
O vice-presidente do Sintec-ES, 

Domingos Sávio Giacomeli (foto), 

comemorou, sua reintegração defi nitiva 

à empresa Oi/Telemar. Inicialmente, 

a assessoria jurídica do sindicato 

obteve uma medida liminar, no sentido 

de resguardar o direito trabalhista 

do funcionário. Posteriormente, 

ocorreu uma audiência de instrução e 

julgamento. Na mesma audiência, foi 

Reintegrado à Oi/Telemar, Giacomeli 
aguarda ação por danos morais 

confi rmada a liminar de reintegração. 

“Giacomeli está trabalhando, com 

certeza, com amparo na Justiça, que 

concedeu uma sentença de mérito 

favorável, reconhecendo o direito dele, 

ou seja, a empresa fez práticas anti-

sindicais, pois demitiu um dirigente 

sindical”, explicou o advogado Ben-Hur 

Farina, assessor jurídico do Sintec-ES. 

Em função de a sentença ter sido dada 

em audiência, naquele momento não foi 

arbitrado dano moral. O sindicato, porém, 

entrou com um embargo de declaração, 

instrumento que registra a omissão de 

algum item da causa.  Em função da 

demissão arbitrária, foi protocolado um 

requerimento para tentar ressarcir, de 

alguma forma, o prejuízo sofrido pelo 

funcionário. O Sintec-ES ainda está 

aguardando o resultado da ação.  

O sindicalizado ao Sintec-ES conta 

com total amparo judicial. O Sintec-ES 

contratou um escritório de advocacia 

estruturado, o Roitman Associados, 

que está à disposição para agilizar 

diversas ações para amparar o direito do 

sindicalizado. 

Segundo o advogado Ben-Hur Farina 

(foto), um dos mantenedores do escritório, 

o mais importante é que o sindicalizado 

não paga um só centavo pela assessoria. 

Trata-se de uma prestação do sindicato 

em relação ao associado. “A assessoria 

presta serviço para todos os técnicos, 

independente de serem fi liados ou não, 

e isso está na Constituição. O técnico, 

então, conta com assessoria gratuita, 

para quando seu direito for ferido, contar 

com esse serviço. Mesmo que ele não 

seja associado ao sindicato, ele tem essa 

condição”, avisou o advogado. 

Conquistas
A assessoria já ajuizou mais de 40 

ações para restabelecer o direito dos 

técnicos industriais. “Isso é uma vitória 

para a categoria e uma vitória para os 

trabalhadores”, comemorou Farina.

Sindicalizado conta com
assessoria gratuita no Sintec-ES

A assessoria já ajuizou diversas ações de 

cumprimento da convenção coletiva, pois 

algumas empresas, segundo o advogado, 

“mal instruídas ou equivocadas” não estão 

pagando de acordo com a convenção. 

Questões como piso salarial, cesta de 

alimentação, ticket-alimentação são as 

mais recorrentes. Nesse sentido, as ações 

jurídicas buscam restabelecer e resguardar 

o direito do trabalhador. Há empresas 

também que demitem o trabalhador, não 

pagam de forma correta, deixam de pagar 

férias ou deixam de recolher FGTS. 

Para Farina, um fato extremamente 

importante e que denota a sintonia do 

trabalho é que os homologadores do 

sindicato já têm experiência, já fazem 

a ressalva nas 

homo logações 

dos trabalhadores 

no próprio Sintec-

ES e depois 

encaminham para 

o departamento 

jurídico, para 

que sejam 

formalizadas as 

ações trabalhistas. 

“Os sindicalizados estão extremamente 

felizes e surpresos porque não tinham 

essas informações. É por isso que é 

importante o trabalho da comunicação, da 

mídia, para divulgar o que existe de bom 

no sindicato, para que os sindicalizados 

possam usufruir. A questão é ter o 

conhecimento para que eles possam usar 

o serviço”, explicou.  

Há casos até mesmo resolvidos com um 

simples telefonema. A assessoria liga para 

a empresa, por exemplo, avisando que 

o trabalhador está sendo negligenciado. 

Muitas das vezes, segundo o advogado, 

a situação se revolve, rapidamente, de 

forma pacífi ca. 
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O Sindicato dos Técnicos Industriais 
de Nível Médio no Estado do Espírito 
Santo (Sintec-ES) considera importante 
a posição do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Minas 
Gerais (Crea-Minas), em relação 
à decisão do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (Confea). 
Representantes da autarquia no estado 
de Minas Gerais deixam claro que 
repudiam a decisão, que se baseou 
na análise da decisão proferida pelo 
Tribunal Regional Federal da Primeira 
Região, em relação ao mandado de 
segurança 2001.34.00.010970-1/
DF, que determina a exclusão dos 
conselheiros técnicos do plenário do 
Conselho Federal. 
O problema, como já é sabido, é que 
não bastou a exclusão dos técnicos no 
Distrito Federal. A decisão se espalhou 
pelo País, causando indignação na 
maioria dos profi ssionais, inclusive 
engenheiros que sempre mantiveram 
relações éticas e equilibradas com os 
técnicos de nível médio. 
O Crea-Minas, em recente edição da 
revista Vértice, produzida pela entidade 
de classe, considera arbitrária e ilegal 

