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Não foi fácil! Na década de 1960, quando 
um grupo de técnicos deu início ao 
movimento pela regulamentação 

profissional da categoria com o apoio das escolas 
técnicas, já se falava na criação do conselho 
próprio; a princípio, uma simples semente 
que começava a ser desenvolvida para se 
transformar numa grande árvore. Uma das 
primeiras vitórias do movimento veio com a 
Lei nº 5.524/1968, que dispõe sobre o exercício 
da profissão dos técnicos, regulamentada 
pelo Decreto nº 90.922/1985. Quanto ao 
conselho, nas décadas de 1980 e 1990 o 
assunto voltou à tona no Congresso 
Nacional, mas não foi adiante por uma 
série de circunstâncias. No entanto, a natureza e as dificuldades fizeram de 
nós, técnicos, bravos lutadores que jamais abandonam uma causa nobre 
e justa. Em 2014 um fato importante encheu-nos de esperança, quando o 
ministro do Trabalho Manoel Dias constituiu uma comissão para o estudo 
do desmembramento dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA e elaboração 
da minuta de um anteprojeto de lei; desde então, iniciamos uma intensa 
campanha com o apoio irrestrito de representantes de entidades e líderes 
políticos verdadeiramente comprometidos com a nossa causa e a segurança 
da sociedade. Agradecemos a todos que nos apoiaram, especialmente o 
companheiro Giovani Cherini (PR-RS), que não mediu esforços – como 
técnico e parlamentar – durante o trâmite do projeto na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal. Com a sanção presidencial da 
Lei nº 13.639/2018 que cria dois conselhos distintos – Conselho Federal e 
Regionais dos Técnicos Industriais, e Conselho Federal e Regionais dos 
Técnicos Agrícolas – nossa categoria terá o verdadeiro reconhecimento, 
respeito e valorização: para o bem da sociedade e o desenvolvimento do país.

Essa primeira edição do ano de SINTEC-SP em Revista traz também uma 
matéria elencando algumas consequências sociais decorrentes da  Lei nº 
13.467/2017. “No mês em que a Reforma Trabalhista entrou em vigor, o Brasil 
registrou mais demissões do que contratações”, publicou a Folha de S.Paulo em 
dezembro de 2017. E recentemente o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística apurou que a taxa de desemprego chegou a 12,2%, atingindo quase 
13 milhões de brasileiros. O que fazer? Leia a matéria e descubra porque a 
filiação sindical é sua proteção contra as mudanças da legislação trabalhista.

Acompanhe ainda uma entrevista com Vinicius Marchese Marinelli, 
o mais jovem presidente da história do CREA-SP – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo; e conheça um pouco da 
vida pública e familiar do companheiro Welington Guilherme Rezende, 
diretor do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado 
de São Paulo, presidente da AET-SP – Associação de Ensino Técnico do 
Estado de São Paulo e vereador no município de Americana. Sim, nosso 
diretor é a prova de que os técnicos têm grandes possibilidades de ascensão 
profissional, e que a política também é feita por pessoas com escopo moral e 
dispostas a promover o bem social.  

Lembrando que “Juntos, Somos mais Fortes!”, desejamos a todos uma 
ótima leitura. 

W����� W�������� V�����
P���������

[  E d i t o r i a l  ]
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Aposentadoria: 
hora de dar entrada 
ou refazer os cálculos

Há quatro tipos de aposentadoria no Brasil para 
os contribuintes do INSS – Instituto Nacional 
do Seguro Social: por idade, tempo de contri-

buição, invalidez e especial. Na tentativa de conter o 
crescente déficit da Previdência Social e equilibrar os 
cofres públicos, o governo federal aposta na aprovação 
da Reforma da Previdência – PEC 287/2016 –, discutida 
e prestes a ser votada no Congresso Nacional e que, se 
transformada em lei, trará muitas mudanças na vida de 
milhões de brasileiros. 

Para esclarecer algumas dúvidas recorrentes sobre 
o assunto, no dia 10 de março de 2018 o SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São 
Paulo promoveu uma palestra com os advogados Fabio 
Luis de Brito e Hélio Rodrigues Pinto Junior, apresentados 
pelo diretor Gilberto Takao Sakamoto. “Há muitas 
pessoas que têm direito à revisão da aposentadoria, 
mas não sabem”, apontam os especialistas em direito 
previdenciário, comparando o INSS a um investimento 
no qual o contribuinte deposita uma determinada quantia 
todo mês. “Esse dinheiro pertence ao trabalhador, e o que 
nós buscamos é o cumprimento da lei”, ressaltam. 

Quanto à aposentadoria especial, que se configura 
quando o cidadão trabalha em ambientes considerados 
de risco ou expostos a agentes nocivos à saúde, segundo 
os palestrantes a maior dificuldade é conseguir a liberação 
dos documentos junto às empresas –  diga-se de passagem, 

SINTEC-SP promove palestra sobre 
aposentadoria com advogados 
especialistas em direito previdenciário

elas são obrigadas a fornecê-los –; como o PPP – Perfil Pro-
fissiográfico Previdenciário, que reúne informações sobre o 
ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador; e o LTCAT 
– Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, 
que visa comprovar a existência ou inexistência de condi-
ções para a aposentadoria especial. “De uma forma ou de 
outra, nós conseguimos esses documentos”, garantem. 

Para prover uma melhor qualidade de vida à catego-
ria, bem como facilitar os entraves burocráticos e garan-
tir assessoramento nos processos inerentes aos direitos 
trabalhistas e previdenciários, o SINTEC-SP mantém 
convênio com os advogados citados, com condições es-
peciais para os associados. 

Para entrar em contato ou obter mais informações, 
os interessados prestes a se aposentarem, que pleiteiam 
revisão nos cálculos e benefícios ou diante de outras 
situações de caráter trabalhista, devem acessar o site 
www.flbadvocacia.com.br.

Advogados Fabio Luis de Brito e Hélio Rodrigues Pinto Junior, 
apresentados pelo diretor Gilberto Takao Sakamoto  

Com a palavra, o presidente 

Aproveitando a presença de alguns dire-
tores na sede do SINTEC-SP – Sindicato 
dos Técnicos Industriais do Estado de 

São Paulo para a palestra, o presidente Wilson 
Wanderlei Vieira abordou a atual situação do 
movimento sindical brasileiro; difícil, por sinal, 
em face das mudanças na legislação trabalhista 
implantadas pelo governo federal. “Todas as enti-

dades estão passando por essa ‘crise’, e nós precisamos 
encontrar uma forma para manter o sindicato ativo e o 
trabalhador amparado”, destaca. 

Outro ponto importante abordado diz respeito à 
criação do Conselho Federal e Regionais dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas. “Nossa expectativa é grande, 
pois há mais de quatro décadas que os técnicos an-
seiam por um conselho próprio”, disse o presidente na 
ocasião, relatando o trâmite do projeto nas comissões 
da Câmara dos Deputados até a aprovação no plenário 
do Senado Federal e encaminhamento à sanção presi-
dencial. “Esperamos dar o passo decisivo para a concre-
tização desse grande objetivo do movimento, em favor 
de milhões de técnicos brasileiros”, conclui.

