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EDITORIAL

Uma caminhada de 30 anos
No dia 23 de setembro deste ano
completamos 30 anos de história
e conquistas. A chegada até aqui
deve-se muito aos técnicos que
se empenharam pela criação do
sindicato certo de que, somente
por meio da organização
sindical, a categoria poderia
avançar em todos os sentidos.
É por isso que queremos
dividir este momento com
todos os colegas que tiveram
participação nessa história. Aos
que trabalharam pela criação
do sindicato e a todos aqueles
que participaram ativamente
nessas três décadas. Somos
respeitados não só pela história
que criamos mas, também,
pelas conquistas que resultaram
em projeção, valorização e
reconhecimento do Técnico
Industrial. Tivemos participação
direta
na
regulamentação
profissional; na oficialização
do Dia Estadual do Técnico
Industrial e do Dia Nacional do
Profissional Técnico; na criação
do Quadro de Nível Técnico
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no âmbito do Serviço Público
Estadual do RS; na mobilização
pela aprovação do piso salarial
do Técnico Industrial e atuamos
diretamente na articulação pela
criação do Conselho Profissional
dos
Técnicos
Industriais
e Agrícolas, um sonho da
categoria que está prestes a se
tornar realidade. Realizamos
acordos coletivos (atualmente
são 16) de trabalho, tanto no
setor público como privado,
firmamos convênios, criamos
parcerias e desenvolvemos
ações sociais. Colaboramos
efetivamente com o movimento
nacional e internacional por
meio da Federação Nacional dos
Técnicos Industriais (FENTEC) e
da Organização Internacional de
Técnicos (OITEC). Temos muito a
contribuir ainda. Inauguramos
um novo momento político/
sindical a partir de agora. Um
novo tempo se descortina com
um grande desafio pela frente:
manter o SINTEC-RS no caminho
certo.
Téc. Ind. Marcelo Valandro
Presidente do SINTEC-RS

Téc. Ind. Marcelo Valandro, presidente do
SINTEC-RS.

“

Somos respeitados
não só pela história
que criamos mas,
também, pelas
conquistas que
resultaram em
projeção, valorização
e reconhecimento do
Técnico Industrial.

A Lei nº 11.371/99, que
oficializou o Dia do Técnico
Industrial, foi sancionada pelo
Governador Olívio Dutra.
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1987 - 2017

30 anos de Avanços
e Conquistas
Ministro Almir Pazzianotto, Wilson Wanderlei Vieira, Ruben Palmeiro,
João Abelardo Brito, Carlos Quadros, Pedro Cavalcante e Dr. Raimar.
4

ESPECIAL

O

SINTEC-RS completou 30 anos
de vida no dia 23 de setembro de 2017. São três
décadas de conquistas, sendo algumas históricas e
marcantes. Neste período, a entidade amadureceu,
conquistou espaço, ganhou o reconhecimento
público e prepara-se para atuar lado a lado com
o Conselho Profissional dos Técnicos, um antigo
sonho que já está virando realidade.
Em 30 anos de existência e de muita luta, o SINTECRS ajudou a construir a história dos Técnicos
Industriais do RS e do Brasil. Uma história que
começou, no dia 23 de setembro de 1987, com
a assinatura da Carta Sindical pelo então Ministro
do Trabalho, Almir Pazzianotto. Nascia naquele
momento, de direito, uma entidade forte, decidida
e com objetivos muito bem definidos que era
defender e representar bem a categoria dos
Técnicos Industriais.
5

ESPECIAL
1966 – Clube de Técnicos da CEEE
Neste ano foi fundado o Clube de Técnicos da CEEE
– CTCEEE, hoje ATCEEE, Associação dos Técnicos das
Companhias e Empresas de Energia Elétrica do RS. O
Clube logo tornou-se a maior entidade de técnicos
industriais do Estado, vindo a ser a base da ATERGS.
Não há como negar que a conjuntura política, na
época, retraiu as atividades do Clube que se voltou
a se fortalecer em 1979, tendo a sua frente uma nova
geração de técnicos industriais.

1947 – ARTI

No ano de 1947, quando registrou-se a nomeação
de Osvaldo Aranha para delegado do Brasil na
Organização das Nações Unidas (ONU), um grupo
de profissionais reuniu-se para fundar a Associação
Riograndense de Técnicos Industriais – ARTI. A
entidade nasceu dentro da escola Técnica Parobé,
em Porto Alegre, e tinha como objetivos defender
os interesses e levar o aprimoramento profissional
aos associados. Sempre atuante, a ARTI desenvolveu
a consciência profissional e a valorização do
Técnico Industrial. Ali foram plantadas as sementes
inspiradoras daquelas que já previam uma grande
colheita anos mais tarde.
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1968 – Nasce a profissão
de Técnico Industrial
É publicada a Lei nº 5.524/68, que dispõem
sobre o exercício da profissão de Técnico
Industrial de Nível Médio.

1980 – ATERGS
A bandeira de regulamentação foi desfraldada
em todo o Rio Grande do Sul. Vários eventos
foram realizados com o intuito de impulsionar a
regulamentação da lei. Uma das reuniões mais
marcantes foi realizada pela CTCEEE, no Colégio
Técnico Industrial, da Universidade de Santa
Maria. Com a participação maciça de profissionais
e estudantes, o evento serviu de incentivo para
a criação da Associação dos Técnicos Industriais
(ATERGS), ocorrida no dia 22 de novembro de
1980. Nascia ali o embrião do sindicato.

