
Sindicato dos Técnicos Industriais - RS2014

O Técnico, dentro de uma visão humanista, solidária e 
transformadora, contribuí, a partir do seu ambiente de 
trabalho, para o desenvolvimento e a construção de um 
mundo mais fraterno. 

A força do
Técnico Industrial

filiado



A força do movimento dos Técnicos Industriais no RS

O SINTEC-RS tem atuado fortemente para bem representar a categoria, priorizando sempre a busca por melhores salários e condi-
ções de trabalho. Os acordos e convenções assinados pelo SINTEC-RS beneficiaram 16 mil Técnicos Industriais. Este número repre-
senta  80% dos cerca de 20 mil profissionais sindicalizados.  Veja abaixo as empresas que assinaram.

14 acordos assinados pelo SINTEC-RS

Técnicos compareceram nas 
assembleias convocadas pelo SINTEC-RS.

Empresas/Sindicato    Assinado
                                           desde

CEEE                                     1992
SINMETAL                          2000
SINDIPEÇAS                       2001
SINDIMAQ                         2001
SINDIMETAL                      2002
SINDIMAQSINOS             2003
CORSAN                              2005
CGTEE                                  2005
ELETROSUL                        2005
TRENSURB                         2006
ELETROBRAS                     2007
ITAUTEC                              2007
LOBEK                                  2009

 



ATCGTEE - Associação dos Técnicos da Companhia de Geração 
Térmica de Energia Elétrica

Diretoria
Presidente: Daniel Caldeira
Vice-Presidentes: Reinaldo Lima Rolim, Simone Ferigolo Venturini, Glau-
cio Adriano Pereira Coelho
Secretário: Marcelo da Silva Kuhs 
Secretário Substituto: Fabrizio Badia de Paiva
Tesoureiro: Cristiano Rodrigues da Silva
Tesoureiro Substituto: Lorgiomar Duarte Pieper
Conselheiros: Antônio Lemos Moura, Piter Neutzling Machado, Ana Be-
atriz Lucas da Silva
Conselheiros Substitutos: Samuel do Amaral Farias, Arion Rosa Dias, Die-
go Macedo de Oliveira

ATT, ATCEEE, ASTEC e ATCGTEE trabalham em conjunto com o SINTEC-RS .

Diretoria da ATCEEE

Diretoria da ASTEC

Juntos somos mais fortes! É esse o lema que tem movido cada novo dia do SINTEC-RS, ainda mais agora com a Associação 
dos Técnicos da Trensurb – ATT, Associação dos Técnicos das Companhias e Empresas de Energia Elétrica do Rio Grande 
do Sul – ATCEEE, Associação dos Técnicos Industriais da Companhia Rio-grandense de Saneamento – ASTEC e  Associação 
dos Técnicos da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – ATCGTEE, trabalhando em sintonia. O objetivo é a 
valorização dos Técnicos Industriais e o fortalecimento do associativismo e do sindicalismo. É preciso estar em sintonia para 
que a união se transforme em ação, e a ação em resultados. 

A força do movimento dos Técnicos Industriais no RS

ASTEC – Associação dos Técnicos Industriais da Companhia Rio-
grandense de Saneamento

Diretoria
Presidente: Flávio Renan Fialho Círio
Vice-Presidente:  Marcelo João Valandro
Secretário:  Luciele de Oliveira Vicintainer
Secretário Substituto:  Maélton José Schmitz da Silva
Tesoureiro: Flávio Pezzi
Tesoureiro Substituto:  Joel Lissarraga de Freitas
Conselho Fiscal:
Titulares: Paulo Parobé Fernandes,  Julio Cesar Sanches Trombetta,  Ro-
drigo José Gomes
 Suplentes: Ricardo Filmann Leguisamo,  Paulo Renato Brum,  Lélio da Silva 
Costa

ATCEEE – Associação dos Técnicos das Companhias e Empresas de 
Energia Elétrica do Rio Grande do Sul

Diretoria
Presidente: Ernani Luiz Vittorazzi de Freitas
Primeira Vice-Presidente: Maria Luiza Garcia Pereira
Segundo Vice-Presidente: João Abelardo Brito 
Secretário Geral: Gilnei Heurich 
Primeiro Secretário: Gerson Carlos Lima Villar
Diretor Financeiro: Waldecy Luiz Barneche de Avila
Diretor Financeiro Substituto: Theo Arthur Schaaf
Diretor Social: Pedro Vicente da Silva Baptista
Conselheiro Fiscal – Titular: Aramides Saraiva Rios, Clailton Bobsin Galves, 
João Luis Martins Collar
Suplentes: Amauri Penal de Lima, Rogerio Augusto Moraes Rosa, José Ma-
nuel de Deus Fonseca

ATT – Associação dos Técnicos da Trensurb
 
Em processo de reorganização a importante ATT - Associação dos Técnicos 
da Trensurb conta com uma direção provisória que tem como objetivo 
organizar a nova diretoria da Associação.
 
Fazem parte da Comissão:
Vinicius da Silva Froes
Diego Fernando Soares da Silva
João Carlos Cabral
Ricardo da Silva Rolla

Diretoria da ATCGTEE

Diretoria da ATT



| NESSA EDIÇÃO

| EXPEDIENTE

06

08

13

14

Corrigindo uma 
discriminação no 
Sistema CONFEA/CREA

Conselho Profissional:
“Está raiando a liberdade”

Homenagem dos Técnicos Industriais e
 Agrícolas ao Governador Tarso Genro

XII CONSIG – Congresso 
de Sindicalismo Global

XII Congresso Internacional de Técnicos

11

DIRETORIA
Presidente Ricardo Nerbas
Vice-Presidente: Carlos Alberto Pauletto
Vice-Presidente: Paulo Ricardo de Olivei-
ra
Diretor Administrativo: Rogério Augusto 
Moraes Rosa
Diretor Administrativo Substituto: Ger-
son Carlos Lima Vilar
Diretor Financeiro: Julio César Fauri Lopes
Diretor Financeiro Substituto: Julio César 
Sanches Trombetta

CONSELHO FISCAL
Titular: João Abelardo Brito
Suplente: Alderico Baccarin
Titular: Luiz Antonio Castro dos Santos
Suplente: Waldecy Luiz Barneche de Avila
Titular: Carlos Roberto Fonseca Sabo
Suplente: Enio Roesler

DIRETORES:
Fulvio Luiz Werner Ferreira
Sandro Moretti da Silva Pacheco
Elaine de Souza
Ernani Luiz Vittorazzi de Freitas
João Ricardo Poletti da Silva
Flávio Pezzi
Glaucio Adriano Pereira Coelho
Pedro Jorge Barbosa Pimentel
João Francisco Silveira Martins
Vinicius de Moura Silveira
José Soboleski
José Carlos Lutckmeier
Aramiz Júlio Gonçalves Mendes
Aramides Saraiva Rios
Orquides Batalha de Melo
Marcelo João Valandro
Antonio Carlos Wiezenmann
Abel Silveira de Oliveira
José Alcides Possas Silveira

Roberto Carlos Ferreira Junior
Paulo Renato Brum
Marcos Flavio Yanzer Portela
Tiago Moreira da Silva

REDAÇÃO/FOTOS: Luiz Roberto Rech/
DRT6926

Edição: Editora Imprensa Livre

51 32497146
 
Impressão: Evangraf 

Tiragem: 20.000 exemplares



5

| EDITORIAL

Desde 1996, quando foi fun-
dada, a Organização Internacional 
de Técnicos – OITEC defende e 
fortalece o desenvolvimento cul-
tural, social, educativo, ético e, 
por que não dizer, humano e soli-
dário. A entidade cobra dos países 
que a integram (Argentina, Para-
guai, Uruguai e Brasil), através das 
entidades de técnicos represen-
tativas, uma postura diferenciada 
dos seus profissionais, diante da 
necessidade de construirmos um 
mundo mais humano e fraterno.

Sabemos que o grau de so-
lidariedade, sociabilidade e co- 
operação, presentes no dia-a-dia, 
está vinculado diretamente ao 
processo de autotransformação 
que passamos enquanto sujeitos 
sociais. Grande parte desta auto-
transformação acontece no am-
biente dos cursos técnicos, o que 

Cabe ao técnico, dentro de uma visão 
humanista, solidária e transformadora, 
contribuir, a partir do seu ambiente de trabalho, 
com a construção de um mundo mais fraterno. 

O poder transformador 
do Técnico 

nos anima a afirmar que o profis-
sional Técnico entra no mercado 
de trabalho com esta consciência, 
qualidade que, certamente, o dife-
rencia na sociedade. 