Wilson Wanderlei Vieira fala da atual situação do 
movimento sindical e sobre o conselho dos técnicos
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A família SINTEC-SP
SINTEC-SP intensifica campanha 
de filiação e dá as boas-vindas 
aos novos associados

Na linha de readequação de sua estrutura adminis-
trativa, no dia 23 de janeiro de 2018 o diretor do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 

do Estado de São Paulo, Gilberto Takao Sakamoto, reu-
niu-se com outros diretores e colaboradores para discutir 
assuntos inerentes à atividade sindical. E, em 9 de fevereiro 
foi encaminhado um boletim informativo dando as boas-
vindas aos novos associados que, nesse difícil momento 
econômico e social decorrente da aprovação da Reforma 
Trabalhista – Lei nº 13.467/2017 – e nítido “ataque” aos 
direitos constitucionais, entenderam a necessidade da 
filiação sindical; afinal, o sindicato é o único instrumento 
de luta diante das mudanças na legislação trabalhista. 
“Primeiramente nós gostaríamos de expressar a mais 
profunda satisfação em tê-lo como associado e, desde já, 
colocamo-nos à sua inteira disposição na defesa de seus 
interesses e dos milhares de profissionais que acreditam 
e dão sustentação ao nosso trabalho”, menciona o texto, 
destacando algumas importantes vitórias da categoria 
desde a fundação da ATESP – Associação Profissional 
dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo em 18 
de agosto de 1979, fato que marca oficialmente o início do 
movimento dos técnicos: a regulamentação profissional – 
Decreto nº 90.922/1985 e Lei nº 5.524/1968 –; a fundação da 

FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, em 
28 de janeiro de 1989; a mobilização política para a aprova-
ção do piso salarial dos técnicos; assinatura de inúmeros 
acordos e convenções coletivas; participação na conjectura 
socioeconômica e política nacional; promoção de seminários 
e eventos, sempre voltados ao interesse da categoria; e a mo-
bilização pela criação do Conselho Federal e Regionais dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas. 

Os associados também contam com orientação jurídica 
e inúmeros benefícios nas áreas de saúde, lazer, educação 
e prestação de serviços, devidamente relacionados no site 
www.sintecsp.org.br. E o SINTEC-SP convida a todos 
para participarem de suas ações, encaminhando dúvidas 
ou sugestões para o e-mail sintecsp@sintecsp.org.br ou 
ligando para (11) 2823-9555.

Gilberto Takao Sakamoto em reunião com diretores e 
colaboradores do SINTEC-SP

SEJA MUITO 
BEM-VINDO

AO
Sindicato: único instrumento de luta dos técnicos 

diante das mudanças na legislação trabalhista
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SINTEC-SP parabeniza a FENTEC pelo 
29º aniversário e todos os técnicos pelos 
33 anos de regulamentação profissional

Em 28 de janeiro de 2018 a FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais completou seu 
29º aniversário de fundação, uma história estri-

tamente ligada ao surgimento e união das primeiras 
associações sindicais de abrangência regional; principal-
mente, a ATESP – Associação Profissional dos Técnicos 
Industriais do Estado de São Paulo, transformada em 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Esta-
do de São Paulo em 23 de setembro de 1987, com o enqua-
dramento sindical dos técnicos como profissionais liberais 
e a assinatura da carta sindical pelo ministro do Trabalho 
Almir Pazziano�o Pinto. Ao longo de três décadas a FEN-

TEC tem desempenhado um papel importantíssimo para 
a valorização dos técnicos e, consequentemente, para que 
seus direitos sejam devidamente respeitados. 

Em 6 de fevereiro de 2018 outro fato importan-
tíssimo para a história do movimento dos técni-
cos também comemorou mais um aniversário: o 
33º do Decreto nº 90.922/1985, assinado pelo presidente 
da República João Baptista de Oliveira Figueiredo, re-
gulamentando a Lei nº 5.524/1968 e concretizando um 
dos objetivos traçados nos primórdios da organização 
sindical da categoria.

O SINTEC-SP parabeniza a FENTEC pelo 29º aniver-
sário e todos os técnicos brasileiros pelos 33 anos de re-
gulamentação profissional, estendendo os cumprimen-
tos aos SINTECs – Sindicatos dos Técnicos Industriais, 
responsáveis por dar continuidade a essa trajetória rica 
e tão vitoriosa.

Comemoração dupla

Nº 90.922/1985

Duas datas 
que merecem 

comemoração: 
29º aniversário da 

FENTEC e 33º do 
Decreto nº 90.922/1985
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Formação técnica 
em alta
É o que aponta o CPS, instituição 
referência no ensino técnico e responsável 
pela administração de 221 ETECs 

“A procura por profissionais com habilitação 
técnica continua firme em razão da evolução 
tecnológica, que exige mais qualificação e se 

estende para todos os setores produtivos.” A declaração é 
do professor Almério Melquíades de Araújo, coordenador 
de Ensino Médio e Técnico do CPS – Centro Paula Souza, 
instituição vinculada à SDECTI – Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado 
de São Paulo, e responsável pela administração das ETECs 
– Escolas Técnicas e FATECs – Faculdades de Tecnologia.  

Após o plano de expansão do ensino técnico iniciado 
em 2006 pelo governo estadual, as ETECs formaram mais 
de 560 mil técnicos, conforme uma matéria publicada pela 
revista institucional do CPS no final de 2017, contribuindo 
– ainda segundo a publicação – para atender a uma de-
manda que se mantém em alta no mercado de trabalho. 

Em termos percentuais, os números representam um au-
mento de 103%; na última década foram criadas mais 95 
ETECs – atualmente, são 221 no estado. 

Os dados são ainda mais animadores para quem opta 
pela formação técnica porque, segundo pesquisa do pró-
prio CPS, 70% dos egressos das ETECs conseguem empre-
go após a conclusão dos cursos. Nacionalmente, mesmo 
em época de desaceleração econômica,  as pesquisas tam-
bém indicam bons níveis de empregabilidade e renda para 
os técnicos. Essas informações são do SENAI – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial, o qual aponta que 
a rentabilidade dos técnicos é 18% maior em comparação 
com outros profissionais com perfis socioeconômicos se-
melhantes ou com formandos do ensino médio regular. 

Já que contra fatos e dados estatísticos não há 
argumentos, indiscutivelmente os cursos técnicos são 
a melhor opção para entrada no mercado de trabalho e 
ascensão profissional.

Conselho próprio: apoio grandioso
CNPL, que representa 15 milhões de 
profissionais liberais, parabeniza os 
técnicos por mais uma etapa vencida no 
Congresso Nacional  

Assim que o plenário do Senado Federal aprovou 
o PLC nº 145/2017 em 28 de fevereiro de 2018, 
anunciando o encaminhamento da matéria para 

a sanção presidencial, a CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais publicou uma nota em seu site 
parabenizando os técnicos por mais uma etapa vencida 
no Congresso Nacional rumo à criação do Conselho Fe-
deral e Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas. “É 
fruto do intenso trabalho de articulação política realizado 
pelos dirigentes e representantes dos técnicos. Todas as 
etapas foram acompanhadas de perto, desde as audiên-
cias públicas nas comissões da Câmara dos Deputados 

até a aprovação no Senado Federal”, sintetiza a matéria. 
Fundada em 11 de fevereiro de 1953 e atualmente pre-

sidida por Carlos Alberto Schmi� de Azevedo, a CNPL 
congrega 29 federações, centenas de sindicatos e, indire-
tamente, representa cerca de 15 milhões de trabalhadores. 
Com números tão expressivos, há de se enaltecer a impor-
tância desse apoio para a criação do conselho próprio. E 
a participação de Wilson Wanderlei Vieira, presidente do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Esta-
do de São Paulo e da FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais no corpo diretivo – na atual gestão, 
ele é secretário de finanças –, intensifica ainda mais essa 
força conjunta, que tem mobilizado inúmeras entidades de 
técnicos e profissionais liberais do país. 