1985 – Regulamentação da Profissão
O esforço da ATERGS, finalmente, foi recompensado. No dia 2 de fevereiro de 1985 foi
publicado o Decreto 90.922 que trata da regulamentação da profissão de Técnico Industrial.

1987 – Nasce o sindicato
Com a regulamentação da profissão, o objetivo maior passou a ser a criação do
sindicato da categoria. A ATERGS (Associação Profissional dos Técnicos Industriais
do RS), em conjunto com a ATESPS (Associação Profissional dos Técnicos de
São Paulo), passou a mobilizar a categoria promovendo encontros, reuniões e
contatos políticos para ambas adquirirem a condição de entidade sindical. No dia
23 de setembro, veio a grande e esperada notícia. O Ministro Almir Pazzianotto
assinou a Carta Sindical transformando três associações profissionais de Técnicos
Industriais em sindicatos. Nascia ali o Sindicato dos Técnicos Industriais de
Nível Médio do RS – SINTEC-RS. Os outros sindicatos criados no mesmo dia
foram o Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio de SP (SINTEC-SP) e
o Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio de SP (SINTASP). Logo em
seguida, transformaram-se em sindicatos as Associações Profissionais de Técnicos
Industriais dos Estado do Paraná, Sergipe e Espírito Santo. Os cinco sindicatos de
Técnicos Industriais deram base à fundação da Federação Nacional dos Técnicos
Industriais (FENTEC), ocorrida no dia 28 de janeiro de 1989. Tão logo foi criado
o SINTEC-RS assumiu o seu papel como entidade sindical. O Encontro Estadual
dos Técnicos Industriais, promovido pela entidade, em São Leopoldo, definiu os
rumos e a atuação do SINTEC-RS. Nascia um plano de ação que seria colocado em

prática no dia seguinte ao evento e que segue até hoje.
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Sempre à frente das principais

conquistas profissionais

Única entidade representativa dos
técnicos no estado, o SINTEC-RS
desempenha um papel fundamental
em defesa dos interesses e da
valorização profissional da categoria
em todos os aspectos, com inúmeros
acordos e convenções coletivas,
credibilidade administrativa,
influência na conjectura política
estadual e nacional e, principalmente,
pela consideração e respeito com que
se relaciona com seus associados e
colaboradores.

* O Quadro dos Técnicos de nível Médio
foi uma das maiores conquistas do
SINTEC-RS. Este foi criado por meio da Lei
nº 13.422/10 com grande apoio do então
presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Giovani Cherini. O quadro
fica organizado nas carreiras de Técnico
Agrícola e Técnico Industrial com lotação
nas Secretarias Estaduais.

** A Lei Municipal nº 8553/00, que
dispõe sobre a instalação de cercas
energizadas em Porto Alegre, beneficiou
os Técnicos Industriais. A atuação do
SINTEC-RS foi decisiva para que o Técnico
Industrial também pudesse assinar como
responsável técnico.
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Plenário da Assembleia Legislativa: SINTEC-RS em defesa da CEEE.

A

o longo dessas três
décadas, o SINTEC-RS
tem trabalhado arduamente e
conquistado inúmeras vitórias para
os técnicos, como o cumprimento
da regulamentação profissional
(Lei nº 5.524/1968 e os Decretos nº
90.922/1985 e nº 4.560/02 – ambos
tiveram a inconstitucionalidade
arguida pelo Sistema Confea/
CREAs, mas o Supremo Tribunal
Federal considerou os decretos
constitucionais); a oficialização do
Dia Estadual do Técnico Industrial
(Lei nº 11.371/1999) e do Dia
Nacional do Profissional Técnico
(Lei nº 11.940/2009); a criação do
Quadro de Nível Técnico no âmbito
do Serviço Público Estadual do RS
(Lei nº 13.422/2010)*; a mobilização
para a aprovação do piso salarial
(PL nº 2.861/2008); a oficialização

de 2009 como o “Ano da Educação
Profissional e Tecnológica no
Brasil” (Lei nº 11.940/2009); e o
projeto de desmembramento do
Sistema CONFEA/CREA e a criação
do Conselho Profissional dos
Técnicos Industriais e Agrícolas,
garantindo autonomia e liberdade
no desempenho de suas atribuições
pertinentes à categoria. O SINTECRS também ajudou a aprovar a Lei
municipal nº 8.553/2000**, que trata
das cercas energizadas no município
de Porto Alegre, incluindo o Técnico
Industrial como responsável técnico.
Para atender às necessidades
dos técnicos, o SINTEC-RS dispõe de
uma sede própria no centro de Porto
Alegre e uma Delegacia Regional
na Cidade de Candiota. Possui uma
equipe de advogados que presta
serviços de assistência jurídica em

ESPECIAL

assuntos relacionados às causas
trabalhistas; legislação profissional;
ações previdenciárias e homologações
de rescisão contratual; orientação nas
negociações coletivas com empresas
e entidades patronais; esclarecimento
de dúvidas; entre outros assuntos. O
SINTEC-RS também conta com uma
equipe de colaboradores responsável
pela produção institucional, produção
de boletins informativos e revistas e
atendimentos aos associados.
Por conta dessa história,
construída com muita resistência,
insistência e trabalho, feita por
diversas mãos, múltiplas faces,

homens e mulheres, que deixaram
suas marcas no decorrer dos 30 anos
que já ultrapassamos, o SINTEC-RS
transformou-se em uma referência no
Estado e no Brasil, indo além das lutas
coorporativas, inclusive sendo um dos
principais parceiros na MOSTRATEC –
Feira de ciência e tecnologia realizada
anualmente pela Fundação Liberato,
na cidade de Novo Hamburgo. Os
Técnicos Industriais se orgulham da sua
independência e de sempre estarem
presentes na luta pela valorização da
profissão, na defesa do ensino técnico
de qualidade e na construção de um
mundo justo, igualitário e fraterno.