Este paradigma é observado 
no convívio social, nas organiza-
ções, nas comunidades, nas famí-
lias e, principalmente, nas relações 
pessoais. O voluntariado e a coo-
peração mostram-se como um há-
bito do coração, que, infelizmente, 
a maioria das nações do planeta 
ainda não entende como essencial 
para a boa convivência pacífica e 
ordeira, optando apenas pelos in-
teresses econômicos e políticos. 

Por essa razão, cabe ao Técni-
co, dentro de uma visão humanis-
ta, solidária e transformadora, con-
tribuir, a partir do seu ambiente de 
trabalho, com a construção de um 
mundo mais fraterno. Como afir-

ma o poeta e filósofo Albert Pike:  
“o que fizemos apenas por nós 
mesmos, morre conosco; o que fi-
zemos pelos outros e pelo mundo, 
permanece e é imortal."  

É neste contexto que a OITEC 
pretende contribuir, pois a partir 
de um ser humano mais huma-
nista é  que aparecem os valores 
e as virtudes como sabedoria,  a 
paciência e a tolerância, com o de-
senvolvimento das habilidades nos 
relacionamentos no campo profis-
sional, familiar e social.

Vejam que o papel do Técnico 
é muito mais importante do que a 
sociedade imagina: traz consigo o 
poder transformador!

RICARDO NERBAS,
Presidente do SINTEC-RS e OITEC

“

Corrigindo uma 
discriminação no 
Sistema CONFEA/CREA

XII CONSIG – Congresso 
de Sindicalismo Global



Corrigindo uma 
discriminação no 
Sistema CONFEA/CREA

| CONSELHO PROFISSIONAL

Senado Federal aprova PL nº 356/2013, que democratiza e garante 
proporcionalidade aos Técnicos nos conselhos federal e regionais.

Comitiva da FENTEC em Brasília, com os senadores: Osvaldo Sobrinho (PTB-MT), Paulo Paim (PT-RS), Waldemir Moka (PMDB-MS), 
Ana Amélia Lemos (PP-RS), Lúcia Vânia (PSDB-GO) e Casildo Maldaner (PMDB-SC).

Foto: Luís Carlos Cam
pos Sales
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A Comissão de Assuntos So-
ciais do Senado aprovou no dia 30 
de outubro de 2013, por unanimi-
dade, proposta que altera a Lei nº 
8.195/1991 de maneira a garantir 
a proporcionalidade aos Técnicos 
e Tecnólogos, tanto no Conselho 
Federal como nos regionais. A 
proposta, aprovada com quatro 
emendas do relator, senador Os-
valdo Sobrinho (PTB-MT), deve se-
guir para a Câmara dos Deputados. 

O projeto original, de autoria 
do senador Fernando Collor, deter-
mina também que o Conselho Fe-
deral de Engenharia e Agronomia 
disponha, por resolução, sobre a 
composição de seu plenário e dos 
conselhos regionais e sobre proce-
dimentos eleitorais. A intenção de 
Collor foi a de garantir representa-
ção proporcional dos Técnicos de 
nível médio e dos tecnólogos na 
composição dos conselhos e tam-
bém permitir que qualquer pro-
fissional registrado e adimplente 
possa se candidatar à presidência 
dos conselhos.

Atualmente, a Lei 8.195/1991, 
modificada pelo projeto, insti-
tui o sistema de eleições diretas 
para a presidência dos conselhos 
e permite a candidatura de Técni-

cos de nível médio. No entanto, a 
Lei 5.194/1966, estabelece que o 
Conselho Federal é constituído por 
brasileiros diplomados em Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia. 
Por isso, tem-se interpretado que 
somente os profissionais de nível 
superior possam ser eleitos presi-
dentes desses conselhos. O proje-
to aprovado acaba com a contradi-
ção entre as duas leis.

O relator apresentou emen-
das com o objetivo de que as altera-
ções propostas pelo PLS 356/2013 
se dessem na Lei 5.194/1966, em 
vez de serem na Lei 8.195/1991, 
revogando os dispositivos que pos-
sam conflitar com essas alterações.

Todos os senadores que vo-
taram disseram que a proposta 
corrige uma discriminação contra 
os profissionais de nível médio. Se-
gundo os senadores, 43% do total 
de profissionais inscritos nesses 
conselhos são Técnicos.

– Esse projeto democratiza e 
permite as condições de um pro-
cesso mais plural, que respeita o 
fato de que todos que são filiados 
e contribuem possam participar 
do processo – disse o senador 
Wellington Dias (PT-PI).

O senador Cyro Miranda (PS-

DB-GO) disse que é uma discri-
minação o fato de os Técnicos de 
engenharia e agronomia não po-
derem se candidatar à presidência 
desses conselhos.

- Hoje eles têm 43%. Mesmo 
que tivessem 10%, se são agasa-
lhados por esse Conselho, eles têm 
todo o direito. Então eu acho que 
vem já passando da hora, mas em 
hora ainda – afirmou.

Para o senador Roberto Re-
quião (PMDB-PR), a proposta cor-
rige um absurdo.

- Não se trata de garantir um 
direito, mas de eliminar um absurdo. 
Não é possível que se coloque um 
contingente de profissionais numa 
organização, pagando contribuição e 
não votando – disse.

Também se manifestaram 
favoravelmente à proposta os se-
nadores Eduardo Suplicy (PT-SP), 
Ana Rita (PT-ES), Paulo Paim (PT-
-RS), Ana Amélia (PP-RS), Rodrigo 
Rollemberg (PSB-DF), Lúcia Vânia 
(PSDB-GO) e Waldemir Moka (PM-
DB-MS), presidente da CAS.

O Projeto de Lei nº 6.765/2013 
encontra-se na Câmara dos Depu-
tados, na Comissão de Trabalho. O 
relator é o deputado Silvio Costa, 
de Pernambuco. 

Paulo Oliveira (E), Abelardo Brito, Wilson 
Vieira, Deputado Silvio Costa (relator do 
PL 6765/2013) e Ricardo Nerbas: luta 
para garantir a proporcionalidade dos 
técnicos.
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| CONSELHO PROFISSIONAL

“Está raiando a LIBERDADE”

O Ministro do Trabalho e Em-
prego, Manoel Dias, se reuniu com 
Técnicos Agrícolas e Industriais 
e suas representações nacionais 
no dia 13 de janeiro de 2014,  na 
Superintendência Regional do Tra-
balho e Emprego em Santa Cata-
rina (SRTE/SC). Os profissionais, 
que atualmente fazem parte do 
Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia (Confea/Crea), estão 
mobilizados para ter um conselho 
próprio.

Manoel Dias adiantou aos 
participantes à instituição de Gru-
po de Trabalho para avaliar a pos-
sibilidade de criação do Conselho 
Profissional de Técnicos Agrícolas 
e Industriais, a partir do desmem-
bramento do Conselho Federal de 

Ministro do Trabalho assina portaria que institui Grupo 
de Trabalho para avaliar criação do Conselho 
Profissional  dos Técnicos

Não queremos dar 
privilégios a nenhuma 
categoria profissional, 
no entanto, não queremos 
que ocorram injustiças.

“
Ministro Manoel Dias.

Carlos Coelho (E), Wilson Wanderlei Vieira, Dep. Giovani Cherini, Ministro Manoel Dias, Rodrigo Minotto, Luís Prates, Carlos Alberto Schmitt e Ricardo Nerbas.
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Giovani Cherini, Manoel Dias
 e Rodrigo Minotto.
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Engenharia e Agronomia (CON-
FEA). Segundo o ministro  “os Téc-
nicos têm o direito de lutar pelas 
suas causas e traçar o próprio ca-
minho”. 

Para Ricardo Nerbas, presi-
dente da OITEC, “finalmente vai 
raiar a liberdade no horizonte do 
Brasil para os Técnicos Industriais 
e agrícolas”, afirmou parodiando 
a letra do Hino da Independência. 

A Portaria nº 59, instituindo o 
GT, foi publicada no Diário Oficial 
da União no dia 15 de janeiro. 

De acordo com a portaria as-
sinada, o GT é formado por agen-

Chefe de gabinete Minotto (MTE) e dirigentes dos Técnicos de nível médio.