Wilson Wanderlei Vieira e Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, 
respectivamente secretário de finanças e presidente da CNPL 

Almério Melquíades de Araújo, coordenador do CPS: instituição 
formou mais de 560 mil técnicos nos últimos dez anos
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Artigo científico de desembargadores do 
Trabalho, elaborado em conjunto com 
ex-procurador, discute o custeio 
da atividade sindical no país

João Batista Martins César é mestre em direi-
to pela UNIMEP – Universidade Metodista 
de Piracicaba e desembargador do TRT-15ª 

Região – Tribunal Regional do Trabalho; Mar-
celo José Ferlin D’Ambroso é especialista em 
relações laborais pela instituição espanhola 
UCLM – Universidad de Castilla-La Mancha e 
desembargador do TRT-4ª Região – Tribunal Re-
gional do Trabalho; e Raimundo Simão de Melo 
é doutor em direito pela PUC-SP – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, professor 
e ex-procurador. Com extremo conhecimento da 
legislação trabalhista e embasamento jurídico, 
os magistrados elaboraram um artigo científico 
com o objetivo de discutir o “custeio sindical 
no Brasil depois da extinção da contribuição 
sindical compulsória”, iniciando com importan-
tes considerações acerca da criação e evolução 
do tributo e as consequências decorrentes da 
Reforma Trabalhista – Lei nº 13.467/2017. “A 
drástica alteração pelo Congresso Nacional, que 
extinguiu abruptamente a contribuição sindical 
compulsória sem discussão e debates com os 
interessados, está causando consequências no 
meio sindical e provocando graves problemas 
sociais; por exemplo, demissões em massa de 
trabalhadores atingindo toda estrutura pirami-
dal – sindicatos, federações, confederações e as 
centrais sindicais –, que dependiam em parte dos 
valores arrecadados com a contribuição”, traz o 
artigo, citando também o papel dos sindicatos 
e a necessidade de financiamento democrático 
de suas atividades. “Na essência e no nosso sis-
tema jurídico, os sindicatos têm por finalidade 
defender os interesses de toda a categoria, as-
segurando o mínimo de dignidade. Para fazer 
face às despesas, como qualquer pessoa ou as-

sociação eles precisam de sustento financeiro; e 
para que sua atuação seja legítima e não viciada 
por imposição patronal, esse sustento deve sair 
dos trabalhadores – claro, em valores razoáveis 
e necessários para bancar a luta sindical”, conti-
nuam, destacando que a aprovação da contribui-
ção sindical em assembleias abertas, de maneira 
a alcançar toda a categoria, está em consonância 
com o regime democrático definido pela Consti-
tuição Federal de 1988.

Por fim os magistrados criticam a postura 
dos empregadores em induzir seus empregados, 
sob qualquer forma, a se oporem ao desconto 
das contribuições devidas aos sindicatos, 
caracterizando conduta antissindical na forma 
do artigo 435 da CLT – Consolidação das Leis do 
Trabalho, passível de multa e indenização por 
danos morais devida à entidade sindical e aos 
trabalhadores prejudicados.

Opinião de quem 
reconhece a 
luta sindical

João Batista 
Martins César, 
Marcelo José 

Ferlin D’Ambroso 
e Raimundo 

Simão de Melo: 
autores do artigo 

científico sobre 
custeio sindical
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Filiação sindical é a salvaguarda contra 
as mudanças na legislação trabalhista

Em linhas gerais, as relações de trabalho são vín-
culos que se estabelecem no âmbito laboral. Na 
sociedade moderna essas relações são reguladas 

por contratos, cujas cláusulas apontam os direitos e 
obrigações de cada parte envolvida; e, na intermedia-
ção de conflitos resultantes das relações de trabalho, os 
sindicatos desempenham um papel essencial, levando 
as reivindicações e necessidades dos trabalhadores 
– melhores salários, condições de trabalho mais ade-
quadas, benefícios econômicos e sociais, valorização, 
etc – ao conhecimento das empresas e dando início 
às negociações coletivas até se chegar à assinatura do 
acordo ou da convenção coletiva. Em ambos os casos 
a premissa é zelar pelos interesses de suas respectivas 
categorias profissionais e, nesse contexto, os sindicatos 
adotam também uma função estritamente social, mo-
tivando seus representados a participarem das ações 
sindicais; consequentemente, o movimento ganha 
força e os grandes beneficiados são os trabalhado-
res e a sociedade. Por décadas essa tríade formada 
por trabalhadores, sindicatos e empresas funcionou 
perfeitamente, mas eis que surge uma nova engre-
nagem – metaforicamente falando – para danificar 
esse mecanismo: a Lei nº 13.467/2017, ou Reforma 
Trabalhista. 

Com o fim de inúmeros direitos até então garanti-
dos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, a 
classe trabalhadora começa a sentir – e a viver – as con-
sequências negativas da nova legislação. “No mês em 
que a Reforma Trabalhista entrou em vigor, o Brasil 
registrou mais demissões do que contratações. O re-
sultado quebra uma sequência de sete meses consecu-
tivos com saldo positivo”, publicou a Folha de S.Paulo 
em dezembro de 2017, pautada por um levantamento 
realizado pelo CAGED – Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados, instrumento utilizado para 

[  A ç ã o  s i n d i c a l  ]

Reflexos da Reforma Trabalhista: país registra mais demissões 
do que contratações com carteira assinada e IBGE aponta 
aumento no índice de desemprego

o desenvolvimento de pesquisas, estudos e progra-
mas governamentais sobre as taxas de emprego e 
desemprego. Mais recentemente, em 28 de fevereiro 
de 2018, o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística divulgou aumento na taxa de desemprego 
no país em comparação ao trimestre anterior: 12,2% 
contra 11,8%. Em números populacionais, o índice 
representa aproximadamente 12,7 milhões de brasi-

Desespero? Mais do que nunca os trabalhadores precisam dos 
sindicatos para defendê-los nas relações de trabalho
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Filiação sindical é a salvaguarda contra 
as mudanças na legislação trabalhista

relações de trabalho. O DIEESE 
também enaltece o papel dos 
sindicatos no processo de rede-
mocratização a partir da década 
de 1970, destacando a constitu-
cionalização de uma série de di-
reitos trabalhistas – o de greve, 
por exemplo. “O movimento 
sindical alcançou conquistas 
importantes e ampliou os di-
reitos constitucionais previstos 
na CLT, tendo a negociação 
coletiva como instrumento de 
ampliação e não de redução 
desses direitos”, traz o texto, 

voltando a alertar sobre os riscos decorrentes das al-
terações na lei. “Em vez de valorizá-la, as propostas do 
PLC nº 38/2017 irão restringir a negociação coletiva ao 
estimular negociações individuais e fragmentadas, per-
mitindo que o piso de direitos seja o teto e podendo até 
ser rebaixado”, complementa a equipe técnica. Pelo jei-
to, as previsões dos especialistas estão se confirmando. 
Então, trabalhador, o que fazer? Entrar em desespero 
ou se filiar aos sindicatos? 

Opiniões externas e internas – “Nos últimos anos, 
mais de 130 países – dos quais, 96 em desenvolvi-
mento – planejaram leis trabalhistas pós-austeridade, 

leiros. “As políticas – do governo federal – ainda não 
foram eficientes para gerar postos com carteira de tra-
balho assinada”, revela o coordenador de Trabalho e 
Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo Pereira.  

Considerando que a Reforma Trabalhista interfere 
diretamente na atividade sindical, é inevitável que 
haja uma verdadeira ruptura nas relações de trabalho 
e o desmantelamento de um movimento enraizado na 
cultura e história do país – muitas entidades, inclusi-
ve, já baixaram as portas. Numa tragédia anunciada, 
o DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos alertou sobre os impactos 
econômicos e sociais antes mesmo da sanção pre-
sidencial da Lei nº 13.467/2007. “O PLC nº 38/2017 
– na ocasião, o projeto tramitava no Senado Federal 
– trará alterações estruturais na organização sindical 
ao criar a representação de trabalhadores, sem vín-
culo sindical, no interior das empresas com mais de 
200 empregados”, divulgou por meio de nota técnica, 
acrescentando que o ambiente é essencial para a or-
ganização sindical por ser ali onde se estabelecem as 

Folha de S.Paulo: “No mês em que a Reforma Trabalhista entrou 
em vigor, o Brasil registrou mais demissões do que contratações”
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Ernesto Murro, ministro do Trabalho no Uruguai: 
“Não vamos seguir o caminho do Brasil”
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com a finalidade de superar contextos econômicos 
recessivos ou prevenir crises financeiras. De fato, 
as reformas não parecem tê-los ajudado e nem 
permitiram reinstaurar um acesso ao emprego equi-
valente ao anterior à crise; ao invés disso, minaram 
os direitos trabalhistas e sociais consagrados no di-
reito internacional e doméstico”, opina Juan Pablo 
Bohoslavsky, relator e especialista  sobre dívida 
externa e direitos humanos da ONU – Organização 
das Nações Unidas.