Sindicato Solidário
Muitas ações solidárias têm
sido realizadas pelo SINTEC-RS
ao longo dessas década. Umas
das mais valiosas é, sem dúvida,
a participação da entidade no
Projeto Cantando as Diferenças.
O objetivo desse projeto era
de incluir as mais variadas
diferenças, sejam elas de
gênero, idade ou condição física
e social, por meio de uma ampla
articulação entre municípios
e comunidade de modo a
propiciar a inclusão social.

FENTEC
O Movimento articulado e
fortalecido
Desde a sua fundação, em 28 de
janeiro de 1989, a Federação Nacional
dos Técnicos Industriais desempenha
um papel importantíssimo para a
valorização profissional dos técnicos
e, consequentemente, para que
a categoria tenha seus direitos
estabelecidos por lei devidamente
garantidos e respeitados.
Com um trabalho sério, árduo
e de grande responsabilidade, nada
mais natural do que as sementes

plantadas no passado se transformem
em frutos no presente e no futuro,
simbolizados
pelas
inúmeras
conquistas que tanto enchem de
orgulho seus idealizadores, bem
como os profissionais que delas se
beneficiam. É importante destacar
que, antes da FENTEC ser criada,
era o Conselho
Nacional das
Associações de Técnicos Industriais
(CONTAE), criado em 1982, que
representava os anseios da categoria.

Em 1991, foi criada a Associação
Brasileira de Ensino Técnico Industrial
(ABETI), também sintonizada com o
movimento.
No dia 6 de setembro de
1996, na cidade Montevideo,
Uruguai, por iniciativa das entidades
representativas dos técnicos do
MERCOSUL
(Argentina,
Brasil,
Paraguai e Uruguai), foi criada a
Organização
Internacional
dos
Técnicos (OITEC).
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HOMENAGEM DO
SINTEC-RS AOS
EX-PRESIDENTES
Os Técnicos Industriais prestam o seu reconhecimento aos expresidentes do SINTEC-RS por dedicarem parte de suas vidas para
a categoria. A contribuição de cada presidente, ao longo de 30
anos, muito contribuiu para criar a realidade atual da entidade,
seu patrimônio, inserção social e capacidade representativa dos
interesses de sua categoria profissional.
Cada um tem uma trajetória de luta, de dificuldades e de vitórias de
nossa entidade. De todos os ex-presidentes, um deles nos deixou
prematuramente. Estamos nos referindo ao Técnico Industrial Aldo
Martins, a quem o SINTEC-RS rende suas homenagens. O importante
é que cada um, a seu tempo, fez um trabalho maravilhoso e, em
razão disso, a entidade chegou aos seus 30 anos de vida com
grandes realizações.

GESTÃO 1987/1990
ARLI FLORIANO
VAZ NUNES
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GESTÃO 1999/2002
ALDO MARTINS

GESTÃO 1990/1993
LUIZ ANTÔNIO
CASTRO DOS
SANTOS

GESTÃO 2002/2005
GESTÃO 2005/2008
GESTÃO 2011/2014
RICARDO NERBAS

GESTÃO 1993/1996
ARAMIDES
SARAIVA RIOS

GESTÃO 2008/2011
PAULO RICARDO
DE OLIVEIRA

“

Eu sempre digo que
causas importantes,
às vezes, não estão
escritas ou faladas”.
ALDO MARTINS, pouco antes
de falecer, em depoimento
para o livro ATCEEE – 48 Anos
de Lutas e Conquistas.

GESTÃO 1996/1999
JOÃO ABELARDO
BRITO

GESTÃO 2014/2017
GERSON CARLOS
LIMA VILAR

ACORDOS E CONVENÇÕES
EMPRESAS/SINDICATOS
GRUPO CEEE ( D e GT )
SINMETAL
SINDIPEÇAS
SINDIMAQ
SINDIMETAL
SINDMAQSINOS
CORSAN
CGTEE
ELETROSUL
TRENSURB
ELETROBRÁS
DIEBOLD /PROCOMP
LOBECK
OKI - BRASIL

Aldo Martins.

ASSINADO
DESDE
1992
2000
2001
2001
2002
2003
2005
2005
2005
2006
2007
2007
2009
2013

SITUAÇÃO
ATUAL
Em negociação
RENOVADO
RENOVADO
RENOVADO
RENOVADO
RENOVADO
RENOVADO
RENOVADO
RENOVADO
Em negociação
RENOVADO
RENOVADO
RENOVADO
Em negociação

AÇÃO BENEFICIA
TÉCNICOS DA CEEE

Falecido no dia 7 de março de
2014, ALDO MARTINS deixou grande
marcas no movimento dos técnicos
industriais do Rio Grande do Sul.
Formou-se em Eletrotécnica, em 1968,
na Escola Técnica Parobé. Desde o
ingresso nesta escola, em 1964, voltou
interesse para as questões relacionadas
à valorização do Técnico Industrial.
Funcionário
da
Companhia
Estadual de Energia Elétrica (CEEE),
onde ingressou em 1963 e permaneceu
até se aposentar, participou da
fundação, em 1966, do CTCEEE –(Clube
dos Técnicos da CEEE), ocupando a
presidência de 1978 a 1980. Também
coordenou a criação da ATERGS
(Associação Profissional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Sul), em
1980, utilizando a estrutura do CTCEEE.
Presidiu o SINTEC/RS de 1999 a 2002.