Reunião no SINTAGRI Por que criar Conselho dos Técnicos 

Obrigados ao registro no sistema CON-
FEA/ CREA’s, por imposição da Lei nº 5.194/66, 
criada em plena ditadura militar, os Técnicos 
Industriais e Agrícolas não admitem mais a 
discriminação a eles imposta ao longo desses 
48 anos. O sistema CONFEA/ CREAs sempre 
agiu de forma a impedir a devida participação 
dos Técnicos, deixando claro, com essa sua 
política nefasta, que o importante, apenas, é 
o valor dos pagamentos que os Técnicos reali-
zam (R$ 200 milhões/ano). Nunca esquecere-
mos que a nossa Regulamentação Profissional 
foi uma luta sem trégua, felizmente vitoriosa. 
Agindo, sempre, ardilosamente e visando so-
mente seus objetivos corporativos, o sistema 
CONFEA/ CREAs procurou ludibriar a todos 
com suas resoluções, que minimizam nossas 
atribuições e impedem nossa democrática 
participação. No ano de 1985 foi sancionado 
o Decreto nº 90.922/85, que, definitivamente, 
regulamentou nossas profissões. O que fez o 
sistema? Imediatamente entrou com medida 
cautelar arguindo a inconstitucionalidade do 
Decreto, a qual foi negada pelo STF – Supremo 
Tribunal Federal.

A verdade é que os Técnicos têm obriga-
ção de pagar anuidades e demais taxas, mas 
não têm o direito de participar das decisões 
que afetam diretamente seu exercício profis-
sional. Os Técnicos, no sistema CONFEA/CRE-
As, ainda estão no tempo da ditadura, onde 
alguns  segmentos não podiam participar dos 
fóruns de debates que regem a Nação Brasi-
leira.

Importante que todos saibam: é em 
nome de sua categoria e da sociedade bra-
sileira que os Técnicos Industriais e Agrícolas 
estão propondo a criação de um Conselho 
Próprio dos Técnicos, órgão participativo e 
transparente, no qual todos tenham vez e voz, 
buscando a construção de uma sociedade 
mais justa, solidária e democrática.

tes públicos ligados ao gabinete 
do Ministro, à Secretaria Pública 
de Emprego e a Secretaria de Re-
lações e Trabalho. O prazo de con-
clusão dos estudos é de 60 dias 
prorrogável por mais 60, sendo 
que os resultados deverão ser sub-
metidos ao Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego. 

A reunião também contou 
com o Chefe de Gabinete do Mi-
nistro, Rodrigo Minotto, o secre-
tário-adjunto de Relações do Tra-
balho, Carlos Arthur Barbosa, o 
superintendente Regional do Tra-
balho e Emprego, Luis Miguel Vaz 

Viegas, o Deputado Federal (PDT/
RS), Giovani Cherini, Carlos Alber-
to Schmitt de Azevedo, presidente 
da CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais; Ely Avelino, 
presidente da ATABRASIL;  Carlos 
Dinarte Coelho, vice-presidente 
da ATABRASIL – Associação dos 
Técnicos Agrícolas do Brasil; Wilson 
Wanderlei Vieira – Presidente do 
FENTEC; Ricardo Nerbas; presiden-
te da OITEC – Organização Interna-
cional dos Técnicos; e dirigentes de 
sindicatos estaduais de Técnicos 
Industriais e agrícolas. 

A reunião realizada em Flo-
rianópolis, na sede do Sindicato 
dos Técnicos Agrícolas – SINTAGRI 
e que contou com a presença de 
autoridades do Ministério do Tra-
balho como o chefe de gabinete 
Rodrigo Minotto, do Sub-secretá-
rio de Relações do Trabalho, Carlos 
Artur Barbosa e do assessor Fabio 
Battistello, serviu para ratificar a 
importância da criação do Conse-
lho Profissional dos Técnicos. Em 
sua manifestação, Rodrigo Minot-
to destacou a forte pressão vinda 
do Deputado Giovani Cherini e das 
entidades representativas dos Téc-
nicos para o desmembramento do 
Conselho Profissional dos Técnicos 
do CONFEA. 

“Estamos convencidos des-
te pleito e vamos trabalhar para 
atender os anseios dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas”, afirmou 
Minotto. 

Também participaram e se 
pronunciaram na reunião o pre-
sidente do SINTAGRI, Antonio Tia-
go da Silva; presidente da ATASC, 
José Carlos Brancher; presidente 
do SINTEC-SC, José Carlos Couti-
nho; presidente do SINTEC-RS  e 
da OITEC, Ricardo Nerbas; Diretor 
do SINTEC-RS, João Abelardo Bri-
to; presidente do SINTARGS e vi-
ce-presidente da ATABRASIL, Car-
los Coelho; e, Técnicos ligados ao 
movimento dos técnicos de Santa 
Catarina.
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| PISO SALARIAL

O piso salarial para o
Técnico Industrial

Deputado Marco Maia acompanhado dos Técnicos Industriais 
e agrícolas: atenção especial à tramitação do projeto.

Ricardo Nerbas - SINTEC-RS (E), 
Carlos Pauletto - SINTEC-RS, 
Valdivino Leite - ATABRASIL
 e Carlos Coelho-SINTARGS.

A conquista de um salário dig-
no para o Técnico Industrial passa 
pela aprovação do projeto de lei 
pelo Plenário da Câmara Federal. 
O SINTEC-RS, juntamente com as 
entidades nacionais representa-
tivas dos Técnicos, pressiona para 
que seja votado o Projeto de Lei 
nº 2.681, de 2008, que altera a Lei 
nº 4.950-A, de 1966, que estende 
aos Técnicos de nível médio, regu-
larmente inscritos nos Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquite-
tura, Agronomia e Química o piso 
salarial da categoria. Por meio de 
seus dirigentes, a FENTEC realizou 
um trabalho junto aos deputados, 
especialmente junto ao deputado  
Marco Maia,  para acelerar a  vo-
tação da proposta. A pressão deu 
resultados  e muitos parlamenta-
res apresentaram requerimento 
solicitando urgência  na votação do 
PL 2.861/2008. São eles: AC/PMDB 
– Flaviano Melo; AC/PT – Sibá Ma-
chado; AL/PP – Arthur Lira; AL/PSD 
– João Lyra; BA/PDT – Oziel Olivei-
ra; BA/PT – Amauri Teixeira; DF/PT 
– Policarpo; ES/PSB – Paulo Folet-
to; GO/PSDB – João Campos; MA/
PSB – Ribamar Alves; MG/PDT – Zé 
Silva; MT/PSB – Valtenir Pereira; 
PB/DEM – Efraim Filho; PB/PMDB 
– Hugo Motta; PB/PMDB – Wilson 
Filho; PB/PSC – Leonardo Gadelha; 

PB/PSDB – Romero Rodrigues; PB/
PSDB – Ruy Carneiro; PE/PSB – 
Fernando Coelho Filho; PE/PSB – 
Gonzaga Patriota; PR/PPS – Sandro 
Alex; PR/PPS – Rubens Bueno; PR/
PV – Rosane Ferreira; RJ/PT – Luiz 
Sérgio, RJ/PMDB – Washington 
Reis; RO/PDT – Marcos  Rogério; 
RS/PDT – Giovani Cherini; RS/PP – 
Afonso Hamm; RS/PSB – José Sté-
dile; SC/PMDB – Mauro Mariani; 
SE/DEM – Mendonça Prado; SP/
PMDB – Edinho Araújo; SP/PP – 
Aline Corrêa. 
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| EVENTOS

O SINTEC-RS e o SINTARGS, 
através dos seus presidentes Ri-
cardo Nerbas e Carlos Coelho, 
respectivamente, homenagearam 
o governador Tarso Genro com a 
entrega de uma placa de agradeci-
mento.  O ato aconteceu no dia  5 
de novembro de 2013, em um café 
da manhã no Galpão Crioulo do 
Palácio Piratini em comemoração 
ao Dia do Técnico Agrícola.

Em sua manifestação, o go-
vernador lembrou a sua formação 
(estudou no  Colégio Agrícola de 
Santa Maria na primeira turma, em 
1963) para destacar o Dia do Técni-
co Agrícola, data inspirada  na Lei 
Federal nº 5.524, de 5 de novem-
bro de 1968, que regulamentou a 
profissão de Técnicos Industriais e 
Agrícolas.  

O governador enalteceu o 
trabalho realizado pelos Técnicos 
no serviço público estadual des-
tacando a Lei nº 14.089/12, co-
nhecida como “Lei Tarso Genro”, 
responsável pela melhoria salarial 
destes profissionais que trabalham 
no serviço público estadual.

O chefe do executivo dis-
se que o encontro é uma forma 
especial de reconhecimento ao 

Homenagem dos Técnicos 
Industriais e Agrícolas ao 
Governador Tarso Genro

trabalho realizado pelos Técnicos 
no Estado. "Este é o momento de 
expressar publicamente o senti-
mento de valorização que percorre 
o nosso governo para categorias 
que estão há muito tempo aban-
donadas nas grandes políticas que 
se desenvolviam aqui no RS. Deve-
mos celebrar juntos o crescimento 
e a importância do trabalho desen-
volvido por vocês", afirmou Tarso.

