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Liminar obriga Oi/Telemar a
reintegrar funcionário
Há pouco mais de um mês, o
funcionário da Oi/Telemar, Domingos
Sávio Giacomeli (foto), vice-presidente
do Sintec-ES, recebeu a notícia que
estava afastado da empresa. Sem
justa causa, a dispensa foi avaliada
pela assessoria jurídica do sindicato,
que ajuizou uma reclamação
trabalhista de tutela antecipada. Sob
liminar, Giacomeli foi reintegrado e se
encontra exercendo plenamente suas
funções, no seu local de trabalho.
O pedido de reintegração argumenta
que Giacomeli é dirigente sindical,
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portanto resguardado por um direito
constitucional. Segundo a assessoria
jurídica, a empresa cometeu uma
ação contra o sindicalismo, que é
amparado pela Constituição Federal
e pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). A ação da empresa
indica um clima de perseguição ao
funcionário.

SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE NÍVEL MÉDIO NO ESPÍRITO SANTO
DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

CORREIOS

Para o mês de julho, está marcada
uma audiência de instrução, mas,
de acordo com a assessoria, o grau
da liminar obtida já antecipa parte do
mérito julgado.

Sintec-ES celebra acordo
coletivo com Dan Engenharia
No dia 7 de junho, a Dan Engenharia
Projetos e Consultoria oficializou com
o Sintec-ES importantes decisões para
os trabalhadores da empresa. O Acordo
Coletivo de Trabalho, que terá vigência no
período de 1º de maio de 2013 a 30 de
abril de 2014, atenderá os trabalhadores
técnicos de nível médio e os de apoio
administrativo.

A legislação brasileira permite acordos
individuais com empresas, apontando
um caminho diferente do que existe na
convenção coletiva.
Um exemplo disso é que a convenção
dos técnicos estabelece a carga horária
de 40 horas e, se o profissional estiver em
campo, 44 horas. No acordo específico
com a Dan Engenharia, foi estabelecido

que todos os técnicos, estando em campo
ou não, terão 40 horas semanais, sem
redução de salários.

Anuidade do Crea
Outra cláusula no acordo indica que a
empresa pagará para o trabalhador o valor
da anuidade do Crea. O item vale para todos
os técnicos que contarem pelo menos com
12 meses de tempo de serviço na empresa.

Folga no aniversário
Também foi instituída a folga no dia
do aniversário do trabalhador, sem
prejuízo de remuneração. Se a data for
no sábado, domingo ou feriado, poderá
ser utilizada no primeiro dia útil que
anteceder ou suceder o aniversário.
A data, no entanto, deve ser lembrada
com antecedência à empresa.

Diretora da Dan Engenharia,
Márcia Eliane Dan, com o
presidente do Sintec-ES,
Bernardino José Gomes

CREA-ES quer calar a voz
dos técnicos industriais

EDITORIAL

O grito das ruas
Assistimos nos últimos dias a uma
grande manifestação popular nas
ruas, a partir do Movimento Passe
Livre (MPL), em torno do aumento das
tarifas.
Ao final, vimos que esse movimento
alcançou seu objetivo, na redução das
tarifas em todo o País, mas não parou
por aí.
As reivindicações ultrapassaram o
tema e demonstraram que a sociedade
está exigente e consciente dos seus
direitos, por isso quer mais e melhor.

Legítimas, as reivindicações apontam
para a melhoria da qualidade dos
serviços públicos fundamentais, como
a educação, saúde, segurança e o
combate à corrupção. Ciente do seu
dever e poder, a sociedade não delega
mais essas decisões, principalmente
se os responsáveis permanecerem de
costas ao clamor popular.
O Sintec-ES acompanhou, participou e
apoia a pauta de reivindicações.
A entidade, que está a serviço dos
técnicos industriais, ouviu o grito
das ruas e também irá avançar na
relação com a categoria. O Sintec-ES
quer buscar, com mais intensidade,

a participação dos profissionais,
professores e estudantes técnicos
industriais, na direção da entidade.
São novos desafios, para a diretoria,
composta de militantes que lutaram,
desde os anos de 1980, pela liberdade
sindical, pela democracia, Diretas Já,
dentre outros temas.
Queremos nos inserir na pauta
nacional, com um novo ingrediente:
a mesa composta por lideranças
populares e a presidente Dilma.
Queremos trazer essa pauta para a
nossa realidade.