Para as autoridades uruguaias a medida  do  go-
verno brasileiro é vista como desleal para com os tra-
balhadores. “Não vamos seguir o caminho do Brasil; 
e se tiver gente no Uruguai querendo segui-lo, vai nos 
encontrar do outro lado”, disse à imprensa o ministro 
do Trabalho Ernesto Murro, considerando a reforma 
um retrocesso e  que pode suscitar uma repercussão 
negativa nas empresas de seu país. 

Internamente, inúmeros especialistas – advoga-
dos, jornalistas, professores – opinaram sobre a Re-
forma Trabalhista. Acompanhe alguns depoimentos 
apurados:  

“Sem direitos, o trabalhador 
será dispensado e desamparado. 
Nesse processo, será necessário 
um grande engajamento dos 
sindicatos para mostrar seu 
poder de proteção”

André Luis dos Santos 
Assessor parlamentar do DIAP 
– Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar 

“O trabalhador contratado será 
paulatinamente substituído 
pelo terceirizado, com 
rotatividade mais alta, salários 
menores, etc. Vão transformar 
alguns postos de trabalho em 
‘bicos regularizados’. Isso não é 
geração de emprego, mas 
migração para um modelo mais 
precarizado”  

Guilherme Feliciano
Presidente da ANAMATRA – Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho

“A Reforma Trabalhista 
aumentará a desigualdade 
social, e a tendência é que os 
ricos fiquem mais ricos e os 
pobres fiquem mais pobres”

Márcio Amazonas Cabral 
de Andrade 
Procurador do MPT – Ministério 
Público do Trabalho e chefe 
de assessoria jurídica da PGT 
– Procuradoria-Geral do Trabalho

“É necessário tempo de 
maturidade e interpretação 
para que possamos, na prática, 
mensurar como as empresas 
irão se portar; ou seja, se 
aplicarão a lei de maneira 
idônea ou se a usarão como 
subterfúgio para praticar 
fraudes. No momento inicial, 
haverá insegurança jurídica”

Ricardo Souza Calcini
Especialista em direito social pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, e mestre em direito do 
trabalho pela PUC-SP – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo

“Não houve qualquer 
debate ou discussão 
prévia com a 
comunidade jurídica 
e a sociedade em 
geral. As perspectivas 
são sombrias no 
horizonte temporal, 
e tudo indica que 
as manifestações 
públicas do Poder 

Executivo em relação à reforma são 
no sentido de cortar direitos” 

Roberto Parahyba Arruda Pinto 
Presidente da ABRAT – Associação Brasileira de 
Advogados Trabalhistas
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Proteção sindical contra a legisla-
ção trabalhista – Como divulgado 
em ocasiões anteriores, o SINTEC-SP 
– Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo foi obrigado 
a readequar sua estrutura adminis-
trativa; no entanto, ao contrário 
de tantas entidades de classe que 

“Quem precariza o que já é 
precário, escraviza. É uma 
escravidão contemporânea, 
com o trabalhador obrigado a 
aceitar o que lhe oferecem em 
troca da sobrevivência. Isso 
não é escravidão velada? 
Essa reforma não viola a 
dignidade humana?”

Zilmara David de Alencar
Consultora jurídica e integrante da Comissão de 
Direito Sindical da Seccional do Distrito Federal da 
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

- Acordos e Convenções Coletivas 
- Assistência e Orientação Jurídica 
- Assessoria de Comunicação 
- Inúmeros Convênios 
- Realização de Eventos de 

Interesse Social e da Categoria 
- Representatividade e Valorização 

Profissional dos Técnicos

FILIE-SE AO SINTEC-SP: 
O ÚNICO E LEGÍTIMO REPRESENTANTE 
DOS TÉCNICOS NO ESTADO

Wilson Wanderlei Vieira, presidente 
do SINTEC-SP e da FENTEC: “Com o 
enfraquecimento dos sindicatos, quem 
lutará pelos interesses dos trabalhadores 
junto às empresas?”

Filie-se ao SINTEC-SP: o único e legítimo 
representante dos técnicos no estado
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sucumbiram frente à nova realidade socioeconô-
mica, continua em plena atividade na defesa dos 
interesses e da valorização dos técnicos. “Com o 
enfraquecimento dos sindicatos, quem lutará pelos 
interesses dos trabalhadores junto às empresas? 
Quem realizará assembleias e reuniões para sacra-
mentar os acordos coletivos? Fato mesmo é que o 
trabalhador não terá mais representatividade, será 
ele contra os empresários; e, sejamos sinceros, quem 
você acha que levará vantagem nessa relação?”, 
questiona Wilson Wanderlei Vieira, presidente do 
SINTEC-SP e da FENTEC – Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais. 

Por isso, a campanha de filiação continua; afi-
nal, os sindicatos dependem dos associados e, mais 
do que nunca, os trabalhadores precisam deles 
para defendê-los nas relações de trabalho. 

Críticas sociais no 
compasso do samba

Com o enredo “Meu Deus, meu Deus, está ex-
tinta a escravidão?”, a escola de samba Para-

íso do Tuiuti entrou no Sambódromo da Marquês 
de Sapucaí, no Rio de Janeiro, criticando a Refor-
ma Trabalhista. A analogia à escravidão não está 
somente no samba-enredo, mas também nos 
adereços e fantasias; e, principalmente, na men-
sagem transmitida a milhões de brasileiros por 
meio da festa mais popular do país. “Uma das 
minhas maneiras de prestar serviço à sociedade é 
com arte. As pessoas têm que se posicionar mes-
mo, e acho bacana que o carnaval ceda espaço 
e cumpra esse papel”, opina o carnavalesco Jack 
Vasconcelos, justificando que o tema escolhido 

– aliás, o mesmo título foi utilizado em 1969 pela 
escola de samba Unidos de Lucas em referência 
acrítica à abolição da escravatura – questiona a 
ideia de justiça e liberdade.

Ao menos na avenida a estratégia deu certo e, 
de forma surpreendente, a Paraíso do Tuiuti con-
quistou o vice-campeonato do carnaval carioca. 
Infelizmente o carnaval só acontece em feverei-
ro, mas a reforma pode ser para a vida inteira.

Paraíso do Tuiuti: analogia entre a 
Reforma Trabalhista e a escravidão
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“E assim, quando a lei foi assinada
Uma lua atordoada assistiu fogos no céu

Áurea feito o ouro da bandeira
Fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel

Meu Deus! Meu Deus!
Se eu chorar, não leve a mal

Pela luz do candeeiro
Liberte o cativeiro social”
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Foi com uma mensagem de vídeo divulgada 
em primeira mão pelas redes sociais que o 
deputado federal Giovani Cherini (PR-RS) 

comunicou, no dia 26 de março de 2018, ter re-
cebido uma ligação da parte do presidente da 
República, garantindo que o projeto que cria o 
Conselho Federal e Regionais dos Técnicos In-
dustriais e Agrícolas seria transformado em lei 
e sancionado pelo Poder Executivo. “Graças à 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos In-
dustriais, ATABRASIL – Associação dos Técnicos 

[  C o n s e l h o  P r ó p r i o  ]

Agora é oficial: 
os técnicos têm um 
conselho próprio

Após mais de quatro décadas de 
luta governo federal sanciona 
a Lei nº 13.639/2018, que cria o 
Conselho Federal e Regionais dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas 

Conselho próprio: 
concretização 

de um ciclo de 
política social 

calcado em 
três pilares
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FOMENTAÇÃO DO 
ENSINO TÉCNICO

LIBERDADE NAS 
ATRIBUIÇÕES 

PROFISSIONAIS

SEGURANÇA DA 
SOCIEDADE
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Agrícolas do Brasil, OITEC – Organização Internacional 
dos Técnicos e à minha luta, nós teremos o nosso conselho 
para defender o ensino técnico, que é tão importante para 
o Brasil”, postou o parlamentar, principal articulador po-
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O desmembramento dos técnicos do 
Sistema CONFEA/CREA e, consequen-
temente, a criação do conselho próprio 
é um objetivo traçado há mais de quatro 
décadas, marcadas por  mobilizações, 
incontáveis reuniões, idas e vindas da ca-
pital federal, enfrentamento a opositores 
que tentavam impedir – até com argu-
mentos infundados e condutas ilegais – a 
materialização desse sonho; no entanto, 
contrariando o “roteiro” dramático, ter-
mina com final feliz e marca o início de 
uma nova época para a categoria. Antes 
de 26 de março de 2018 – data que cer-
tamente será lembrada como uma das 

mais marcantes da história do movimento –, em 28 
de fevereiro o plenário do Senado Federal aprovou 
o referido projeto e o encaminhou para a sanção pre-
sidencial, exatamente um dia após a votação na CRA 
– Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com 
parecer favorável do senador Lasier Martins (PSD-
RS), justificando que a constituição do conselho con-
cretiza uma reivindicação histórica e não acarreta em 
nenhum impacto fiscal ao governo; na ocasião o par-
lamentar destacou também que, apesar dos técnicos 
serem obrigados a se registrarem e pagarem as anui-
dades, eles são impedidos de participar das decisões 
plenárias e não são apropriadamente representados 
nas instâncias decisórias da autarquia. 