O SINTEC-RS e a FORBRIG Advogados Associados
promoveram, em conjunto, uma força tarefa para acelerar
entrega de cheques aos quase 500 técnicos associados
vinculados ao Grupo CEEE, decorrentes do êxito do
ajuizamento de demanda trabalhista.
Em 2013, a empresa alterou, de forma unilateral, as
regras do seu programa de cargos e salários, reduzindo de
três para um por cento as promoções por tempo de serviço,
previstas em seu plano de cargos e salários. A FORBRIG
obteve sentença favorável em abril/2017 e, em setembro
2017, já estavam sendo efetuados os pagamentos da
parcela considerada incontroversa.
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POSSE DA DIRETORIA

ELEITA A NOVA DIRET
DO SINTEC-RS
Pela primeira vez, em 30 anos, houve
disputa na escolha da nova diretoria
do SINTEC-RS. A chapa 1, No Caminho
Certo, foi eleita com 70% dos votos.

TORIA

“

A PALAVRA DO PRESIDENTE
Durante seu discurso, o presidente do Sindicato
agradeceu a presença de todos que prestigiaram a
posse e afirmou que assume em um momento difícil,
tanto para os trabalhadores quanto para o movimento
sindical. “Também temos coisas boas acontecendo,
como a criação do Conselho Profissional dos Técnicos”,
afirmou. Valandro também deu as boas-vindas aos novos
diretores e agradeceu aos outros dirigentes sindicais que
contribuíram no último mandato e deixaram de compor a
diretoria. Os agradecimentos também foram direcionados
aos funcionários do Sindicato “pelo esforço e dedicação”,
a todos os parceiros, fornecedores e familiares pelo apoio
prestado.

POSSE DA DIRETORIA

Em eleição ocorrida no
período de 27 junho a 12 de
julho, a chapa encabeçada
pelo Técnico Industrial Marcelo
Valandro venceu com 70% dos
votos e comandará a gestão até
2020. As votações ocorreram
pelos Correios, na sede do
SINTEC-RS e na Delegacia de
Candiota. Para Valandro, a
categoria absorveu as propostas
e entendeu da necessidade dos
técnicos continuarem unidos. “As
nossas ações sindicais e políticas
na defesa da categoria ficam
ainda mais fortalecidas com esta
vitória que é, sem dúvidas, a
vitória da verdade, do respeito e
da confiança. Podem ter certeza
de que é com determinação que
assumiremos o próximo mandato.
A responsabilidade e o desafio
são ainda maiores”, afirmou o
presidente eleito. Para o atual
presidente do SINTEC-RS, Gerson
Carlos Lima Vilar, o resultado
confirma que o SINTEC-RS está
no caminho certo, que é o da
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união, do respeito e da confiança.
“’A Chapa 1 fez uma campanha
em cima de propostas concretas
que tem como objetivo maior a
melhoria salarial, a manutenção
do emprego, a valorização e o
crescimento profissional
dos
Técnicos Industriais”, afirmou.
A Comissão Eleitoral também
obteve um papel importante,
pois garantiu a realização de
uma eleição limpa, democrática,
transparente e muito bem
organizada.

Técnicos da Argentina, Paraguai e
Uruguai participaram da solenidade
de posse da diretoria do SINTEC/RS
GESTÃO 2017/2020.

O Téc. Ind. Gerson Vilar agradeceu aos colegas o apoio recebido durante sua gestão.

POSSE DA DIRETORIA

Público prestigiou a posse da nova diretoria do SINTEC/RS.
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Registro histórico: O SINTEC/RS lançou o selo postal comemorativo dos 30 anos
da entidade, durante a posse da nova diretoria.
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POSSE DA DIRETORIA

SINTEC-RS:
Três décadas
de trabalho
e vitórias
FENTEC parabeniza o SINTEC-RS pelo 30º aniversário de fundação e por
estar presente em importantes conquistas do movimento dos técnicos

D

e acordo com a estrutura
sindical brasileira, são
necessários, ao menos, cinco
sindicatos que “representem a maioria
absoluta de um grupo de atividades
ou profissões idênticas, similares ou
conexas” para fundar uma federação.
O processo de transformação da
ATERGS (Associação Profissional dos
Técnicos Industriais do Rio Grande
do Sul) em SINTEC-RS (Sindicato dos
Técnicos Industriais do Rio Grande do
Sul) deve-se muito aos dispendiosos
esforços do Técnico em Eletrotécnica
Aldo Martins (in memoriam), que
dedicou décadas de sua vida à
organização sindical e à valorização
profissional da categoria em seu
estado. Paralelamente, em São Paulo,
os técnicos também criavam sua base
com o enquadramento sindical e a
transformação da ATESP (Associação
Profissional dos Técnicos Industriais
do Estado de São Paulo) em SINTECSP (Sindicato dos Técnicos Industriais
do Estado de São Paulo). Portanto,
tanto o SINTEC-RS como o SINTEC-SP
tiveram as cartas sindicais assinadas
no mesmo dia, 23 de setembro
de 1987, pelo então Ministro do
Trabalho Almir Pazzianotto Pinto; e,
juntos, estabeleceram as bases para
a fundação da FENTEC (Federação

