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 SINTEC-SP: “ Juntos, Somos mais Fortes!” 
 

DE ATESP A SINTEC-SP  
18 DE AGOSTO DE 2020: 41 ANOS  

 

Parabéns, ATESP!  

Parabéns, SINTEC-SP! 

Parabéns, TÉCNICOS INDUSTRIAIS!  

 

Há exatos 41 anos, um grupo de técnicos 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. De acordo com a CLT – Consolidação 

das Leis do Trabalho, para se fundar um sindicato primeiramente era necessária a constituição de uma associação. E é um 

grande orgulho afirmamos que a ATESP foi a primeira entidade de técnicos pré-sindical do país, movida pelo propósito de 

disseminar os ideais e reivindicações da categoria.  

 

Essa data história marca, oficialmente, o início do movimento dos técnicos. Desde então, inúmeras vitórias marcaram a traje-

tória da categoria, como a regulamentação profissional (Lei nº 5.524/1968 e Decreto nº 90.922/1985); a transformação da 

associação em SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo, com a assinatura 

da carta sindical pelo então ministro do Trabalho Almir Pazzianotto Pinto em 23 de setembro de 1985; a conjectura, juntamen-

te com outros SINTECs para a fundação da FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais em 28 de janeiro de 

1989; a luta contínua visando à 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 para a 

sanção presidencial da Lei nº 13.639/2018, que cria o Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais; entre outras 

conquistas.  

 

É por isso e muito mais que hoje, 18 de agosto de 2020 , cada um de nós nos sentimos extremamente orgulhosos por acom-

panhar e, direta ou indiretamente, fazer parte dessa maravilhosa história.  

 

 
 

FILIE-SE AO SINTEC-SP  
www.sintecsp.org.br 