Cientes da necessidade dos técnicos de contarem 
com um órgão fiscalizador próprio de suas ativida-
des profissionais e convictos de que a sociedade será 
extremamente beneficiada, diversos parlamentares 
se manifestaram publicamente saudando a apro-
vação do PLC nº 145/2017 na CRA:  os senadores 
Waldemir Moka (PMDB-MS) e Cidinho Santos 
(PR-MT); as senadoras Rose de Freitas (PMDB-ES) 
e Kátia Abreu (TO) – atualmente sem partido –; 
entre outros. “Para se ter uma ideia são centenas 

CRA: última comissão antes do PLC nº 145/2017 ser aprovado 
no plenário do Senado Federal; ao fundo, representantes de 

entidades técnicas acompanhando a votação 
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Dois grandes apoiadores: o senador Paulo Paim 
(PT-RS) e o deputado federal Giovani Cherini (PR-RS) 
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Comunicado em primeira mão: deputado federal Giovani Cherini (PR-RS) 
anuncia a sanção presidencial do conselho; ao lado, ele com o presidente 

Michel Temer e Romero Jucá, líder do governo no Senado Federal

lítico para a aprovação do PL nº 5179/2016 na Câmara dos 
Deputados e do PLC nº 145/2017 no Senado Federal. 
A Lei nº 13.639/2018 foi publicada em 27 de março 
no DOU – Diário Oficial da União [Edição 59 – Seção 1 – 
Página 1]. 
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de milhares de técnicos no país. Então, por que 
impedi-los de terem um conselho próprio para 
nortear e fiscalizar suas atividades?”, questiona o 
senador Paulo Paim (PT-RS), outro a comemorar a 
aprovação. 

Em sequência, no dia 6 de março a SF-SEXPE 
– Secretaria de Expediente do Senado Federal 
remeteu um ofício ao ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Eliseu Padilha, encaminhando a Mensagem 
nº 12/2018 ao presidente Michel Temer – constitu-
cionalmente, o prazo para a sanção de um projeto 
de lei ordinária ou complementar aprovado no 
Congresso Nacional é de 15 dias contados a par-
tir do recebimento. E mesmo sendo constituídos 
dois conselhos separadamente – um industrial e 
um agrícola –, conforme disposto em lei, é mais 
do que um acontecimento histórico para uma ca-
tegoria profissional específica; afinal, conclui-se 
um ciclo de política social calcado em três pilares 
importantíssimos: a fomentação do ensino técni-
co, comprovadamente a maneira mais rápida de 
entrada no mercado de trabalho; a liberdade e va-
lorização profissional dos técnicos, fundamentais 
para o desenvolvimento do país; e, essencialmen-
te, a segurança da sociedade. 

História com final feliz – Acompanhe uma recapitu-
lação com os principais fatos, desde os primeiros mo-
vimentos suscitados nas escolas técnicas na década de 
1960 até a sanção presidencial da Lei nº 13.639/2018:

NA DÉCADA DE 1960
Revoltado com o tratamento proveniente do 

Sistema CONFEA/CREA, um grupo de técnicos, 
com o apoio das escolas técnicas, dá início ao 
movimento pela regulamentação profissional da 
categoria e criação do Conselho Nacional e os 
Conselhos Regionais do Técnico Industrial – na 
época, assim chamado.

NA DÉCADA DE 1980
O assunto é abordado durante uma audiência 

com o presidente da República, João Baptista de 
Oliveira Figueiredo.

NA DÉCADA DE 1990
O movimento ganha força com a publica-

ção 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. No ano 
seguinte, em 5 de outubro, o PLS nº 493/1999 do 
senador Ernandes Amorim (PPB-RO), cuja emen-
da autorizava a criação do conselho, é aprovado 
em tempo recorde no Senado Federal – cerca de 
30 dias –; contudo, o artigo 58 é julgado incons-
titucional pelo STF – Supremo Tribunal Federal 
e o projeto arquivado, sem passar por votação na 
Câmara dos Deputados.

EM OUTUBRO DE 2013
Uma comitiva de técnicos participa de uma 

audiência com os senadores Fernando Collor de 
Mello (PTB-AL) e Osvaldo Sobrinho (PTB-MT), res-
pectivamente autor e relator do PLS nº 356/2013, 
que propunha alteração na Lei nº 8.195/1991 e, 
consequentemente, na Lei nº 5.194/1966, de manei-
ra a democratizar e garantir a proporcionalidade 
dos técnicos no Sistema CONFEA/CREA.

Publicação de 1968, com um 
anteprojeto para o Conselho 

Nacional e os Conselhos 
Regionais do Técnico Industrial
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Representantes técnicos com o senador 
Osvaldo Sobrinho (PTB-MT)
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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; em seguida, o grupo 
realiza reuniões em várias capitais brasileiras, 
para ouvir as reivindicações dos técnicos e ela-
borar um relatório conclusivo. 

Com o fim do trabalho, a minuta do antepro-
jeto de lei é encaminhada ao ministro-chefe da 
Casa Civil, Aloísio Mercadante. 

histórica, levando muitas vezes os profissionais a 
recorrerem ao judiciário para terem seus direitos 
assegurados”.

A PARTIR DE MARÇO DE 2015
A FENTEC – Federação Nacional dos Técni-

cos Industriais, a ATABRASIL – Associação dos 
Técnicos Agrícolas do Brasil e a OITEC – Orga-
nização Internacional dos Técnicos iniciam uma 
campanha oficial para conscientizar a sociedade 
e mobilizar os parlamentares, com a publicação 
e distribuição – inclusive no Congresso Nacional 
– de boletins informativos elencando os motivos 
para os técnicos terem um conselho próprio.

Para um dos boletins o deputado federal Pau-
lão (PT-AL), mais um dos apoiadores, proferiu 
o seguinte depoimento: “Estamos juntos nessa 
luta pela criação do conselho e entendo bem essa 
necessidade, pois sou formado em eletrotécnica 
e fui um dos precursores da ATIAL – Associação 
dos Técnicos Industriais de Alagoas. Há uma for-
te desigualdade no Sistema CONFEA/CREA; os 
técnicos pagam suas contribuições, mas não têm 
voz na hora das decisões. É uma discriminação 

Representantes técnicos com o ministro do Trabalho, 
Manoel Dias, durante assinatura da Portaria nº 59
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Boletins alusivos à campanha oficial para a criação do conselho próprio
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EM MAIO DE 2016
O Poder Executivo encaminha, para a apreciação 

do Congresso Nacional, o PL nº 5179/2016.

EM NOVEMBRO DE 2016
O PL nº 5179/2016 é aprovado de forma unâni-

me na CTASP – Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, tendo como relatora 
a deputada federal Flávia Morais (PDT-GO).

EM MAIO DE 2017
Novamente por unanimidade o PL nº 5179/2016 

é aprovado na CFT – Comissão de Finanças e Tri-
butação, tendo como relator o deputado federal 
Mauro Pereira (PMDB-RS).