Nacional dos Técnicos Industriais), em
28 de janeiro de 1989, com a adesão
de outros sindicatos estaduais.
Com o passar do tempo, o
movimento dos técnicos ganhou força,
notoriedade e representatividade
em todo o país. Além dos sindicatos
estaduais, importantes associações
enriqueceram ainda mais essa
história, como a ABETI (Associação
Brasileira
de
Ensino
Técnico
Industrial); o CONTAE (Conselho
Nacional das Associações de Técnicos
Industriais); e uma infinidade de
entidades correlacionadas de norte
a sul. Em 1996, com a fundação da
OITEC (Organização Internacional dos
Técnicos), o movimento ultrapassou
fronteiras, estabeleceu laços de
cooperação com outros povos e
culturas e propiciou intercâmbios
sociais e profissionais entre os
técnicos brasileiros, argentinos,
paraguaios e uruguaios.
Sem dúvida, mais um salto
gigantesco; porém, nada seria
possível sem o comprometimento
e trabalho de importantes líderes,
participantes
em
inúmeras
conquistas, como a regulamentação
profissional (Lei nº 5.524/1968 e
Decreto nº 90.922/1985), a instituição
do Dia Nacional do Profissional

Técnico (Lei nº 11.940/2009), o piso
salarial (PL nº 2861/2008, em trâmite
na Câmara dos Deputados); e, numa
luta iniciada há mais de quatro
décadas, o passo fundamental para
a criação do Conselho Federal e
Regionais dos Técnicos Industriais e
Agrícolas, cujo PL nº 5.179/2016 foi
aprovado por unanimidade na CCJC
(Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania), em 20 de setembro
de 2017.
São muitos os líderes do
movimento e, certamente, cada um
terá a ocasião certa para ser lembrado.
Nesse momento em que o SINTECRS completa seu 30º aniversário, a
FENTEC homenageia o companheiro
Ricardo Nerbas, sempre presente e
atuante em todas essas conquistas,
estendendo também as homenagens
ao ex-presidente, Gerson Carlos
Lima Vilar, parabenizando-o pela
continuidade dos trabalhos de seu
antecessor. E, por fim, deseja boa
sorte ao presidente eleito, Marcelo
Valandro, que terá a incumbência de
fazer com que os técnicos gaúchos
sintam-se seguros, respeitados e
abraçados. Assim foi nas gestões
anteriores, e assim continuará por
muitas e muitas décadas.
José Donizetti Morbidelli.
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COOPERAÇÃO

Técnicos
Industriais
e Agrícolas
unidos no
Rio Grande
do Sul

F

ilhos da mesma mãe, ou
seja, da Lei nº 5.524/68,
os Técnicos Industriais e Agrícolas
lutam lado a lado para garantir
os seus direitos. Das muitas
ações exercidas, a luta pela
regulamentação da profissão,
a criação do Piso Salarial e a
criação do Conselho Profissional
são as principais no âmbito
nacional. No estado, SINTECRS e SINTARGS têm promovido
reuniões, encontros e eventos
com a finalidade de discutir
os anseios da categoria, como
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SINTEC/RS e SINTARGS realizam eventos
de forma cooperada para discutir
assuntos de interesse da categoria.

melhoria salarial, valorização
profissional e aprimoramento
do ensino técnico. Uma grande
conquista dessa parceria é a
Criação do Quadro Técnico no
Serviço Público Estadual, que
teve início no ano de 2001. Este
havia sido extinto pelo governo
anterior e, o salário recebido
pelos
poucos
profissionais
existentes, era pouco mais que
um salário mínimo. A insistência
pela valorização dos técnicos
resultou na recriação do Cargo
Técnico, realização de concurso

público, criação de abono
para complementar o salário,
aprovação de gratificação e, por
último, incorporação do abono no
salário básico. As duas entidades
co-irmãs reivindicam alteração
na Lei nº 11.123/98 que criou a
Superintendência de Educação
Profissional (SUEPRO). SINTEC-RS
e SINTARGS buscam participar do
Conselho da SUEPRO, podendo,
assim, opinarem e sugerirem
mudanças no ensino técnico.

SALÁRIO PROFISSIONAL

Piso salarial do Técnico Industrial
A Federação Nacional dos Técnicos Industriais (FENTEC), a Associação dos Técnicos
Agrícolas do Brasil (ATABRASIL) e a Organização Internacional de Técnicos (OITEC) estão
trabalhando intensamente para aprovar o Piso Salarial do Técnico Industrial e Agrícola.
Em 2004, retomamos a luta
com proposta do Deputado
Paulo Pimenta que, na ocasião,
apresentou
nova
proposta
sugerida pela categoria:

Técnicos Agrícolas, fixando-se a
sua remuneração mínima em um
valor equivalente a 60% (sessenta
por cento) do valor atribuído aos
profissionais referidos no art. 1º.”
Em 17 de junho de 2005, o
Senador Álvaro Dias (PV/PR)
apresentou Projeto de Lei sobre
o mesmo tema com pequenas
diferenças. Instituía o piso salarial
para os técnicos de nível médio
em 66% do valor do piso dos
profissionais de nível superior
com registro no CREA.
PROJETO DE LEI DO SENADO

