empresas e dirigentes de entidades e associações 
sindicais. “Para dar início ao nosso trabalho, eu quero 
agradecer a presença de todos e convidar dois compa-
nheiros para um breve pronunciamento: o representante 
da MÚTUA José Raimundo Dias da Silva, que assumiu 
a presidência do SINTEC-SE – Sindicato dos Técnicos 
Industriais no Estado de Sergipe num momento em que 
não gostaria de ter assumido, após falecimento do com-
panheiro Roberto Santos Sampaio; e Aelson Guaita, pre-
sidente do SINQUISP, que também é filiado à FENTEC 
e tem nos apoiado nos eventos”, anunciou o presidente 
Wilson Wanderlei Vieira. 

José Raimundo Dias da Silva justificou a ausência do 
diretor-presidente da MÚTUA, Paulo Roberto de Queiroz 
Guimarães, dizendo se sentir honrado por representá-lo. 
“Estaremos sempre à disposição e não mediremos esfor-
ços para apoiar esses eventos e encontros, que são de gran-

de importância para os técnicos e à sociedade”, garante. 
Por sua vez, Aelson Guaita enalteceu a importância 

da parceria com a FENTEC e o SINTEC-SP na luta pelo 
respeito aos profissionais liberais. “Optamos por nos 
filiar à FENTEC por constatar que, apesar de nossas pe-
culiaridades, lutamos pelas mesmas causas, como integrar 
profissionalmente, mostrar quem somos à sociedade e 
comprovar que as categorias diferenciadas fazem parte da 
grande maioria das empresas do país”, argumenta.

Da esquerda para a direita: Aelson Guaita, Wilson 
Wanderlei Vieira e José Raimundo Dias da Silva
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“Nesse momento, é muito oportuno falar 
sobre negociação coletiva e categorias 
diferenciadas, pois enfrentamos um processo 

de tentativa de desregulamentação dos direitos sociais, 
trabalhistas e sindicais”, explanou André Luis dos Santos, 
jornalista, publicitário e assessor parlamentar do DIAP 
– Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 
ao iniciar sua palestra “As Políticas Sociais no Universo das 
Profissões Liberais” durante o II Encontro dos Profissionais 
Liberais e de Recursos Humanos: “Categorias Diferencias 
e as Negociações Coletivas”, alertando que a sociedade 
precisa ter consciência e discercimento sobre o verdadeiro 

papel dos sindicatos. “Descaracterizando o posicionamento 
ideológico entre sindicatos patronais e laborais. como 
seriam as negociações diante das divergências sociais entre 
capital e trabalho?”, questiona, apontando que os sindicatos 
são responsáveis pela mediação dos conflitos decorrentes 
dessa relação. “Caso contrário, poderíamos chegar a um 
estado de guerra civil ou a classe trabalhadora retornar à 
condição de escrava”, emenda. 

Antes dessa previsão catastrófica – socialmente 
falando –, ele apresentou uma contextualização histórica 
do movimento sindical, remetendo à revolta dos operários 
na Revolução Industrial do século 19 e à necessidade de 

André Luis dos Santos: jornalista, publicitário e assessor parlamentar do DIAP
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Advogada, consultora jurídica e integrante da 
Comissão de Direito Sindical da Seccional do 
Distrito Federal da OAB – Ordem dos Advo-

gados do Brasil, Zilmara David de Alencar dividiu sua 
apresentação em duas partes durante o II Encontro 
dos Profissionais Liberais e de Recursos Humanos: 
“Categorias Diferencias e as Negociações Coletivas”: 
na primeira, dissertou sobre “Profissionais Liberais, 
Negociações Coletivas: Uma Alternativa ao Fortaleci-
mento das Relações Sindicais”. “Quando falamos em 
negociação coletiva, podemos apontar duas caracterís-
ticas: a negociação colaborativa, quando se tem a visão 
da busca por objetivos comuns com quem negociamos; 
e a negociação competitiva, quando se vê o outro lado 
como adversário ou concorrente”, explica, indagando 
em sequência: “Qual é a característica mais presente 
nas negociações coletivas realizadas por vocês? Nas 

união associativa; conceituando sindicato, na concepção 
de dois sociólogos ingleses, como “união estável de 
trabalhadores e trabalhadoras para a defesa de seus 
interesses e implementação da melhoria de condições de 
vida”; estabelecendo o tripé da organização sindical, calcado 
em direito à sindicalização, de negociação e de greve; e 
enaltecendo as conquistas advindas das reivindicações e 
da atuação do movimento sindical: direitos civis, políticos, 
sociais, coletivos e bioéticos. “Quando não havia sindicatos, 
o horário de trabalho era calculado com base no nascer e 
no pôr do sol; ou seja, o trabalhador começava a trabalhar 
ao amanhecer e só parava ao escurecer”, compara. 
Naturalmente que houve evolução nas relações trabalhistas; 
porém, de acordo com o palestrante, ainda há situações que 
precisam ser revistas, como jornadas excessivas e falta de 
respeito com o trabalhador. 