Compareceram ao evento 
o  Secretário de Desenvolvimento 

Rural, Pesca e Cooperativismo, Ivar 
Pavan;  da Agricultura, Pecuária e 
Agronegócio, Luiz Fernando Mai-
nardi; da Educação, José Clovis de 
Azevedo; o Secretário Chefe da 
Casa Civil, Carlos Pestana Neto; o 
presidente do Tribunal de Contas 
do Estado, Cesar Miola; o deputa-
do federal Giovani Cherini ; os de-
putados estaduais Edegar Pretto 
e Valdeci  Oliveira, além de presi-
dentes de estatais e dirigentes de 
escolas técnicas.

Ricardo Nerbas, acompanhado de Carlos Coelho,  
fizeram a entrega da placa  que homenageia  o 
Governador Tarso Genro.

Fotos: Roberto Rech
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| EDUCAÇÃO

A Comissão Especial para Tra-
tar do Ensino Profissional do Rio 
Grande do Sul, presidida pela De-
putada Marisa Formolo,  aprovou, 
em agosto de 2013, o relatório fi-
nal das atividades realizadas pelo 
grupo técnico. 

Nos 120 dias em que atuou, a 
comissão realizou oito audiências 
públicas, um seminário interna-
cional e seis visitas técnicas a enti-
dades e instituições de ensino em 
Ipê, Canela e Santana do Livramen-
to, no Rio Grande do Sul, em Dou-
rados, no Mato Grosso do Sul, em 
Rivera e Montevidéu, no Uruguai, 
e em Buenos Aires, na Argentina. 

Para Marisa, a comissão atin-
giu o objetivo à medida que con-
seguiu identificar pontos positivos 
e negativos no ensino profissiona-
lizante no estado. A partir das ex-
periências conhecidas nas visitas 
técnicas, o colegiado pôde indicar 
ações a ser incorporadas nas po-

Comissão Especial para Tratar do Ensino 
Profissional no RS aprova relatório

líticas de educação profissional. 
“Sem formação profissional não 
há inclusão, por isso a importância 
em qualificarmos e ampliarmos a 
oferta de cursos que preparem os 
jovens para o mundo do trabalho e 
para a superação da miséria”.

O relatório reúne recomen-
dações relativas ao sistema de 
educação profissional no Rio Gran-
de do Sul, à articulação do mundo 
do trabalho no Mercosul, ao aper-
feiçoamento normativo e institu-
cional da educação profissional 
no Brasil, à educação profissional 
no campo, ao projeto pedagógi-
co e currículo dos cursos técnicos. 
No que se refere à articulação do 
mundo do trabalho no Mercosul, 
sugere a adoção de medidas de 
certificação dos trabalhadores e 
a implementação de mecanismos 
facilitadores da validação de diplo-
mas e a legalização do trânsito de 
trabalhadores.

Acordos diplomáticos inter-
nacionais

A Comissão Especial para Tra-
tar do Ensino Profissional interme-
diou um acordo entre o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IF-
Sul) e a Universidad del Trabajo del 
Uruguay (UTU).

 Representantes das duas 
instituições reafirmaram o inte-
resse em renovar o convênio de 
certificação binacional dos cursos 
profissionalizantes e para a troca 
de experiência e conhecimentos 
na certificação de serviços e Turis-
mo e certificação de trabalhadores 
pelo conhecimento.

O encontro, realizado na sede 
da UTU, em Montevidéu, teve o 
objetivo de reforçar os laços entre 
as duas instituições e para conhe-
cer o método de “certificação dos 
saberes”, em que a instituição uru-
guaia é pioneira. 

Deputada Marisa Formolo coordenou comissão
que aprovou recomendações relativas ao
sistema de educação profissional do RS.

Imprensa AL



O SINTEC-RS participou  do XII 
CONSIG – Congresso de Sindicalismo 
Global "Um mundo sem fronteiras" 
realizado em Lisboa/Portugal nos dias 
02 a 05 de outubro de 2013. Promovi-
do pela FENTEC – Federação Nacional 
dos Técnicos Industriais, em parceria 
com a CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais e o CIFOTIE – 
Centro Internacional de Formação dos 
Trabalhadores da Indústria e Energia,  
o evento contou com a participação 
de representantes de várias entidades 
sindicais da América Latina e Europa 
quando debateram as relações de tra-
balho e atuação profissional comum 
nos países, sem discriminação.

A conscientização do homem 
sobre a importância de seu papel para 

XII CONSIG – Congresso de Sindicalismo 
Global: um Mundo sem Fronteiras
O evento que reuniu dirigentes de sindicatos e associações, autoridades políticas, professores e profissionais técnicos com o 
intuito de debater aspectos inerentes à cidadania, solidariedade, respeito, direitos humanos e reciprocidade profissional.

a formação de uma sociedade mais 
justa; desenvolver ações que estimu-
lem a solidariedade humana; exigir do 
poder público medidas efetivas volta-
das para o bem-estar social e estabe-
lecer critérios quanto ao intercâmbio 
de profissionais, também fizeram par-
te dos propósitos do XII CONSIG. 

Palestrantes do XII CONSIG – O 
evento, que contou com a partici-
pação de diversas autoridades, teve 
como palestrantes:  Marco Maia, com 
a palestra magna “Um Mundo sem 
Fronteiras”; Manuel Zaguirre, com o 
tema “Brasil, a Locomotiva de nossa 
Esperança Ibero-Americana”; Zilmara 
Alencar, dissertando sobre “Sindicalis-
mo Social – O Papel dos Sindicatos no 
Velho e no Novo Continente”; António 

Pestana Garcia Pereira, com o tema 
“Cidadania, Conscientização Social e 
Reciprocidade entre as Nações”; Pier-
giorgio Sciacqua, e a “A Visão Europeia 
frente à Atual Situação Socioeconômi-
ca Brasileira”; e Canindé Pegado, com 
o tema “Cidadania e Solidariedade 
em Tempos de Crise”.

 

Composição da mesa solene de abertura do XII CONSIG (da esquerda para a direita):  Canindé Pegado, secretário geral da UGT – União 
Geral dos Trabalhadores; Laura Laganá, professora e superintendente do CPS – Centro, Paula Souza;  Nelson Nazar, desembargador 
e ex-presidente do TRT-SP 2ª Região – Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo; ) deputado federal  Giovani Cherini (PDT-RS); 
Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, presidente da CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais;  Wilson Wanderlei Vieira, 
presidente da FENTEC;  António Matos Cristóvão, presidente do CIFOTIE – Centro Internacional de Formação dos Trabalhadores 
da Indústria e Energia; deputado federal  Marco Maia (PT-RS)  Luis Antonio de Medeiros, superintendente regional do Trabalho e 
Emprego do Estado de São Paulo; Miguel Morales, presidente da OITEC – Organização Internacional de Técnicos.
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13O deputado Marco Maia marcou 
presença no evento.



Evento e posse da nova diretoria da OITEC aconteceu
simultaneamente com a MOSTRATEC, uma das principais
feiras de ciência e tecnologia da América do Sul. 

Fotos: Imprensa SINTEC-RS
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Evento e posse da nova diretoria da OITEC aconteceu
simultaneamente com a MOSTRATEC, uma das principais
feiras de ciência e tecnologia da América do Sul. 

 Foi durante a MOSTRATEC – Mostra Internacional de 
Ciência e Tecnologia, a maior feira para jovens cientistas 
do país e da América do Sul, ocorrida em Novo Hamburgo, 
que se realizou o XII Congresso Internacional de Técnicos  - 
OITEC (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), de 24 a 27 de 
outubro de 2013.

Com um auditório lotado, na abertura do Congresso 
o diretor executivo da Fundação Escola Técnica Liberato, 
Leo Weber, ressaltou a importância do profissional Técni-
co e o papel das escolas técnicas na formação desses pro-
fissionais. “Nosso objetivo é fortalecer a ciência jovem no 
Brasil. Queremos promover a ideia de que o acesso à ciên-
cia é direito do cidadão e formamos o aluno para a vida”, 
destacou. Weber acrescentou ainda que usar o método 
científico como ferramenta pedagógica em sala de aula, 
além de contribuir para a disseminação da ciência ainda 
na juventude, incentiva o aluno a permanecer na escola.

Além dos presidentes das Oitecs do Brasil, Ricardo 
Nerbas; da Argentina, Miguel Morales; do Paraguai, Julio 
Torales; do Uruguai, Jorge Dumas, o Deputado Federal Gio-
vani Cherini, Técnico Agrícola, destacou o empreendedo-
rismo como prioridade, citando a Fundação Liberato como 
um exemplo de uma escola que forma empreendedores 
para contribuir para o desenvolvimento do país. Também 
ressaltou a necessidade da união de forças dos técnicos. 
“Não é preciso brigar. No mundo da democracia é preciso 
estabelecer parcerias”, afirmou. “Dai aos técnicos o que é 
dos técnicos, dai aos engenheiros o que é dos engenhei-
ros. Assim todo mundo ganha e aprende”, destacou. 