PROJETO DE LEI Nº 2.875, DE
2004 (Deputado Paulo Pimenta)
Modifica a Lei nº 4.950-A, de 22 de
abril de 1966, que “dispõe sobre
a remuneração de profissionais
diplomados em Engenharia,
Química, Arquitetura, Agronomia
e Veterinária”,
para estendê-la aos Técnicos
Agrícolas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 4.950-A, de 22 de
abril de 1966, que “dispõe sobre
a remuneração de profissionais
diplomados em Engenharia,
Química, Arquitetura, Agronomia
e
Veterinária” passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 7º-A:
“Art. 7º-A. Esta lei aplica-se aos

Nº 227, DE 2005.
(Senador Álvaro Dias)
Altera a Lei nº 4.950-A, de
22 de abril de 1966, para
estender aos técnicos de nível
médio, regularmente inscritos
nos Conselhos Regionais de
Engenharia,
Arquitetura
e
Agronomia, o piso salarial
mínimo.

O
CONGRESSO
NACIONAL
decreta: Art. 1º A Lei nº 4.950A, de 2 de abril de 1966, passa
vigorar acrescido do seguinte
dispositivo:
“Art. 7º-A. O piso salarial mínimo
devido aos técnicos de nível
médio, regularmente inscritos
nos Conselhos Regionais de
Engenharia,
Arquitetura
e
Agronomia corresponderá a
sessenta e seis por cento da
menor remuneração atribuída
em lei para os diplomados pelos
cursos regulares superiores que
exigem registro profissional
perante os Conselhos Regionais
de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia.”
Em 21 de fevereiro de 2008,
a Câmara dos Deputados recebeu
para apreciação e deliberação o
Projeto de Lei n.º 227/2005, de
autoria do Senador Álvaro Dias,
que fixava o valor do aumento
em 66% do piso dos profissionais
de nível superior e, a partir daí,
iniciou a sua tramitação sob
o n.º 2.861/2008. Aprovado
nas Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público
e de Constituição, Justiça e de
Cidadania, o Projeto de Lei nº
2.861\2008 aguarda para inclusão
na pauta de votação do Plenário
da Câmara dos Deputados.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS PROFISSÕES LIBERAIS

POSSE DA DIRETORIA DA CNPL
Eleitos representantes dos técnicos, Wilson Wanderlei Vieira, Carlos Coelho e Ricardo
Nerbas tomam posse na nova diretoria da CNPL

Carlos Alberto Schimidt foi reeleito no comando da CNPL.
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A solenidade de posse
da nova diretoria da CNPL
(Confederação Nacional das
Profissões Liberais) para a gestão
2017/2020, aconteceu em 16
de maio de 2017, antecedendo
a realização do VIII Congresso
Nacional da CNPL, que teve
como tema “O Profissional
Sustentável
Transforma
–
Construindo o Futuro”. Realizada
no auditório Santa Cruz do
Centro de Convenções Brasil 21
em Brasília (DF), o evento contou
com a presença de centenas de
convidados: autoridades políticas
e ministeriais; advogados e
representantes do judiciário;
dirigentes de centrais sindicais,
confederações de trabalhadores,
federações, sindicatos e demais
organizações
nacionais
e

internacionais; e, claro, muitos
profissionais liberais, grupo em
que os técnicos também estão
inseridos. Em seu discurso de
posse, o presidente reeleito, Carlos
Alberto Schmidt de Azevedo,
enfatizou a responsabilidade da
entidade no papel de se opor
e conscientizar a sociedade em
geral sobre as reformas trabalhista
e previdenciária do Governo
Federal, que impactarão a vida de
milhões de trabalhadores.
O presidente do SINTEC-SP
(Sindicato dos Técnicos Industriais
do Estado de São Paulo) e da
FENTEC (Federação Nacional
dos Técnicos Industriais), Wilson
Wanderlei Vieira, foi empossado
secretário de Finanças nessa nova
gestão administrativa. Por sua
vez, Ricardo Nerbas, o presidente

da OITEC-Brasil (Organização
Internacional dos Técnicos do
Brasil)que também atua como
tesoureiro da FENTEC, recebeu
o certificado de posse como
diretor-adjunto. O coordenador
da ATABRASIL, Técnico Agrícola
Carlos Coelho, assumiu como
vogal.

MOSTRATEC

SINTEC-RS e Mostratec:
parceria pela valorização
do ensino técnico

A institucionalização da
pesquisa no ensino médio
e profissional de nível
técnico é um dos fatores
que tornaram o SINTEC-RS
apoiador da MOSTRATEC.
A parceria
já dura vários anos.

A

Mostratec é uma feira
de ciência e tecnologia
realizada
anualmente
pela
Fundação Liberato, na cidade
de Novo Hamburgo. Destina-se
a apresentação de projetos de
pesquisa em diversas áreas do
conhecimento humano, realizados
por alunos do Ensino Médio e
da educação profissional técnica
de nível médio. A Mostratec
conta com a participação de
projetos de pesquisa, do Brasil e
de vários países. A cada ano, vem
aumentando o número de visitantes
e participantes, dentre eles
empresários, autoridades nacionais
e
internacionais,
profissionais
de diversas áreas, educadores,
estudantes, imprensa e comunidade
em geral, tornando a Mostratec um
dos principais eventos educacionais
do país.
SINTEC-RS presente
Durante a feira, o sindicato
mantém um stand divulgando seu
trabalho em defesa dos Profissionais
Técnicos Industriais do Rio Grande
do Sul. A cada edição da feira, o
SINTEC-RS faz a entrega do Prêmio
Inovação Tecnológica em defesa
do Meio Ambiente, premiando o
melhor trabalho nessa área.