Crea-Minas se solidariza com técnicos do 
Brasil sobre decisão arbitrária do Confea 

a decisão judicial, visto que as partes 
do processo, o Confea e a Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio (Fentec), é que deveriam 
estar envolvidas em todos os trâmites, 
segundo o artigo 472 do Código de 
Processo Civil. A extensão do problema 

a terceiros, no caso aos Crea’s, é que 
acarreta uma série de controvérsias 
entre técnicos e presidentes de 
autarquias em alguns estados.  
De acordo com o artigo assinado 
pelo técnico agrícola Adriano Garcia 
de Souza, vice-presidente do Crea-
Minas, e pela assessora jurídica da 

Representantes do Conselho no estado vizinho consideram ação sem validade jurídica

autarquia, Maria de Fátima Amaral, 
a decisão é desprovida de qualquer 
validade jurídica. No artigo publicado 
na Vértice, eles afi rmam: “A atitude 
do presidente do Confea demonstra 
um total descompromisso com a 
unidade de nosso sistema profi ssional, 
recentemente desmembrado com 
a saída dos arquitetos, permitindo 
que outras categorias profi ssionais 
envidem esforços na busca de um 
conselho profi ssional próprio.”
Na avaliação do Sintec-ES, é 
lamentável que somente o Espírito 
Santo, dentre os estados do Sudeste, 
esteja compactuando com a decisão 
arbitrária do Confea. Decisão que 
acaba pulverizando as categorias 
profi ssionais fi liadas à autarquia, na 
contramão do exercício da cidadania e 
da construção de uma sociedade mais 
justa e pacífi ca. O Sintec-ES, inclusive, 
está aguardando a resposta jurídica em 
relação ao tema, pois já ajuizou uma 
ação, cobrando um posicionamento 
do Conselho. Segundo o presidente 
do sindicato, Bernardino José Gomes 
(foto), os técnicos querem retomar 
seus lugares na autarquia.  

PASSOU LONGE I
Em recente encontro dos Crea’s de todo 
o Brasil, realizado no Hotel Senac/Ilha 
do Boi, em Vitória, no início de agosto, 
o Crea-ES quis emplacar uma menção 
de repúdio ao Sintec-ES. O argumento 
teria sido embasado na indignação do 
sindicato em relação ao afastamento 
dos técnicos industriais do plenário do 
Conselho. 

PASSOU LONGE II
Durante a votação dos presidentes dos 
conselhos, o Crea-ES, anfi trião do evento 
em solo capixaba, amargou o placar de 23 
votos, contrários à menção. Apenas três 
votaram a favor. 

CENÁRIO TÉCNICO
O Sintec-ES está preparando uma edição 
especial da revista Cenário Técnico, em 
comemoração ao Jubileu de Prata da 
entidade. A revista será distribuída em 
setembro, para comemorar também o 
Dia do Técnico (23).  
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Muito simples
Técnicos, tecnólogos, geólogos, 
geógrafos, meteorologistas e engenheiros 
em diversas modalidades. Mais do que 
um conjunto de formados em busca 
de um lugar no mercado de trabalho, 
cumprimos um papel fundamental 
nesse processo de desenvolvimento 
tecnológico em que vivemos. Somos 
os profi ssionais registrados no maior 
Conselho profi ssional do País: o Sistema 
Confea/Crea.  

Como pesquisar, encontrar recursos 
minerais, prever catástrofes ambientais, 
desenvolver, operar e criar máquinas, 
sem esses especialistas? Somos a favor 
de que quem tem competência é aquele 

que se capacitou para tal, a partir do 
conhecimento científi co e prático. Muito 
simples.

Somos todos capazes de realizar 
grandes obras, sejam elas muito 
signifi cativas e que mudam o rumo da 
humanidade, sejam elas muito simples, 
mas que resolvem um problema grande 
e circunstancial. 

Ousar, evoluir, incluir. Que tal fecharmos 
um pacto pelo crescimento sustentável 
e sustentado, que gere emprego, renda, 
inclusão social? 

É lamentável que após mais de 15 anos 
de avanços no interior do Sistema, 
constatamos um retrocesso nessa 

gestão. São mais de 15 mil profi ssionais 
técnicos (industriais e agrícolas) 
registrados no Conselho, cumprindo 
rigorosamente com seus deveres, com 
anuidade em dia e atuação profi ssional 
responsável, inclusive com pagamento 
de Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART). Pedimos o apoio de 
todos os profi ssionais que, durante os 
últimos anos, conviveram e valorizaram 
a participação, não só dos técnicos, mas 
defenderam um Sistema efetivamente 
plural e representativo.

Aceitar a exclusão dos técnicos ou 
discriminar a participação é diminuir.  

Continuaremos o debate. 

Pro� ssional Técnico: SINDICALIZE-SE!
FORTALEÇA NOSSA LUTA!

Trimestre: R$ 24,00.

FALA, TÉCNICO!

Caro leitor, agradecemos sua participação 
e autorização para compartilharmos suas 
impressões sobre o nosso trabalho. 
 

Gostaria de agradecer pela informação transparente que nos foi 
conferida no último impresso. Sou técnico de instrumentação 
e fi co feliz em saber que temos um sindicato que ouve nossa 
voz. Se tivéssemos um conselho independente do CREA nos 
seria mais proveitoso. 

Fabricio Garcia Marques - via e-mail
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SAÚDE
O Sintec-ES conseguiu a reabertura 
do plano de saúde Unimed para os 
sindicalizados. Mais uma conquista 
para os técnicos e seus dependentes 
familiares. 

LIMPEZA
Quer combater a corrupção nas 
eleições? Faça a sua parte! Conheça 
e assine o projeto de Reforma Política 
Popular. Acesse o link: http://www.
mcce.org.br/site/pdf/Eleicoeslimpas.pdf

ACESSE NOSSO SITE
www.sinteces.org.br
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