Deputado federal Paulão (PT-AL): formado em eletrotécnica e 
apoiador da criação do conselho
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Representantes técnicos acompanham a votação do 
PL nº 5179/2016 na CTASP

Representantes técnicos acompanham a votação do 
PL nº 5179/2016 na CFT

EM SETEMBRO DE 2017
Após uma histórica audiência pública extra-

ordinária com a presença de um grande número 
de técnicos, o PL nº 5179/2016 é aprovado na 
CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, mais uma vez por unanimidade, 
tendo como relator o deputado federal Giovani 
Cherini (PR-RS).
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Representantes técnicos acompanham a 
votação do PL nº 5179/2016 na CCJC
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EM NOVEMBRO DE 2017
Com a Redação Final elaborada pelo deputado 

federal Capitão Augusto (PR-SP), o PL nº 5179/2016 
é encaminhado à SF-SEADI – Secretaria de Atas 
e Diários do Senado Federal e lida em plenário, 
passando a tramitar como PLC nº 145/2017.

EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018
O PLC nº 145/2017 é aprovado na CRA – Comis-

são de Agricultura e Reforma Agrária, com parecer 
favorável do senador Lasier Martins (PSD-RS).

Capitão Augusto (PR-SP): relator da Redação Final 
do PL nº 5179/2016
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EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018
O plenário do Senado Federal aprova o 

PLC nº 145/2017, e o texto é encaminhado para a 
sanção presidencial.

EM 6 DE MARÇO DE 2018
A SF-SEXPE – Secretaria de Expediente do 

Senado Federal envia ofício ao ministro-chefe da 
Casa Civil, Eliseu Padilha, encaminhando a Men-
sagem nº 12/2018 ao presidente da República.

EM 26 E 27 DE MARÇO DE 2018
Sancionada por Michel Temer em 26 de março, 

no dia seguinte a Lei nº 13.639/2018 é publicada 
no DOU – Diário Oficial da União [Edição 59 – 
Seção 1 – Página 1].

Lasier Martins (PSD-RS): relator do PLC nº 145/2017 na CRA

Lei nº 13.639/2018: publicação no DOU em 27 de março de 2018
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Um acontecimento trágico marcou o dia 8 de 
março de 1857, quando cerca de 130 operárias 
norte-americanas morreram carbonizadas 

numa indústria têxtil em Nova York; supostamente, 
um incêndio criminoso provocado pelos patrões em 
represália a uma eventual manifestação por melhores 
salários, condições apropriadas de trabalho, tratamento 
digno e redução na jornada. Há até quem defenda a tese 
de que a greve nunca aconteceu. Se de imediato nada 
mudou, aquela triste tragédia escreveu um capítulo 
importantíssimo na evolução da sociedade mundial, 
abrindo precedentes para a realização de congressos e 
conferências visando à discussão da equiparação dos 
direitos entre os gêneros. 

O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado 
num domingo, mais precisamente em 28 de fevereiro 
de 1909 nos Estados Unidos por iniciativa de um 
partido socialista; além do direito a voto, as mulheres 
protestavam contra a discriminação sexual no trabalho 
e pleiteavam ocupar cargos públicos. Em seguida, 
durante a II Conferência Internacional de Mulheres 
Socialistas na Dinamarca, a discussão girou em torno 
da criação de uma data anual para a celebração das 
lutas feministas e também em memória das operárias 
mortas no século anterior. Ainda, em 18 de março de 
1910, mais de um milhão de pessoas tomaram as ruas 
da Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça para celebrar 
pacificamente – os norte-americanos continuaram 
comemorando no último domingo de fevereiro. 

[  E s p e c i a l  ]

Legado de conquistas históricas 
e de conscientização social para 
a formação profissional, ética e 
moral do mundo contemporâneo

Em 1917 milhares de trabalhadoras russas realiza-
ram uma greve em protesto contra a participação do 
país na Primeira Guerra Mundial e exigindo a queda 
do regime czarista; coincidência ou consequência, os 
acontecimentos marcaram o início da Revolução Russa 
que derrubou o último governante com poder absoluto 
e independente a liderar o país – o czar Nicolau II. Em 
1945, a ONU – Organização das Nações Unidas assinou 
o primeiro acordo internacional atestando os princípios 
de igualdade entre homens e mulheres; e, em 1975, fi-
nalmente reconheceu e oficializou o 8 de março como 
Dia Internacional da Mulher – considerado feriado em 
vários países, inclusive na Rússia. 

Mulheres na política – Cerca de 52% do eleitorado brasi-
leiro é composto por mulheres; porém, na atual configu-
ração do Congresso Nacional – Câmara dos Deputados 
e Senado Federal – a desproporcionalidade é enorme: 
somente 10% de parlamentares do sexo feminino. “Esses 
ambientes são uma espécie de arena de discussão da socie-
dade, mas não a representa proporcionalmente. Por isso, 
é importante elegermos mais mulheres”, defende Luciana 

Dia Internacional da Mulher
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Maria da Penha Maia Fernandes: uma das mais importantes 
líderes de movimentos em defesa dos direitos da mulher 

A mulher no cenário mundial: da tragédia numa indústria norte-americana aos movimentos feministas por respeito e igualdade de direitos
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de Oliveira Ramos, pesquisadora da FGV – Fundação Ge-
túlio Vargas, alertando que a disparidade é preocupante e 
pode se transformar em empecilho na implementação de 
políticas públicas que atendam às necessidades da popu-
lação. “Existe pouco estímulo dos partidos políticos para 
que as mulheres participem da política nacional”, aponta 
a professora, concluindo que é preciso ter mulheres eleitas 
e não apenas candidatas figurativas. 

Embora o engajamento das mulheres na política na-
cional ainda seja pequeno, as conquistas do movimento 
feminista têm sido gradativas, ano após ano e década 
após década. O direito de voto, por exemplo, conquis-
tado em 24 de fevereiro de 1932 no governo de Getúlio 
Vargas pode ser considerado um divisor de águas, tanto 
que no ano subsequente foi eleita a primeira deputada 
federal para a Assembleia Nacional Constituinte: a 
paulista Carlota Pereira de Queiroz.  

Em 1985 é inaugurada em São Paulo a primeira 
unidade da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher; 
o estado é também o primeiro a contar com um cen-
tro especializado no atendimento às mulheres víti-
mas de violência física, moral e sexual. No mesmo 
ano é instituído o CNDM – Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher por força da Lei nº 7.353/1985, 
sancionada com a finalidade de promover políticas 
contra a discriminação, assegurando condições de 
liberdade e igualdade de direitos, bem como plena 

participação nas atividades políticas, econômicas 
e culturais.

Farmacêutica e mãe de três filhas, em 1983 a 
cearense Maria da Penha Maia Fernandes ficou 
paraplégica ao levar um tiro do marido, mas 
encontrou forças para buscar justiça e se tornar 
referência entre as mulheres vítimas de violên-
cia conjugal; em reconhecimento à sua luta, a 
Lei nº 11.340/2006 leva seu nome: Maria da Penha, 
um importante instrumento legislativo no comba-
te à criminalidade doméstica. 

Ainda na política: em 1990 a mineira Júnia Marise é 
eleita a primeira senadora; nomeada pelo presidente Fer-
nando Collor de Mello, a economista Zélia Cardoso de 
Mello tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de 
ministra da Fazenda; Roseana Sarney, em 1994, chegou 
ao posto de primeira governadora de um estado brasi-
leiro – o Maranhão. E no ápice da ascensão feminina na 
política, em 2010 o Brasil teve sua primeira presidente da 
República: Dilma Rousseff. 

Não apenas sob a perspectiva social e política – objeto 
dessa matéria –, mas em qualquer área do conhecimento 
humano a participação da mulher é fundamental. Por 
isso, além do caráter festivo e comemorativo, o Dia In-
ternacional da Mulher pode também ser compreendido 
como um legado de conquistas históricas e de conscien-
tização social para a formação profissional, ética e moral 
do mundo contemporâneo. Em outras palavras, o uni-
verso é delas. 