Sintec-ES critica estrutura de
retaliação e preconceito
A atual direção do Crea-ES passou
a estabelecer uma relação de total
preconceito com os técnicos industriais
e técnicos agrícolas inscritos na
autarquia. Esta é a avaliação do SintecES.
A participação dos técnicos no
Conselho vinha ganhando força e
volume. De 2001 a 2011, vários
técnicos ocuparam direção do CreaES. Em 2013, o Sintec estadual
comemora 25 anos de história,
apontando o crescimento substancial
da categoria.
Em função da evolução do mercado
e da ampliação do ensino técnico, o
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COMO COMEÇOU

Um profissional de nível superior
processou judicialmente o Confea.

QUANDO
Há 11 anos.

ALEGAÇÃO

Os profissionais de nível médio não têm
que estar representados no sistema.

ARGUMENTO

A Lei n.º 5194/66, que regulamenta a
profissão de engenheiro, não ter inserido a
representatividade dos técnicos.

Espírito Santo conta com mais de 15
mil técnicos, o que significa a maioria
dentro do sistema.
Segundo a avaliação do assessor
do Sintec-ES, Telmo Lopes Sodré
Filho (foto), muitos dos engenheiros
elegeram um técnico presidente da
República, Luís Inácio Lula da Silva.
Lula foi formado em Metalurgia, pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI). Para Telmo, ao não
considerar esse exemplo conhecido
nacionalmente, a direção atual do
Crea-ES, de forma incoerente, adota
uma postura hierárquica, gerando um
clima de retaliação e discriminação.

SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE
NÍVEL MÉDIO NO ESPÍRITO SANTO

FENTEC

Ajuizou uma ação, pedindo a garantia dos
profissionais de nível médio no plenário.

MAIS RECENTE

Os profissionais de nível médio não devem
estar no plenário.

POSIÇÃO JURÍDICA
Em andamento.
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Técnicos industriais são
afastados do plenário do Crea-ES
Sintec protocola ação na Justiça Federal para garantir direito de representação na autarquia
O Conselho de Engenharia e Agronomia
do Espírito Santo (Crea-ES) afastou
os técnicos industriais que garantiam
o lugar de conselheiros no plenário da
autarquia. Acompanhando a decisão
do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (Confea), o Crea-ES, assim
como outros do Brasil, estão retirando
o direito de decisão dos profissionais
de nível médio junto aos inscritos no
conselho.
Diante de tal atitude, os técnicos não
cruzaram os braços. Em reuniões
sucessivas com membros da diretoria,
os trabalhadores exigem uma resposta.
Para que isso aconteça dentro da
lei, a assessoria jurídica do sindicato
protocolou uma ação na Justiça Federal
para restituir a participação dos técnicos
junto ao plenário do conselho.
Na avaliação do presidente do Sindicato
dos Técnicos Industriais de Nível Médio
no Estado do Espírito Santo (SintecES), Bernardino José Gomes, a atitude
do Crea-ES é discriminatória. “É algo
muito sério. A sociedade precisa
tomar conhecimento disso. Nossos
profissionais, que estão aí, trabalhando
nas empresas, não têm noção da
gravidade da situação”, lamentou.
Para o presidente do Sintec, a decisão
tomada pelo Confea, pelo Crea-ES
e outros Creas, foi precipitada. Com
o afastamento, o Conselho Regional
eliminou a representatividade da
categoria dos técnicos para exercer o
papel da fiscalização.
Como profissionais liberais, os técnicos