Institucionalmente, ele aponta outras funções dos 
sindicatos: representação, mobilização, promoção 
de greve, educação para cidadania, luta por justiça 
social e poder de negociação – seja com empresas ou 
o poder público –, item destacado na apresentação 
por constituir uma das principais ferramentas que 
os sindicatos dispõem na representatividade de suas 
categorias profissionais. “Da negociação, realizada de 

forma pacífica, chega-se a um consenso. Do contrário, se 
eliminarmos ou reduzirmos esse processo, certamente 
toda a organização social estará fragilizada”, afirma.  

André Luis dos Santos alertou também sobre as 
práticas antissindicais que, embora sem fundamentação 
legal, acontecem efetivamente. “Observamos uma série 
de projetos que desregulamentam direitos e podem 
mudar a nossa estrutura sindical. Por isso, temos que 
estar atentos, principamente nesse cenário político 
atual tão propício para mundanças”, adverte. Aliás, 
cobrar e fiscalizar os parlamentares na conjectura de 
políticas públicas é uma das funções do DIAP. 

Por fim, ele destacou as bases de sustentação da 
democracia, alicerçadas pelos partidos políticos, a 
imprensa livre e os sindicatos, principal ator social 
nesse processo por minimizar as divergências de forma 
democrática. E apontou alguns elementos presentes nas 
negociações coletivas: empregados e empregadores, 
representados pelos sindicatos laborais ou patronais; 
regras que regulamentam o comportamento entre 
as partes e solução de divergências. “Impuseram à 
sociedade que o sindicalismo é um movimento de 
atrito, mas é justamente o contrário: um movimento de 
paz”, conclui. 
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é respeitado pelos sindicatos preponderantes. Portanto, 
“se não batermos à porta dos profissionais dizendo que 
nós os representamos, eles continuarão seguindo as re-
gras de outros sindicatos”, ressalta, citando que as PECs 
– Propostas de Emenda Constitucional tramitantes atual-
mente no Congresso Nacional podem ser extremamente 
danosas à estrutura sindical brasileira. 

Na segunda parte de sua apresentação, Zilmara 
David de Alencar dissertou sobre “A Responsabilida-
de do Movimento Sindical”, elencando os princípios 
norteadores da organização sindical: liberdade de 
organização e administração sem a influência estatal; 
defesa dos direitos e interesses coletivos ou individu-
ais da categoria, inclusive em questões judiciais ou ad-
ministrativas; e participação nas negociações coletivas 
de trabalho. “A organização sindical é livre e nós temos 
a liberdade de nos organizar”, frisa, salientando que o 
movimento sindical deve resgatar a solidariedade de 
classe, ter uma pauta mínima acima dos interesses cor-
porativos e que unifique todos os trabalhadores. Para 
cumprir essa e outras responsabilidades, os sindicatos 
devem construir um novo discurso a partir do conhe-
cimento profundo da realidade da classe trabalhadora, 
dialogando e fazendo com que os representados reco-
nheçam o poder coletivo em suas ações. 

Constituem atribuições sindicais: colaborar com 
os poderes públicos no desenvolvimento da solida-
riedade social; manter serviços de assistência judici-
ária para os associados; promover a conciliação nos 
dissídios de trabalho; manter em seu quadro de pes-
soal um assistente social com atribuições específicas 
para promover a cooperação operacional na empresa, 
bem como a integração profissional na classe; pro-
mover a fundação de cooperativas de consumo e de 
crédito; fundar escolas de alfabetização, pré-vocacio-
nais e agências de colocação profissional. “O avanço 
em políticas públicas nas áreas de educação, saúde, 
habitação, transporte público eficiente, saneamento e 
proteção social são tão importantes quanto o aumen-
to de salário, a redução da jornada e o fim do assédio 
moral”, compara a palestrante.

Zilmara David de Alencar deixou duas mensagens 
para reflexão ao final da apresentação: Pra Não Dizer 
Que Não Falei das Flores, música de Geraldo Vandré 
que se tornou uma espécie de hino contra a ditadura 
militar na década de 1970; e a Fábula do Porco-Espinho, 
emocionante história de sobrevivência com a seguinte 
mensagem moral: “o melhor relacionamento não é 
aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele no qual 
cada um aprende a conviver com os defeitos do outro 
e consegue admirar suas qualidades”.

relações sindicais, sem sombra de dúvidas é a compe-
titiva”, responde, acrescentando que é preciso estudar 
antecipadamente o cenário da negociação, analisando 
o processo negocial sob dois prismas: identificação do 
negociador no âmbito patronal e verificação dos con-
correntes que, eventualmente, possam interferir nessa 
relação e alterar os rumos da negociação. Essa premis-
sa vale para ambos os lados – sindicatos patronais e la-
borais. “Num ambiente de conflito, o custo da empresa 
se eleva; portanto, se eu sou da área de recursos huma-
nos, tenho que manter a paz social entre a empresa e 
o sindicato para a construção de uma regra que traga 
estabilidade ao ambiente de trabalho”, aconselha.