O deputado Marco Maia também se manifestou de-

fendendo o espaço do Técnico na sociedade. “A catego-
ria está sendo reconhecida pelo governo como uma das 
mais importantes do país”, afirmou. Marco Maia tam-
bém defendeu a criação do Conselho Profissional para 
os Técnicos de Nível Médio, sendo muito aplaudido pe-
los Técnicos presentes. 

Ao finalizar a abertura, o presidente da Oitec Inter-
nacional, o argentino Miguel Morales, salientou a neces-
sidade de abrir as fronteiras, estabelecendo o trânsito 
livre para os profissionais do Mercosul, defendendo a 
igualdade nas habilitações desses profissionais que atu-
am nesses países. “Para isso precisamos de força políti-
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ca, estratégia e posicionamento na 
sociedade”, finalizou.

O XII Congresso Internacional 
de Técnicos teve como  objetivos 
debater a qualidade do ensino 
técnico; atuação profissional do 
técnico; integração dos técnicos do 
exterior e do país; discutir a legis-
lação vigente, entre outros, e foi 
realizado pela FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais 
em parceria com SINTEC-RS – Sin-
dicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio do RS e o SINTARGS 
– Sindicato dos Técnicos Agrícolas  
do Estado do RS, com o patrocínio 
da CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais, CUT-RS – 
Central Única dos Trabalhadores, 
do CREA-RS – Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do RS; 
e com o apoio da Fundação Libe-
rato.

Palestras 

Duas palestras foram profe-
ridas durante o XII Congresso In-
ternacional de Técnicos:  “Incuba-
dora em Escola Técnica” foi tema 
da palestra do professor e Mestre 
em Ciências da Computação, Mar-
cos Suassuna, com o propósito de 
apresentar esse compêndio de 
informações e oportunidades 
oferecidas pelas incubadoras, 
tão acessíveis aos profissionais 
técnicos, mas que nem todos 
estão familiarizados. O professor 
Luiz Felipe Maldaner, mestre em 
Gestão de Negócios, falou sobre 
“Inovação e Empreendedorismo 
no Ensino Técnico”.

Ricardo Nerbas 

Deputado federal 
Marco Maia.

Deputado federal 
Giovani Cherini.

Ex-presidente da OITEC,
Miguel Morales.

Presidente da OITEC,
Ricardo Nerbas.

Presidente da CUT,
Claudir Nespolo.

Diretor da Fundação Liberato
Professor, Leo Weber.

Presidente da FENTEC
Wilson Wanderlei Vieira.

16



Deputado federal 
Marco Maia.

Deputado federal 
Giovani Cherini.

Ex-presidente da OITEC,
Miguel Morales.

Presidente da OITEC,
Ricardo Nerbas.

Presidente da CUT,
Claudir Nespolo.

Diretor da Fundação Liberato
Professor, Leo Weber.

Presidente da FENTEC
Wilson Wanderlei Vieira.

Durante o XII Congresso Inter-
nacional de Técnicos foi empossa-
da a nova diretoria da OITEC para o 
biênio 2013/2015. Ricardo Nerbas 
assumiu a presidência substituin-
do Miguel Morales, da Argentina, 
anunciando a sua determinação 
para trabalhar pelo engrandeci-
mento e o reconhecimento dos 
técnicos dos países do MERCOSUL. 

Nerbas disse que está diante 
de um grande desafio que é o de 
fortalecer a OITEC para que a insti-
tuição continue defendendo os in-
teresses profissionais dos técnicos 
a nível internacional , bem como o 
desenvolvimento cultural, social, e 
educativo e ético dos mesmos.

Eleição da OITEC

Carta de Novo Hamburgo

| OITEC

Foram eleitos para o OITEC:
Presidente Ricardo Nerbas (Brasil);
Vice-Presidentes: Julio Torales 
Flores (Paraguai), Miguel Morales 
(Argentina), Jorge Dumas (Uruguai)
Secretário: Luis Omar Amêndola
Tesoureiro: Wilson Wanderlei Vieira.

 A Organização Internacional de Técnicos – OITEC, 
aprovou, durante o  XII Congresso Internacional de Técni-
cos, a Carta de Novo Hamburgo, com as proposições que 
serão encaminhadas aos governantes dos países integran-
tes da OITEC, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, bem 
como à sociedade. 



| MOSTRATEC

Os presidentes do SINTEC-RS, 
Ricardo Nerbas, FENTEC, Wilson 
Wanderlei Vieira, e OITEC, Miguel 
Morales, representaram os Técni-
cos Industriais na solenidade de 
abertura da Mostra Internacional 
de Ciência e Tecnologia (Mostratec 
2013), nos pavilhões da Fenac, em 
Novo Hamburgo.  A feira, realizada 
anualmente pela Escola Técnica Li-
berato, é considerada a maior feira 
de ciência e tecnologia da América 
do Sul, e reuniu representantes de 
27 países e de todos os estados bra-
sileiros. O objetivo da Mostratec, 
referência nacional das Feiras de 
Ciências, é a apresentação de pro-
jetos de pesquisa em diversas áreas 

SINTEC-RS participa 
da Mostratec 2013
Além de instalar seu estande, o SINTEC-RS empresta o seu 
nome para Prêmio na MOSTRATEC.

SINTEC-RS, FENTEC e OITEC participaram da abertura oficial da MOSTRATEC.

Estande do SINTEC-RS/OITEC
recebeu artistas, autoridades,
técnicos e estudantes no evento.

do conhecimento humano, realiza-
dos por jovens cientistas do Ensino 
Médio e da Educação Profissional 
de Nível Técnico. 

 Além da Mostra,  ocorreu 
paralelamente a Mostratec Júnior 
(para estudantes do ensino funda-
mental), o 20º Seminário Internacio-
nal de Educação Tecnológica (Siet), 
os Jogos Mostratec, o Intel Educa-
tors Academy,  o Festival Mostratec 
de Robótica, o Digital Game Expo, 
o Congresso Internacional de Técni-
cos e a entrega de premiações, com 
destaque para Prêmio SINTEC-RS de 
Inovação Tecnológica para a Prote-
ção do Meio Ambiente, oferecido 
pelo SINTEC-RS.
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O SINTEC-RS acompanhou 
o  ex-presidente da Câmara dos 
Deputados, Marco Maia, e o pro-
fessor Leo Weber,  diretor-execu-
tivo da Fundação Escola Técnica 
Liberato Salzano Vieira da Cunha, 
na entrega do  convite da 28ª Mos-
tratec – Mostra Internacional de 
Ciência e Tecnologia -, no dia 20 de 
setembro, em Brasilia,  ao Ministro 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Marco Antônio Raupp. 

O Professor Weber explicou 
ao ministro que a  Mostratec é a 

SINTEC-RS participa 
da Mostratec 2013

SINTEC-RS, FENTEC e OITEC participaram da abertura oficial da MOSTRATEC.

SINTEC-RS participou de 
audiência com o Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovação

maior feira de jovens cientistas do 
Brasil e da América do Sul. “Para 
chegar à Mostratec, ocorreram 
mais de 100 feiras pelo mundo, 
envolvendo mais de 25 mil alunos 
e cinco mil escolas. Esta é uma for-
ma de fortalecermos a ciência nas 
escolas de ensino médio”, disse 
Weber. O deputado Marco Maia 
afirmou que o Brasil e a socieda-
de têm muito a ganhar com feiras 
com este objetivo. O governo fede-
ral tem transformado o ensino téc-
nico no país e o exemplo disso é a 

realização de eventos como este”, 
declarou Marco Maia.

O ministro Raupp  também 
destacou a importância da feira. 
“Essa iniciativa é de extrema im-
portância para incentivar a ciên-
cia e tecnologia e, mais que isso, a 
educação como um todo”, ressal-
tou Raupp. Estavam presentes o 
coordenador da Mostratec, André 
Luiz Viegas, o gerente educacional 
da Intel do Brasil, Rubens Paulo 
Torri Saldanha, e o presidente do 
SINTEC-RS, Ricardo Nerbas.

| MOSTRATEC

Deputado Marco Maia acomapanhou
 a  comitiva da Fundação Liberato em 

audiência  com o Ministro Raupp.
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Wilson Wanderlei Vieira e 
Ricardo Nerbas, presidente e te-
soureiro da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais, 
foram empossados, respectiva-
mente, 1º Vice-Presidente e Dire-
tor técnico adjunto da CNPL – Con-
federação Nacional das Profissões 
Liberais, durante cerimônia realiza-
da  no dia  9 de abril de 2013, em 
solenidade realizada em Brasília.