Durante a MOSTRATEC 2016, a FENTEC (Federação Nacional dos Técnicos Industriais) entregou o
Troféu Nilo Peçanha ao ex-Ministro Miguel Rossetto, pela decisiva participação no encaminhamento
ao Congresso Nacional, do Projeto de Lei nº 5179/2016, que cria o Conselho Profissional dos
Técnicos.
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CONSELHO PROFISSIONAL DOS TÉCNICOS

ESTAMOS
PRÓXIMOS DE
UMA GRANDE

CONQUISTA
O PLC 145/2017, que trata da criação do Conselho Profissional dos
Técnicos, em tramitação na Câmara dos Deputados, já foi aprovado
em três Comissões. Agora está sendo apreciado pelo Senado
da República (Comissão de Constituição e Justiça e Comissão
de Agricultura).
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CONSELHO PROFISSIONAL DOS TÉCNICOS

O

sonho dos Técnicos
Industriais e Agrícolas

está prestes de ser realizado.
Obrigados ao registro no
Sistema CONFEA/ CREA’s, por
imposição da Lei nº 5.194/66,
os Técnicos Industriais e
Agrícolas não admitem mais a
discriminação a eles imposta
ao longo desses 51 anos. O
Projeto de Lei nº 5179/2016,
que vai mudar a vida dos
técnicos, foi aprovado na
Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadnia (CCJC),
na qual o Deputado Federal
Giovani Cherini atuou como
relator. Segundo Cherini, um
dos articuladores políticos
da criação do conselho dos
técnicos, chegou a hora dos
técnicos se desvincularem
do Sistema CONFEA/CREAs.
“Esse Sistema 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 realizam”, afirmou.

Apoios importantes: Deputado Federal Marco Maia, Deputado Federal Giovani Cherini, Deputado
Federal Rodrigo Pacheco.

| APROVAÇÃO UNÂNIME
No dia 30 de novembro de
2016, a Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço
Público (CTASP), então presidida
pelo Deputado Federal Wolney
Queiroz
(PDT-PE),
aprovou
o Projeto de Lei 5.179/16. A
Comissão acompanhou o voto
da relatora, deputada Flávia
Morais (PDT-GO), pela aprovação
unânime da matéria. Segundo a
deputada, “trata-se de proposição
que vem ao encontro não só dos
anseios dos Técnicos Industriais
e Agrícolas, mas, também, do
interesse público, pois permite
uma melhor organização da
categoria, bem como um controle
mais preciso de suas atividades,
garantindo, assim, que os serviços
sejam prestados à coletividade
por profissionais devidamente
habilitados”.
No dia 22 de maio, foi a
vez da Comissão de Finanças

e Tributação (CFT), presidida
pelo Deputado Federal Luiz
Antônio Covatti (PP-RS), aprovar
a proposta. O parecer do relator,
deputado Mauro Pereira (PMDBRS), foi favorável. “A aprovação do
projeto é de grande importância
para que a fiscalização profissional
dos técnicos industriais e agrícolas
seja realizada de forma efetiva
pelo Poder Público”, disse Pereira.
A proposta foi votada pela
Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJC), no dia 20 de
setembro, sendo aprovada por
unanimidade.
A vitória foi comemorada
pelo relator Deputado Federal
Giovani Cherini (PR-RS). Contudo,
antes da votação, as entidades
reuniram-se com o presidente da
CCJC, Deputado Federal Rodrigo
Pacheco (PMDB-MG), no Estado
de Minas Gerais, onde foi discutida
a importância do projeto.
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CONSELHO PROFISSIONAL DOS TÉCNICOS

CFT aprova Conselho dos Técnicos
Relator: Deputado Mauro Pereira

CTASP aprova Conselho dos Técnicos
Relatora: Deputada Flávia Morais

Audiência
pública

Audiência Pública fortaleceu a necessidade de criação
do Conselho Profissional dos Técnicos.

26

A audiência pública solicitada pelo Deputado Federal
Espiridião Amin (PP-SC) foi realizada no dia 24 de agosto.
Foram convidados para a audiência: o representante do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea); o
representante dos Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia (Creas); o representante da Federação Brasileira de
Associação de Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos (Febrae);
o representante da Federação Nacional dos Técnicos Industriais
(Fentec); o representante da Federação Nacional dos Técnicos
Agrícolas (Fenata); o representante da Associação dos Técnicos
Agrícolas do Brasil (Atabrasil); o representante da Organização
Internacional dos Técnicos (Oitec); o representante da
Associação Brasileira do Ensino Técnico (Abeti); o representante
da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado
de Minas Gerais (Emater-MG); e o representante do Sindicato
dos Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Sintargs). Desses,
somente a Fenata não compareceu e nem justificou.
A coordenação foi do relator Deputado Giovani Cherini
que afirmou que a audiência foi importante para mostrar
o quanto o técnico é discriminado pelo Sistema CONFEA/
CREAs. Cherini parabenizou a Federação Nacional dos Técnicos
Industriais (FENTEC); a Associação dos Técnicos Agrícolas do
Brasil (ATABRASIL) e a Organização Internacional dos Técnicos
(OITEC) pela defesa da criação do Conselho no Congresso.