Sempre interagindo com os participantes, Zilmara 
David de Alencar falou também sobre o modelo sin-
dical constitucional que, apesar de resguardado por 
leis, decretos e outros dispositivos, não é plenamente 
respeitado. “É vedado ao Poder Público a interven-
ção na organização sindical. Verdadeiro ou falso?”, 
questiona.  Refere-se ela, por exemplo, à Súmula 277 
como clara intervenção do TST – Tribunal Superior 
do Trabalho ao movimento sindical. Para quem não 
está familiarizado, seu texto fala da ultratividade das 
normas coletivas; ou seja, integração das cláusulas fi-
xadas em acordos e convenções coletivas, mesmo que 
já expiradas, nos contratos individuais de trabalho. 
Em outubro de 2016, o ministro do STF – Supremo 
Tribunal Federal, Gilmar Mendes, condeceu medida 
cautelar suspendendo os efeitos da referida súmula. 
“Segundo o STF ultratividade é excesso de proteção ao 
trabalhador”, contesta a palestrante. 

Outros princípios abordados: unicidade sindical, que 
permite a existência de um único sindicato representando 
determinada categoria numa base territorial; organiza-
ção sindical por categoria profissional; e obrigatoriedade 
da participação sindical das categorias diferenciadas nas 
negociações coletivas, o que muitas vezes também não 

Zilmara David de Alencar: advogada, consultora 
jurídica e integrante da Comissão de Direito 
Sindical da Seccional do Distrito Federal da OAB
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A vigência do 
Decreto nº 
90.922/1985, que 

regulamenta a Lei nº 
5.524/1968, trouxe muita 
preocupação ao Sistema 
CONFEA/CREA; afinal, 
limitou sua condição 
legal de dispor sobre as 
atribuições profissionais 
dos técnicos. Antes, o 
conceito educacional 
privilegiava o ensino 
universitário, sem 
admitir qualquer 
concorrência no 
mercado de trabalho 
com os demais níveis 
educacionais; mas, 
mesmo com o advento 
da regulamentação 
profissional dos 
técnicos, o conselho 
fiscalizador continuou 
a dispor sobre essas 
atribuições, insistindo 
em editar resoluções conflitando com a lei em 
vigor, cerceando os direitos dos profissionais no 
exercício de suas atividades e, consequentemente, 
prejudicando suas famílias e a sociedade em 
geral. Vale lembrar que a Constituição de 1988 
determina no artigo 5º inciso XIII que “é livre 
o exercício de qualquer trabalho, oficio ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer”. 

Nas décadas seguintes, os técnicos até 
participaram das câmaras especializadas – então, 
compostas por profissionais com nível superior 
– como ouvintes. Nos corredores, nós éramos 
chamados de espiões; inclusive eu, que em 1991 
fui nomeado como representante do SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado 
de São Paulo para a Câmara Especializada 
de Energia Elétrica do CREA-SP – Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 
de São Paulo. 

Voltando à 
regulamentação profissional, 
a questão é que continuamos 
sendo alvos de medidas 
severas e hostilizados pelo 
Sistema CONFEA/CREA, 
como acontecia desde a 

edição do Decreto-Lei nº 8.620/1946, ocasião em 
que todas as nossas atribuições profissionais 
foram retiradas, sendo restabelecidas somente 
com o Decreto nº 90.922/1985; ou seja, 39 anos 
mais tarde. 

De fato, não se vislumbra quando acabará 
essa perseguição E já se passaram 39, 40, 50, 60 
e 70 anos completados em 2016. Como o tempo 
constitui o principal elemento para compor uma 
história, nossa categoria se anima cada vez mais 
para deixar esse sistema – simplesmente sair, ou 
pugnando por um conselho próprio. 

Não temos bola de cristal para prever quando 
seremos libertados, mas estamos convictos de que 
o dia da redenção está cada vez mais próximo. 

Nota da Redação: Publicação póstuma de 
Alceu Rosolino, editado de acordo com a linha 
editorial de SINTEC-SP em Revista 

“Não temos 
bola de cristal 
para prever 
quando seremos 
libertados, 
mas estamos 
convictos de que 
o dia da redenção 
está cada vez 
mais próximo”

Técnico em Eletrotécnica, Alceu Rosolino (in memoriam) 
foi professor de ensino técnico, diretor do 

SINTEC-SP e autor de vários livros  



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. 