O novo Presidente da CNPL, 
Carlos Alberto Schmitt de Azeve-
do,  em seu discurso ressaltou que 
a ocasião necessita de maior com-
prometimento das entidades sin-
dicais e que tenham uma atuação 
mais positiva e suprapartidária, 

Presidente e tesoureiro da FENTEC 
são empossados

que favoreça à unicidade sindi-
cal e a total representatividade 
dos trabalhadores. “Esta extensa 
pauta de ações inclui um amplo 
leque de assuntos que impactam 
não somente nos campos das 
conquistas e direitos trabalhistas, 
mas também na solidificação das 
políticas sociais e econômicas, 
com ênfase na geração de empre-
go, renda e cidadania plena para 
um maior número de brasileiros”,  
afirma Azevedo.

Dos parlamentares que 
compareceram ao evento esta-
vam presentes o senador Valdir 
Raupp, os Deputados Federais 
Marco Maia, Roberto Santiago e 

Giovani Cherini, entre outros.
Entre as demais autoridades 

relacionadas ao meio sindical e às 
profissões liberais, destaque para 
Levi Fernandes Pinto, Presidente 
da CNTC – Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Comércio; 
Antônio Fernandes dos Santos 
Neto, Presidente da CSB – Central 
dos Sindicatos Brasileiros; Canindé 
Pegado, secretário-Geral da UGT 
– União Geral dos Trabalhadores; 
Lourenço Ferreira do Prado, presi-
dente da CONTEC – Confederação 
Nacional dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito e coordena-
dor nacional do FST – Fórum Sindi-
cal dos Trabalhadores.

|CNPL

Wilson Wanderlei Vieira (E) 
e Ricardo Nerbas com Carlos 
Alberto Schmitt de Azevedo.

Delegacia do SINTEC-RS em Candiota terá sede própria

Descentralizar para garantir melhor atendimento e prestação de 
serviço à categoria, especialmente aos técnicos que trabalham na CGTEE 
e nas empresas prestadoras de serviços a esta. Segundo o presidente do 
SINTEC-RS, Ricardo Nerbas, esses são os principais benefícios trazidos pela 
sede própria da Delegacia Regional que será inaugurada no município de 
Candiota, no primeiro trimestre de 2014. “O sindicato está  crescendo e 
nós participamos disso”, comemorou ele.  A Delegacia fica localizada na 
Rua Alcebiades Antunes s/n, sala 02 e  será coordenada, provisoriamente,   
pelos diretores do SINTEC-RS, Fúlvio Luiz Werner e Daniel Caldeira.

Fúlvio e Daniel em frente a sede que está 
sendo reformada para atender às demandas 
da delegacia

Fotos: Imprensa CNPL
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| EMPREENDORISMO

A Incubadora Tecnológica Libera-
to – ITEL está situada no terreno de 20 
hectares da Fundação Liberato, numa 
área verde privilegiada, a 800 metros 
do acesso à capital, via BR-116, e dis-
tante apenas dois quilômetros do cen-
tro urbano de Novo Hamburgo. Desta 
forma, a ITEL está inserida no Vale do 
Rio dos Sinos, uma das mais ricas e 
progressistas regiões do Estado do Rio 
Grande do Sul, caracterizada por um 
alto nível cultural e excelente disponi-
bilidade de mão-de-obra diversificada. 

Em 2012, atenta ao atual cenário 
econômico, a Incubadora Tecnológica 
Liberato foi uma das vencedoras do 
edital para a aplicação do conceituado 
modelo Cerne (Centro de Referência 
para Apoio a novos Empreendimen-

Incubadora na Escola 
Técnica Liberato 

tos), que visa aumentar o nível de ma-
turidade dos processos de gestão das 
incubadoras, beneficiando também os 
novos empresários. 

O edital foi lançado pelo SEBRAE 
em conjunto com a Associação Nacio-
nal de Entidades Promotoras de Em-
preendimento Inovadores (Anprotec) 
e selecionou 40 incubadoras de todo 
o Brasil. 

Dentro desse contexto, a Incuba-
dora Liberato buscou promover ações 
e possibilidades empreendedoras para 
pessoas com deficiências auditivas e 
visuais, tornando-as empreendedoras 
para a prestação de consultorias na 
área audiovisual, em cinema, televi-
são, museus, espetáculos de teatro, 
além da acessibilidade aos produtos 

audiovisuais disponíveis na internet 
através da constituição do Laborató-
rio de Tecnologias Audiovisuais Aces-
síveis e Estação de Audiodescrição. 
Essas possibilidades são resultado de 
relações institucionais previstas no 
modelo Cerne de gestão, através de 
parcerias, tais como a firmada com o 
SINTEC/RS. A parceria ITEL – SINTEC é 
representativa de uma relação ímpar 
no Brasil. 

Constitui-se ainda uma pro-
posta da Incubadora ITEL, a busca de 
empresas com princípios de produ-
ção de acessibilidade cultural e mobi-
lidade urbana, contextualizada com 
a economia criativa e tendo como 
referência a sustentabilidade socio-
ambiental.

Todo o trabalhador que assis-
tiu o noticiário nas últimas semanas 
acompanhou com especial interes-
se a discussão acerca da correção 
do Fundo de Garantia. Desde 1991 
o governo Federal atrelou a corre-
ção do fundo de garantia à TR (Taxa 
Referencial). Porém, desde 1991 
este índice, em comparação com os 
demais índices oficiais, apresentou 
uma diferença substancial em total 
prejuízo à classe trabalhadora. Mais 
do que isso. Entre 1991 e 2012, ra-
ramente a TR ficou acima do índice 
inflacionário, originando as perdas 
em relação ao INPC, por exemplo. 
A TR foi instituída pela Lei 8.177 de 
31/03/1991, também conhecida 
como Plano Collor II com o objetivo 
de estabelecer regras para a desin-
dexação da economia, extinguindo 
assim um conjunto de indexadores 
que corrigiam os valores estipulados 
em contratos, fundos financeiros, 

FGTS: uma realidade?
dívidas com a União, entre outros. 
A TR é calculada pelo Banco Central 
a partir do cálculo dos juros médios 
pagos pelos CDBs (Certificado de De-
pósito Bancário) e RDB (Recibo de De-
pósito Bancário). Assim, desde 1991, 
pela Lei 8.177, a TR passou a corrigir 
o FGTS depositado junto à conta dos 
trabalhadores, juntamente com os 
juros moratórios de 3% ao ano e a 
atualização monetária incidente. Nos 
últimos 18 anos, apenas de 1995 a 
1998 a variação anual da TR superou 
a variação do INPC. Nos anos seguin-
tes, a TR é superada pelo INPC, com 
destaque para 2003, quando a dife-
rença foi maior que 10%. Verifica-se, 
assim, que desde 1991 a TR vem tra-
zendo prejuízos aos trabalhadores no 
que diz respeito à correção do FGTS. 
Desta forma, milhares de trabalha-
dores vêm ingressando com ações 
judiciais, perante a Justiça Federal, 
buscando a correção do FGTS deposi-

tado na conta vinculada. Essa ação é 
ajuizada contra a Caixa Econômica Fe-
deral, gestora do fundo, e tem direito 
todo o trabalhador com depósito na 
conta vinculada entre 1991 e 2013, 
independentemente de estar na ativa 
ou aposentado, ou mesmo que tenha 
sacado estes valores, desde que haja 
a correção incidente neste período. 
Ainda é muito cedo para saber o re-
sultado destas ações, mas o Judiciário 
já reconheceu o equivoco de utilizar a 
TR nas correções incidentes do FGTS 
em outros julgamentos. Basta, ago-
ra, o reconhecimento das diferenças 
advindas em comparação com osde-
mais índices oficiais utilizados pelo go-
verno, em favor da grande massa de 
trabalhadores!

Airton Tadeu Forbrig
FORBRIG ADVOGADOS

Prof. Elemar Schneider, gerente da Incubadora ITEL (E), Gustavo S. Moreira, 
gerente de inovação SEBRAE, prof. Alcindo Martins Lima, professor de 
gestão e empreendedorismo e Leandro Pereira, futuro incubado.
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No ano de 2004 o Senador 
Paulo Paim convidou o SINTEC-RS 
para junto com o Centro de Inte-
gração Paulo Paim e o Instituto de 
Pesquisa em Acessibilidade – IPE-
SA, para realizar uma reunião de 
trabalho. Nessa atividade o Sena-
dor colocou um desafio: construir 
um projeto que oportunizasse a 
todas as diferenças culturais, so-
ciais e individuais terem palco e 
também de fazer deste projeto um 
reconhecimento político pelo tra-
balho do sociólogo Florestan Fer-
nandes.