Configuração atual do Congresso Nacional: número de 
mulheres representa apenas 10% dos parlamentares 

Homenagem do SINTEC-SP e da FENTEC 
no Dia Internacional da Mulher
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Técnico bem-sucedido: êxito na vida pública e felicidade em casa

Diretor do SINTEC-SP – Sindicado dos 
Técnicos Industriais do Estado de São 
Paulo e presidente da AET-SP – As-

sociação de Ensino Técnico do Estado de São 
Paulo, Welington Guilherme Rezende nasceu 
no pequeno município de Barbosa em 11 de 
janeiro de 1966; contudo, foi em Americana que 
se formou Técnico em Edificações pelo Colégio 
Polivalente – atualmente, ETEC Polivalente de 
Americana, instituição administrada pelo CPS – 
Centro Paula Souza. “Como diretor e filiado ao 
SINTEC-SP há mais de duas décadas, eu tenho 
trabalhado pelo devido reconhecimento dos 
técnicos, principalmente na região de Campi-
nas e Americana. Pela AET-SP procuro difundir 
nossas atividades às escolas técnicas, alunos e 
formandos, conscientizando-os da importância 
da representatividade sindical”, explica. Segun-
do ele, a formação técnica foi fundamental para 
seu crescimento profissional. “Aprendi a ter 
visão de mercado, realizei inúmeros projetos e 
sou proprietário de uma empresa consolidada 
com carteira fidelizada de clientes e reconhe-
cimento em toda a região pela qualidade dos 
serviços e atendimento personalizado”, propa-
ga, referindo-se à WGR Projetos e Construções, 
voltada para a elaboração de projetos e suporte 
técnico para pessoas físicas e grandes empre-
sas e empreendimentos. “Sou muito justo com 
meus clientes e busco sempre o melhor para 
cada um deles”, acrescenta, mencionando as 
duas filhas formadas em instituições privadas 
de qualidade graças ao seu trabalho autônomo 
como técnico: Beatriz Gonçalves Rezende é 
arquiteta e Bianca Gonçalves Rezende é advo-
gada; a esposa Bernadete Gonçalves Rezende 
lecionou por mais de 25 anos na rede pública de 
ensino, e a netinha Maria Clara Rezende Cha-
gas é a xodó do vovô. “Minha família é a base de 
tudo”, orgulha-se. 

Vida pública – Foram as assembleias, reu-
niões e debates em defesa dos interesses dos 
técnicos que motivaram Welington Guilherme 

[  P e r f i l  ]

Welington Guilherme Rezende é um exemplo de como a formação 
técnica pode levar ao sucesso profissional e à harmonia familiar

Técnico, pai e avô: Welington Guilherme Rezende 
em família, a base de tudo
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Técnico bem-sucedido: êxito na vida pública e felicidade em casa
Rezende a entrar para a política. “Pela re-
novação, transparência, combate à corrup-
ção, fomento à saúde e educação pública 
de qualidade, candidatei-me à Prefeitura 
de Americana nas eleições suplementa-
res de 2014 e fiquei em segundo lugar 
com 22.177 votos; em seguida fui eleito 
vereador com 1.414 votos pelo PRP 
– Partido Republicano Progressista”, 
relata com a convicção de um trabalho 
alinhado com as necessidades sociais. 
“O povo espera por verdades e eu 
procuro representá-lo com zelo e da 
melhor maneira possível. Sinto-me 
muito feliz com o reconhecimento 
da população, e isso mostra que es-
tou no caminho certo”, complemen-
ta o vereador. 

É natural que ser conhecido na comu-
nidade tenha contribuído politicamente; 
porém, não é suficiente para ganhar uma 
eleição. “As pessoas precisam procurar 
alternativas, propostas fundamentadas 
e ideias potenciais para transformar a 
realidade de um município”, enfatiza, 
quase em tom de discurso. 

Para finalizar Welington Guilher-
me Rezende faz questão de alertar os 
gestores públicos e educacionais que 
o ensino técnico tem que ser cada 
vez mais valorizado e difundido, 
pois são nas escolas técnicas que as 
empresas buscam os melhores pro-
fissionais para o mercado de trabalho. 
“Em minha opinião, ao concluir o ensino 
médio o aluno deve se dar a oportunidade 
de ingressar numa escola técnica; é im-
portante fazer primeiro um curso técnico 
para confirmar a vocação e depois, com 
bagagem de conhecimento e a certeza 
do que realmente deseja para o futuro, 
partir para o ensino superior”, aconse-
lha. Ele agiu assim e é um técnico bem-
sucedido. O próximo pode ser você. 

Welington Guilherme Rezende na vida 
pública: renovação, transparência, 

combate à corrupção, fomento à saúde e 
educação pública de qualidade
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Sobre o presente e o 
futuro do CREA-SP

Presidente mais jovem da história do CREA-SP 
– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado de São Paulo, Vinicius Marchese Mari-

nelli assumiu o cargo em setembro de 2016 por decisão 
judicial – ele foi o segundo candidato mais votado em 
2014. Nas eleições subsequentes os números não deixa-
ram dúvidas e o legitimaram, democraticamente, para 
a gestão 2018/2020 com 6.520 votos – quase o dobro em 
relação ao principal concorrente. Um dos objetivos era 
tornar o CREA-SP mais atuante junto à sociedade; pois, 
de acordo com o próprio presidente, havia um conselho 
desacreditado e com os piores índices de fiscalização de 
todo o Sistema CONFEA/CREA. “Isso faz parte do pas-
sado”, comemora. 

Natural de Mogi Guaçu e empresário na área tec-
nológica, Vinicius Marchese Marinelli é engenheiro de 
telecomunicações formado pela UNITAU – Universida-
de de Taubaté, com pós-graduação pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e especializado em gestão de 
negócios pela instituição irlandesa Dublin Business 
School. Antes de assumir a presidência foi conselhei-
ro durante dois mandatos e participou ativamente da 
idealização do CREA Jovem Paulista, programa que 
visa aproximar os graduandos das ações do conselho 
por meio de parcerias com instituições de ensino e a 
iniciativa privada. 

Nessa entrevista exclusiva ele comenta sobre a situação 
administrativa do CREA-SP, os planos futuros e a saída 
dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA com a criação 
do Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais 
e Agrícolas. “Em nossa gestão o CREA-SP sempre defen-
derá o diálogo, com o objetivo de não colocar entraves à 
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[  E n t r e v i s t a  ]

liberdade de manifestação de qualquer categoria”, declara 
com naturalidade.

Acompanhe: 
 
Após assumir a presidência do CREA-SP por deci-

são judicial, o que o levou a se candidatar novamente 
em 2017?

Os bons resultados alcançados em nossa primeira 
gestão, a certeza de que poderíamos continuar contri-
buindo significativamente para tornar o CREA-SP mais 
atuante junto à sociedade, e também o apoio de lide-
ranças com um feedback altamente positivo por parte 
dos profissionais, mostrando que estávamos no cami-
nho certo e determinantes para encarar a disputa. 

Que avaliação você faz do CREA-SP quando as-
sumiu a presidência pela primeira vez e, em termos 
gerais, qual é a situação do conselho na atualidade?

Para dar um exemplo mais crítico, o CREA-SP ti-
nha os piores índices de fiscalização de todo o Sistema 
CONFEA/CREA; ou seja, não exercia o papel para o 
qual foi criado. Encontramos um conselho desacredi-

Em entrevista exclusiva, Vinicius 
Marchese Marinelli comenta 
sobre a situação administrativa 
da entidade, os planos futuros e 
a saída dos técnicos do Sistema 
CONFEA/CREA

“Ao longo da história – a exemplo dos 
arquitetos – algumas modalidades 
vêm se mostrando insatisfeitas 
quanto ao reconhecimento dentro 
do nosso sistema”
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tado e um desânimo geral entre os funcionários, que se 
ressentiam da falta de diálogo com a alta administra-
ção e de iniciativas concretas que lhes possibilitassem 
aprimoramento profissional. Isso faz parte do passado. 
Na nossa administração – sempre atendendo aos prin-
cípios de economicidade e eficiência – eles contam com 
treinamento efetivo por meio do Programa de Qualifi-
cação do Quadro Funcional; chegaram novos veículos 
e implantamos práticas mais eficientes de fiscalização; 
promovemos aumento da receita; economizamos em 
diárias, locomoções e com cargos comissionados. 