CONSELHO PROFISSIONAL DOS TÉCNICOS
SAIBA MAIS
A luta pela criação do Conselho
Profissional de Técnicos Agrícolas e
Industriais, por meio do desmembramento
do Sistema Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CONFEA)/
Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura (CREA), já vem de longa
data. Em 2014, atendendo a solicitação
da FENTEC, ATABRASIL e OITEC, além
do deputado Giovani Cherini, o então
Ministro do Trabalho, Manoel Dias,
publicou a Portaria nº 59, instituindo
o Grupo de Trabalho (GT)para discutir
a criação do Conselho Profissional
dos Técnicos, sendo realizadas várias
audiências públicas em todo o Brasil. O GT
elaborou o Projeto de Lei e o encaminhou
ao Governo Federal. Em abril de 2016, a
Presidente Dilma Rousseff, por intermédio
do Ministro do Trabalho, Miguel Rossetto,
encaminhou ao Congresso Nacional o
Projeto de Lei nº 5.179/2016 que cria o
Conselho Federal e Regionais dos Técnicos
Industriais e Agrícolas.
A proposta já foi aprovada, na Câmara,
em três comissões.
O Projeto encontra-se no Senado.

Ministro Manoel Dias, de pé; Deputado Federal Giovani Cherini; Rodrigo Minotto e lideranças
dos técnicos.

Deputado Federal Paulão, Ministro Miguel Rosetto, Ricardo Nerbas, Deputado Marco Maia e
Carlos Coelho.

DECISÃO DO GRUPO DE TRABALHO
O Grupo de Trabalho apresentou seus relatórios e sugestões ao Ministro do Trabalho, Manoel Dias, enfatizando a
participação dos profissionais em 18 estados de diversas regiões do Brasil, com farta documentação da falta de
fiscalização do exercício profissional em várias áreas e em diferentes regiões por incapacidade estrutural e física
do sistema CONFEA/CREA; discriminação sistemática do atual Conselho Profissional ao exercício profissional
dos técnicos agrícolas e técnicos industriais nas suas diversas habilitações; apoio unânime da categoria ao
desmembramento dos técnicos agrícolas e industriais do sistema CONFEA/CREA; manifestação pró e contra de
Conselhos Regionais a ainda dos técnicos do sistema CONFEA/CREA; êxito do Conselho Federal de Arquitetura
frente ao desmembramento dos arquitetos do sistema CONFEA/CREA, comprovando a coexistência benéfica de
ambos os Conselhos Profissionais em favor da sociedade; a falta de representantes dos técnicos nas instâncias
deliberativas e diretivas do sistema CONFEA/CREA, por imposição legal e jurídica; que os técnicos representam
mais de quarenta por cento dos profissionais registrados no sistema CONFEA/CREA; que os técnicos contribuem
com mais de R$ 250 milhões, anualmente, somente em anuidades ao sistema CONFEA/CREA; que o sistema
CONFEA/CREA não admite a representação proporcional entre as categorias com registro na sua estrutura
e, também, por decisão do Ministério Público Federal, no Inquérito Civil Público, que determina ao sistema
CONFEA/CREA não editar novos regulamentos restritivos ao exercício profissional dos técnicos agrícolas e
técnicos industriais, bem como a revogação dos regulamentos já editados que limitam o exercício das atribuições
previstas em Lei. Frente a essas premissas, o Grupo de Trabalho sugere o desmembramento do Conselho Federal
dos Técnicos Industriais e Agrícolas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.
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CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

EM DEFESA DAS
EMPRESAS PÚBLICAS
CEEE - CORSAN - ELETROSUL - CGTEE - CRM - TRENSURB - SULGÁS

A manutenção das empresas públicas de qualidade é a
garantia do combate às desigualdades econômicas, o
respeito aos Direitos Sociais e a promoção da dignidade
humana
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O SINTEC-RS está promovendo
uma grande mobilização em defesa das
empresas públicas do segmento de água
e de energia elétrica porque entende
que, somente assim, será assegurado
à população acesso a uma melhor
qualidade de vida a todos os gaúchos.
Além de reuniões com técnicos,
autoridades e dirigentes de empresas
públicas, a entidade está utilizando
jornais, rádios e redes sociais para
posicionar-se contra a privatização.
Ações conjuntas com outras entidades e
utilização de panfletos também ajudam
a reforçar a mensagem que está sendo
direcionada aos gaúchos: a privatização
faz mal ao estado e a sociedade.

O SINTEC/RS promoveu
campanha em defesa das
empresas públicas utilizando
folders, panfletos e
mensagens em várias rádios
• PORTO ALEGRE - RÁDIO GUAÍBA - AM/FM
• TRAMANDAÍ - RÁDIO ITARAMÃ - FM
• SANTA MARIA - RÁDIO MEDIANEIRA - AM/FM
• PELOTAS - RÁDIO ALEGRIA - AM
• RIO GRANDE - RÁDIO OCEANO - FM
• SANTO ÂNGELO - RÁDIO SEPÉ - AM/FM
• BAGÉ - RÁDIO CLUBE BAGÉ - AM
• SALTO DO JACUÍ - RÁDIO GERAÇÃO - FM
• CAMAQUÃ - RÁDIO ACÚSTICA - FM
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