têm que estar registrados no Conselho
Federal, segundo a Lei n.º 5.194/66.
Atualmente, 60% de inscritos no
Crea-ES são de nível médio. “Temos
obrigação de estar registrados, temos
obrigação de estar em dia, temos direito
a voto, temos direito de ser votados para
presidente do Crea e do Confea, mas
não temos direito de ser conselheiros,
de nos fazer representar para avaliar o
julgamento dos atos dos profissionais,
em defesa da sociedade e do exercício
legal da profissão. Essa decisão tem
que ser revista”, afirmou Bernardino.

LEMBRETE

ODM II

A data base do Acordo Coletivo firmado
com a Dan Engenharia é 1º de maio.

ODM I

O programa Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM), criado pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e
viabilizado em todas as regiões brasileiras,
conta com técnicos industriais como
representantes no Estado.

Intercâmbio
Na avaliação de outros Sintecs do País,
a decisão do Confea é como se voltasse
vinte anos, quando os profissionais de
nível médio eram obrigados somente
a pagar a anuidade e não ter exercício
de representação para a tomada de
decisões.
Representantes do Sintec-ES estão
praticando uma forma de intercâmbio
com outros Sintecs, para avaliar a
situação, no sentido de buscar um nível
de entendimento conjunto. Inicialmente,
Bernardino e outros membros da
diretoria participaram de uma reunião
no Crea-RJ, com Agostinho Guerreiro,
presidente da entidade. Assim como o
Crea-RJ, os Conselhos dos estados de
São Paulo e Minas Gerais não afastaram
os conselheiros de nível médio, visto
que o afastamento não possui caráter
obrigatório. Na Região Sudeste, apenas
o Espírito Santo acompanhou a decisão
do Confea.

O técnico industrial (em Estradas)
Telmo Lopes Sodré Filho foi eleito o
coordenador no Espírito Santo.

SALESIANA

A Faculdade Salesiana confirmou
presença efetiva no ODM, oferecendo
palestras e cursos durante o 8.º
Seminário dos Técnicos Industriais
(Setec), que será realizado em outubro.

Norte e Nordeste
Nos dias 14, 15 e 16 de junho, o
presidente do Sintec-ES e o secretário
geral, Kepler Daniel Sérgio Eduardo,
a convite do Crea-RN, em Natal,
compareceram a um encontro para
discutir algumas questões, incluindo a
decisão do Confea. Sintecs do Norte e
do Nordeste foram convidados, assim
como outros sindicatos interessados
nas discussões. O Crea-CE e o CreaES foram os primeiros do Brasil
surpreendidos com a decisão do
afastamento dos técnicos conselheiros.
Coincidência ou não, foram também
os estados que lançaram candidatos
da categoria para presidente do
Conselho, nas últimas eleições. A
atitude de afastamento é interpretada
pelos técnicos como uma retaliação e
uma postura antidemocrática.
A tônica do encontro foi o afastamento
dos conselheiros. Todos os Sintecs
estão decididos a protocolar ações
judiciais. Os Sintecs se colocaram
à disposição uns dos outros para
oferecer apoio jurídico e compartilhar
entendimentos, buscando êxito nas
ações.
As conversações não param. Outras
questões discutidas no encontro ainda
vão se desdobrar em outros encontros.
Uma delas é a proporcionalidade
dentro dos Creas. Outra questão é
a criação do Conselho Federal dos
Técnicos Industriais de Nível Médio.
Os eventos ainda serão agendados
para o próximo semestre.

CURTO-CIRCUITO
MCamara

O Sintec-ES está iniciando uma nova
gestão de Comunicação e Marketing.
A agência escolhida pelo sindicato
para participar desse processo é
a MCamara Comunicação, com
direção de Fernando Gomes e da
jornalista Cristina Moura.

