
    COMUNICADO 

________________________________________16/01/2014 

 

TÉCNICOS MAIS PRÓXIMOS DO CONSELHO PRÓPRIO 

Manoel Dias, Ministro do Trabalho, assina portaria que constitui um grupo de trabalho 
para estudo da viabilidade do desmembramento dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA. 

A Federação Nacional dos Técnicos Industriais – FENTEC e a Organização Internacional 
dos Técnicos – OITEC, estiveram reunidas, no dia 13 de janeiro de 2014, com o Ministro do 
Trabalho Manoel Dias, na SRTE/SC – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
de Santa Catarina. Na ocasião, o Ministro assinou a Portaria nº 59, de 14 de janeiro de 2014, 
publicada no DOU – Diário Oficial da União e 15/01, constituindo um Grupo de Trabalho 
para estudo da viabilidade do desmembramento dos técnicos do Sistema CONFEA/CREA. 

No ato de assinatura, o Ministro destacou a 
importância dos técnicos para o país. “Não 
queremos dar privilégios a nenhuma categoria 
profissional, no entanto, não queremos que 
ocorram injustiças”, declarou.  

De acordo com a portaria assinada o Grupo de 
trabalho será formado por representantes 
ligados ao Gabinete do Ministro, à Secretaria de 
Políticas Públicas de Emprego e a Secretaria de 

Relações do Trabalho. Num prazo de 60 dias os servidores do MTE deverão apresentar 
uma solução que resolva definitivamente a situação dos técnicos junto ao CONFEA/CREA. 

O Deputado Federal Giovani Cherini (PDT-RS) afirmou que esse é um 
momento histórico. “Temos que por fim aos inúmeros 
constrangimentos que os técnicos agrícolas e industriais passam no 
exercício da sua profissão por atos discriminatórios do Sistema 
CONFEA/CREA”, afirmou.  

Além de Manoel Dias e seu chefe de 
gabinete Rodrigo Minotto, participaram 
também da reunião o presidente da 
FENTEC, Wilson Wanderlei Vieira; Ricardo 
Nerbas, presidente da OITEC – Organização 
Internacional dos Técnicos e do SINTEC-
RS; Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, 
presidente da CNPL – Confederação 
Nacional das Profissões Liberais; Carlos 
Dinarte Coelho, vice-presidente da 
ATABRASIL – Associação dos Técnicos 
Agrícolas do Brasil; e, dirigentes de 
sindicatos estaduais de técnicos industriais e agrícolas de vários estados. 

Saudações Sindicais! 
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