E entre os planos futuros, o que você destaca?
É preciso aperfeiçoar ainda mais as ações de fiscali-

zação, com tecnologia digital e menos burocracia. Nós 
também procuraremos fortalecer as associações profis-
sionais, discutindo questões levantadas pelos associados 
como a sustentabilidade das entidades de classe de ma-
neira a garantir-lhes maior autonomia. Com base numa 
política de fomento às parcerias e convênios estratégicos, 
ampliaremos as ações de valorização profissional e de 
ética, conferindo mais credibilidade e respeitabilidade ao 
conselho. E, talvez a maior novidade sob o ponto de vista 
de gestão, seja a implantação do conceito de compliance 
– conformidade, numa tradução literal, e “agir em sin-
tonia com as regras”, numa visão organizacional –, para 
identificar as fragilidades e riscos administrativos; para 
tanto, os colaboradores serão treinados e preparados 
para vivenciar e aplicar uma cultura de integridade, com 
ênfase na qualificação dos recursos humanos.  

Qual a sua opinião e posicionamento quanto ao des-
membramento dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA 
e, consequentemente, à criação de um conselho indepen-
dente? 

Ao longo da história – a exemplo dos arquitetos 
– algumas modalidades vêm se mostrando insatisfeitas 

quanto ao reconhecimento dentro do nosso sistema, e 
um ponto crítico é a questão das atribuições profissio-
nais. Acredito que a área técnica e tecnológica unida 
ganha mais força, e a convivência entre diferentes moda-
lidades só enriquece nossos debates em nível estadual e 
federal. Em nossa gestão o CREA-SP sempre defenderá o 
diálogo, com o objetivo de não colocar entraves à liberda-
de de manifestação de qualquer categoria. 

O Senado Federal promoveu uma consulta pública 
para saber a opinião da população sobre a criação do 
conselho dos técnicos, e a grande maioria se mostrou 
favorável. Como você analisa essa manifestação? 

Sou totalmente favorável à ampla discussão dos as-
suntos de interesse da sociedade brasileira, pois o debate 
amplo deve sempre ser estimulado; ainda mais quando 
se trata de uma matéria de tamanha relevância. Espero 
que os resultados dessa consulta expressem, efetivamen-
te, a opinião da maioria.

Você admite que os técnicos não têm um tratamento 
justo por parte do Sistema CONFEA/CREA?

As partes que não se sentem valorizadas devem sem-
pre ser ouvidas para que se chegue a um consenso, com 
desdobramento favorável aos profissionais e à sociedade; 
afinal, é para isso que nosso sistema foi criado. 

Política à parte, seu relacionamento com as lideran-
ças de entidades técnicas é bem sólido. Independente de 
posicionamentos, você concorda que essa proximidade é 
salutar e deve ser mantida? 

Essa aproximação é fundamental para aprimorarmos 
nossos diálogos. E, reforçando o que abordamos ante-
riormente, a área técnica e tecnológica unida ganha mais 
força. Enfim, nós continuaremos intensificando a busca 
pela excelência nos serviços oferecidos às empresas e aos 
profissionais registrados, e trabalhando para o fortaleci-
mento das nossas associações e entidades de classe. 
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“Sou totalmente favorável à ampla 
discussão dos assuntos de interesse da 
sociedade brasileira”
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“As partes que não se sentem 
valorizadas devem sempre ser ouvidas 
para que se chegue a um consenso”
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O que pensam os técnicos 
sobre o conselho próprio?
Tenho acompanhado a movimentação 

sobre o desmembramento dos técnicos 
do Sistema CONFEA/CREA que, 

historicamente, vem “podando” esses 
profissionais nos conselhos, limitando 
suas atribuições e o exercício da profissão, 
além de impedi-los de atuarem como 
conselheiros; ou seja, sem poder de voto e sem 
representatividade – papel conferido somente 
aos engenheiros, numa verdadeira afronta à 
Constituição Federal. Reclamam também os 
tecnólogos, que custeiam o mesmo valor em 
anuidades dos engenheiros, mas com metade 
das atribuições.

Assim que constituído o conselho terá mais 
de 1 milhão de técnicos, sem contabilizar 
aqueles que atuam sem registro no sistema 
devido a uma infinidade de motivos. Em 
contrapartida, após perceber essa força e 
considerando que os arquitetos e urbanistas 
também têm sua própria autarquia, o Sistema 
CONFEA/CREA parece defender a aprovação 
do piso salarial dos técnicos. Vai entender!

Como analogia: os médicos precisam ter 
registro nos CRMs – Conselhos Regionais 
de Medicina; os enfermeiros nos CORENs 
– Conselhos Regionais de Enfermagem; os 
dentistas nos CROs – Conselhos Regionais 
de Odontologia. Então, por que os CREAs 
– Conselhos Regionais de Engenharia e 
Agronomia devem abraçar tantas áreas? Por 
que os técnicos não podem seguir seu próprio 
caminho? A quantidade de profissionais 
envolvidos torna viável a separação, não 
havendo necessidade de prever orçamento 
público, uma vez que as anuidades serão 
suficientes para custeá-lo. 

Há insatisfação entre os próprios 
engenheiros, que reclamam da área civil 
receber mais atenção; li em algum lugar sobre 
um pequeno movimento dos engenheiros 
eletricistas também querendo sair dos CREAs, 
tal qual os engenheiros químicos, cujo registro 
profissional é feito pelos CRQs – Conselhos 
Regionais de Química.

D
IV
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O

[  O p i n i ã o  ]

Ao buscar informações sobre o assunto, 
confesso que me posicionei inteiramente a favor 
da criação do conselho próprio; acredito que a 
categoria tem muito a ganhar – e a sociedade, 
mais ainda. 

Enfim, abri o debate nesse fórum de 
discussão e aguardo a opinião dos demais 
profissionais – técnicos ou de outras áreas do 
conhecimento humano. 

Fonte: Texto extraído do fórum de discussão 
Under-Linux, editado de acordo com a linha 
editorial de SINTEC-SP em Revista

“Ao buscar informações 
sobre o assunto, confesso 
que me posicionei 
inteiramente a favor da 
criação do conselho próprio”

DMarcio, pseudônimo no fórum de discussão, assim 
sugerido pelo próprio autor para não perder a condição 
de anonimato



PROFISSIONAL SÉRIO E COMPROMETIDO COM A 
QUALIDADE DO SEU SERVIÇO NÃO DEIXA DE EMITIR 
ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
“Art. 1º – Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução 
de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais 
referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica 
sujeito à ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.”

• Valorização profissional
• Legitimidade do exercício profissional
• Segurança à sociedade
• Garantia aos contratantes e contratados 
• Fortalecimento da categoria  

Informação importante
De acordo com o art. 25 da Resolução 1025/2009 do CONFEA 
– Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 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.

Para mais informações, entre em contato com o SINTEC-SP –
Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Pau-
lo, acessando o site www.sintecsp.org.br ou ligando para 
(11) 2823-9555.

Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo 

www.sintecsp.org.br



Resultado de um intenso trabalho iniciado pela ATESP – 
Associação Profissional dos Técnicos Industriais do Estado de 
São Paulo – atual, SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 
do Estado de São Paulo –, em 6 de fevereiro de 1985 o presidente 
da República assinou o Decreto nº 90.922/1985 regulamentando 
a Lei nº 5.524/1968 e “escrevendo” um capítulo importantíssimo 
na história do movimento dos técnicos.
Por isso nós fazemos sempre questão de lembrar 
e compartilhar essa data, como um símbolo de 
nossa luta por respeito, reconhecimento 
e liberdade profissional.

Parabéns a todos!
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