Tivemos centenas de en-
contros realizados em todas as 
regiões do Rio Grande do Sul e 
também em algumas capitais do 
Brasil. Lembramos muito bem de 
três belos momentos: o primeiro 
foi quando apresentamos a ideia 
ao Senador Paulo Paim, que pron-
tamente aceitou a proposta da fi-
losofia. Esta reunião foi no CIPP. O 
outro momento foi o lançamento 
da Campanha Nacional Preconcei-
to e Discriminação Zero, em Bra-
sília, no dia 11/12/2008, realizado 
em parceria com a Comissão dos 
Direitos Humanos do Senado, cujo 
presidente era o Senador Paim, e a 
entidade era a Legião da Boa Von-
tade. Nesse evento também esta-

Cantando as 
diferenças

va presente o cantor Dante Ramon 
Ledesma. O outro momento foi o 
Centenário da Educação Profissio-
nal na Escola Técnica Mesquita, em 
18 de maio de 2009, promovido 
pelo Sindicato dos Metalúrgicos da 
Grande Porto Alegre e o Sindicato 
dos Técnicos Industriais do Estado 
do Rio Grande do Sul, SINTEC-RS.

O Programa Cantando as Di-
ferenças tem hoje a adesão de 
mais de 400 municípios, entidades 
e universidades. É uma grande ale-
gria para nós percebermos que a 
sociedade brasileira aderiu a essa 
filosofia e continua todos os meses 
pautando as temáticas do progra-
ma como: janeiro:matrizes religio-
sas; fevereiro: indígenas; março:  
mulheres e suas diferenças; abril: 
planeta Terra; maio: trabalho; ju-

nho: meio-ambiente; julho: imi-
grantes, trabalhadores rurais e 
colonos; agosto: vida e obra de Flo-
restan Fernandes, que é o patrono 
do Cantando as Diferenças; setem-
bro: dia nacional das pessoas com 
deficiência; outubro: crianças, pro-
fessores e idosos; novembro: Zum-
bi dos Palmares; dezembro: refle-
xão sobre a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.

Mais informações sobre 
o Programa Cantando 

as Diferenças:

1. Lançamento do projeto.
2. Adesão da CUT ao projeto.

3. Adesão de São Leopoldo
ao projeto.

 http:/cantandoasdiferencas.blogspot.com.br/
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| SINDICALISMO

O vice-presidente do SINTEC-RS, 
Carlos Alberto Pauletto, é o atual 
Secretário Adjunto de Organização 
Sindical da Executiva da Central 
Única dos Trabalhadores – CUT/RS 
e Coordenador da Direção da CUT 
Regional Metropolitana.

Segundo Pauletto, a direção 
da CUT Metropolitana está atuan-
do com muita força na formação 
sindical. O curso é constituído de 
6 módulos, sempre aos sábados, 
com uma turma em Capão da Ca-
noa, atendendo Litoral Norte, e ou-
tra turma em Porto Alegre. Setenta 
pessoas participam.

Pauletto é diretor da CUT

O sindicalista também des-
taca o trabalho desenvolvido pela 
CUT/RS pela aprovação do Piso 
Regional. “Temos que assegurar 
no RS uma política efetiva de re-
cuperação do salário mínimo e de 
recuperação das perdas salariais, 
especialmente dos que ganham 
menos, criando condições reais de 
desenvolvimento, de geração de 
emprego e de uma melhor distri-
buição de renda”, aponta.

As reivindicações deram re-
sultados. O Governador Tarso Gen-
ro sancionou o reajuste de 12,72% 
no salário mínimo regional. A pri-

meira faixa do salário mínimo no 
Estado, que era de R$ 770, passa 
a ser de R$ 868. A lei sancionada 
também cria uma nova faixa sala-
rial de R$ 1,1 mil para o nível téc-
nico.

O ministro do Trabalho e Emprego, Manoel 
Dias, visitou, no dia 26 de agosto de 2013, a Casa 
do Técnico Agrícola e dos Técnicos Industriais, no 
Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Es-
teio, sendo recebido pelos diretores do SINTEC-RS, 
João Abelardo Brito, Julio César Fauri Lopes e pe-
los dirigentes do SINTARGS, Carlos  Coelho e Remo 
Campagnolo.

Acompanhado do Deputado Federal e téc-
nico  Giovani Cherini, Dias, que é catarinense, fez 
questão de conhecer de perto o movimento dos 
técnicos agrícolas e industriais representados pelo 
Sindicato dos Técnicos Agrícolas – SINTARGS  e pelo 
Sindicato dos Técnicos Industriais – SINTEC-RS.

Segundo Manoel Dias, os técnicos têm uma 
atenção especial do atual governo, pois desempe-
nham um papel importante para o desenvolvimen-
to econômico e social do país.  Coelho solicitou ao 
Ministro, em nome do SINTARGS e do SINTEC-RS, 
apoio para a criação do Conselho Profissional da 
categoria. 

Ministro do Trabalho visita
Técnicos na EXPOINTER

Pauletto (E) e Claudir Nespolo, presid. da CUT.

 http:/cantandoasdiferencas.blogspot.com.br/



| Projeto de Lei 4330/2004

O debate sobre o polêmico 
Projeto de Lei (PL) 4.330/2004, 
que permite a terceirização em to-
das as atividades empresariais, é  
fruto de mobilizações da CNPL, de 
centrais sindicais e de movimentos 
sindicais.

O evento mais recente para 
debater a precarização no trabalho 
aconteceu no dia 26 de novembro 
de 2013, na Comissão de Legisla-
ção Participativa da Câmara dos 
Deputados. O seminário “Os pro-
fissionais liberais e a precarização 
das relações de trabalho discutiu 
a necessidade de regulamentação 
para o chamado trabalho terceiri-
zado, que é um dos fatores de pre-
carização das profissões liberais. 

Sindicalistas na luta: 
não à precarização do trabalho. Fim do fator previdenciário

O deputado Paulão (PT/AL), que 
propôs o seminário, disse que o 
Parlamento deve oferecer uma le-
gislação eficiente sobre o assunto, 
garantindo os direitos dos traba-
lhadores, uma vez que a terceiriza-
ção é uma realidade no país e no 
mundo. Ele condenou o polêmico 
Projeto de Lei (PL) 4.330/2004, 
que permite a terceirização em 
todas as atividades empresariais, 
observando que uma nova propos-
ta pode surgir. “É necessário uma 
mobilização de fora para dentro 
do Congresso Nacional”, afirmou 
Paulão.

Um dos palestrantes do Se-
minário, senador Paulo Paim (PT/
RS), registrou seu repúdio ao PL 

4.330, lembrando que a terceiri-
zação é uma realidade inclusive 
no Congresso Nacional, onde exis-
tem milhares de prestadores des-
sa modalidade de serviço. “Fazer 
um projeto para terceirização de 
atividade meio é uma coisa, para 
atividade fim é outra. A proposta 
só tem sentido se for para ativida-
de meio, e cumprindo tudo o que 
manda a CLT e a Constituição”, as-
sinalou o senador.

Um dia antes, ou seja, 25 de 
novembro, o (PL) 4330/2004 era 
alvo de debate no  Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST). Em pronun-
ciamento nesta data, o desem-
bargador aposentado e professor 
Márcio Túlio Viana, da Universida-
de Federal de Minas Gerais e da 
PUC-MG, classificou a terceirização 
como uma saída encontrada pelos 
empresários para fragmentar os 
profissionais e enfraquecer a or-
ganização sindical. “Pode ser que 
a terceirização seja um processo 
natural, mas nem tudo o que é na-
tural é bom. Comigo-ninguém-po-
de e veneno de cobra são naturais 
também. O mais importante é fin-

Carlos Alberto – CNPL (E), Senador 
Paulo Paim, Deputado Paulão e 
Ricardo Nerbas.
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carmos posição em defesa dos di-
reitos do trabalho”, afirmou Viana.

Para ele, regulamentar a ter-
ceirização, de acordo com o Proje-
to de Lei 4.330/2004, do deputado 
Sandro Mabel (PMDB-GO), abre as 
portas para que todos os serviços 
possam ser terceirizados, sem dis-
tinção entre atividade-fim e ativi-
dade-meio. “O trabalhador não é 
usado para produzir um bem, mas 
usado ele próprio como uma mer-
cadoria. O que a terceirização está 
fazendo, em certa medida, é me-
xer com a subjetividade do traba-
lhador, ele aprende a se ver como 
uma mercadoria.”

Garantir a presença de sindi-
catos representativos é fundamen-
tal para os trabalhadores, segundo 
o professor. “O Direito comum se 
cumpre espontaneamente, o Di-
reito do Trabalho não. É preciso 
uma justiça especializada, fiscais, 
Ministério Público, e mesmo assim 
às vezes não basta.”O desembar-
gador ainda destaca a terceirização 
como uma saída encontrada pelo 
sistema capitalista para superar 
uma contradição que ele próprio 
criou. Ao reunir as pessoas no mes-
mo ambiente físico (fábricas), a fim 
de controlar, vigiar e disciplinar os 
trabalhadores, também permiti-

ram-se as reuniões e organização 
de classe.

Ofício alerta para ‘grave lesão’ a 
trabalhadores e ao Estado

Em ofício enviado ao presi-
dente da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) da 
Câmara, Deputado Décio Lima 
(PT-SC,) 19 dos 27 ministros do 
tribunal alertam para o ‘rebaixa-
mento dramático da remuneração 
contratual de milhões de concida-
dãos’, caso o PL seja aprovado. A 
maioria dos ministros do TST as-
sina o seguinte ofício: “A diretriz 
acolhida pelo PL 4.330-A/2004, ao 
permitir a generalização da tercei-
rização para toda a economia e a 
sociedade, certamente provocará 
gravíssima lesão social de direitos 
sociais, trabalhistas e previdenciá-
rios no país, com a potencialidade 
de provocar a migração massiva 
de milhões de trabalhadores hoje 
enquadrados como efetivos das 
empresas e instituições tomadoras 
de serviços em direção a um novo 
enquadramento, como trabalha-
dores terceirizados, deflagrando 
impressionante redução de valo-
res, direitos e garantias trabalhis-
tas e sociais”, informa o ofício. 

 Fim do fator previdenciário

O Senador Paulo Paim e as de-
mais entidades sindicais têm partici-
pado ativamente das mobilizações, 
em todo Brasil, pelo fim do Fator Pre-
videnciário. As entidades defendem 
que o  Executivo envie para o Legisla-
tivo um projeto de lei que acabe com 
o fator previdenciário. Segundo o Se-
nador Paim,  o fator previdenciário é 
especialmente cruel com os/as traba-
lhadores/as que ingressaram precoce-
mente no mercado de trabalho. “Eles 
começam a contribuir mais cedo para 
a Previdência Social, atingem o tempo 
de contribuição mínimo e acabam pú-
nidos pelo fator”, alertou o Senador. O 
fator previdenciário prejudica todos 
os trabalhadores que pretendem se 
aposentar por tempo de contribui-
ção. O prejuízo, porém, é maior para 
os que ingressaram precocemente no 
mercado de trabalho e começaram a 
contribuir mais cedo para a Previdên-
cia Social e atingem o tempo de con-
tribuição mínimo requerido na faixa 
dos 50/55 anos de idade. Desde que 
foi criado, o Fator Previdenciário já 
atingiu 2.738.478 trabalhadores, 67%, 
homens e 33%, mulheres.
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O “Manual Profissional do 
Técnico Agrícola”, versão sinteti-
zada da Legislação, tem como au-
tores os técnicos Carlos Dinarte 
Coelho, Dirceu José Boniatti, Luis 
Antônio Marmitt, Remo Pasqual 
Campagnolo, Nelmo Luiz Vargas 
e Roberto Dalpiaz Rech. Também 
encontra-se à disposição. 

A 5ª edição do livro “Técnico Agríco-
la – Formação e Atuação Profissional" 
de autoria dos técnicos agrícolas Carlos 
Dinarte Coelho e Luiz Roberto Dalpiaz 
Rech, continua à disposição dos leitores. 
A obra, revisada e ampliada, única no gê-
nero publicada no Brasil, tem o objetivo 
de instrumentalizar os técnicos agrícolas 
e estudantes das escolas técnicas para 
que tenham uma melhor compreensão 
do estudo da legislação, atuação profis-
sional e responsabilidade técnica. 

Técnico Agrícola – Formação 
e Atuação Profissional

CIMOL
ATCEE

A Federação Nacional dos 
Técnicos Industriais – FENTEC, 
decidiu transformar a 5ª Edição 
da Revista Técnico Industrial – 
Organização, Legislação e De-
cisões Judiciais num livro. “Nós 
atualizamos a documentação 
legal que ampara a nossa cate-
goria, oferecendo subsídios aos 
SINTECs, ao departamento de 
recursos humanos das empre-
sas, às entidades correlaciona-
das e, claro, aos profissionais em 
geral” afirma o presidente da 
FENTEC, Wilson Vanderlei Vieira.

Com qualidade de ensino 
e formação profissional reco-
nhecido na cidade de Taquara 
(RS), o Colégio Monteiro Lobato 
mereceu destaque para eviden-
ciar sua atuação nos últimos 50 
anos. Este livro conta sua traje-
tória fazendo um registro de sua 
história.  O CIMOL contribui com 
mão-de-obra qualificada para 
diversas empresas do estado do 
Rio Grande do Sul, a exemplo da 
CCEE e da Eletrobrás, entre ou-
tras. Autores: Teresinha R. Von 
Muhlen, Paulo Gilberto Moss-
man Sobrinho, Claudio Kaiser e 
João Abelardo Brito (ex-aluno e 
diretor do SINTEC-RS).

50 anos do CIMOLFENTEC em livro

Essa edição ampliada e re-
visada é a única do gênero publi-
cada no Brasil e tem o objetivo 
de instrumentalizar os técnicos 
agrícolas para que tenham me-
lhor compreensão do estudo da 
legislação, atuação profissional 
e responsabilidades técnicas. 
Autores: Roberto Dalpiaz Rech e 
Carlos Dinarte Coelho.

Manual Profissional  
do Técnico Agrícola

Técnico Agrícola

Depois de 47 anos de 
história a Associação dos Téc-
nicos da CEEE lança um livro 
detalhando a sua trajetória. 
Desde a década de 60, os 
técnicos industrias vem lutan-
do pelo reconhecimento do 
ensino e da profissão. Nesse 
contexto surgiu em 1966 o 
Clube dos Técnicos da CEEE, 
embrião da associação, e que 
é parte indissociável da histó-
ria dessa categoria. Autores: 
Karla Viviane e Nathalia Rech.

De autoria de Alceu Roso-
lino e organizado pelo jornalista 
José Donizetti Morbidelli, o livro 
tem o propósito de elucidar cer-
tos aspectos – sociais, políticos e 
jurídicos – pertinentes à catego-
ria dos técnicos. A obra vagueia 
pelo tempo e espaço, citando 
importantes personagens da 
história que influenciaram e ain-
da influenciam a vida de milha-
res desses profissionais.

TÉCNICO INDUSTRIAL: 
ESPECIALISTA NA 

ARTE DE FAZER
ATCEEE: 47 anos de 

lutas e conquistas



50 anos do CIMOL

EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO 
TÉCNICO INDUSTRIAL

LEI Nº 5.524, de 5 de novembro de 1968.

Dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio.

Art. 1º - É livre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio, observadas as condi-
ções de capacidade estabelecidas nesta Lei. 

Art. 2º - A atividade profissional do Técnico Industrial de nível médio efetiva-se no seguinte campo 
de realizações:

I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;
II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas; 
III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações;
 IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados; 
 V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva forma-

ção profissional. 

Art. 3º - O exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio é privativo de quem:
I - haja concluído um dos cursos do segundo ciclo de ensino técnico industrial, tenha sido diploma-

do por escola oficial autorizada ou reconhecida, de nível médio, regularmente constituída nos termos 
da Lei nº 4.024, de 20 DEZ 1961; 

 II - após curso regular e válido para o exercício da profissão, tenha sido diplomado por escola ou 
instituto técnico industrial estrangeiro e revalidado seu diploma no Brasil, de acordo com a legislação 
vigente; 

 III - sem os cursos e a formação atrás referidos, conte, na data da promulgação desta Lei, 5 (cinco) 
anos de atividade integrada no campo da técnica industrial de nível médio e tenha habilitação reconhe-
cida por órgão competente. 

Art. 4º - Os cargos de Técnico Industrial de nível médio, no serviço público federal, estadual ou 
municipal ou em órgãos dirigidos indiretamente pelo poder público, bem como na economia privada, 
somente serão exercidos por profissionais legalmente habilitados. 

Art. 5º - O Poder Executivo promoverá expedição de regulamentos, para execução da presente Lei. 

Art. 6º - Esta Lei será aplicável, no que couber, aos técnicos agrícolas de nível médio. 

Art. 7º - A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

A. DA COSTA E SILVA
 Presidente da República
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