




Boa par te dos profissionais que recebem a revista
Cenário Técnico vai se identificar ainda mais com as
matérias publicadas neste terceiro número. É que
reunimos uma série de repor tagens relacionadas ao
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito
Santo (Cefetes) que, sem dúvida, é o principal
responsável pela formação dos técnicos industriais que
atuam em terras capixabas.

Instituição de ensino parceira do Sintec-ES, o Cefetes
completou 98 anos no último dia 23 de setembro.  É
quase um século ocupando a vaga de escola referência
no quesito ensino público gratuito e de qualidade.

Já divulgamos vários avanços do Cefetes, em edições
anteriores, como a implantação dos cursos técnicos
em ferrovias e de rochas ornamentais. Dessa vez, para
entendermos um pouco mais a impor tância daEd
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educação e de uma
formação que vai além de
apertar parafusos, publica-
mos uma entrevista com o
professor e diretor geral do
Cefetes, Téc. Industrial em
Mecânica Jadir José Pela.

A impor tância do estágio
é tema de outra matéria. Nela relatamos como o Cefetes
contribui para que seus estudantes entrem com o pé
direito no mundo do trabalho. Um breve histórico sobre
a Orquestra Pop Jazz do Cefetes, completa a nossa
homenagem.

Boa Leitura!
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Parabéns!

Gostaria de aproveitar a
opor tunidade para parabenizar a
toda equipe do Sintec-ES e
jornalistas envolvidos na produção
da nossa revista Cenário Técnico. A
apresentação de temas relevantes
para o nosso conhecimento, seja
relativo às organizações e
experiências profissionais, seja um
curso ou treinamento, sempre
focados nos interesses dos
Técnicos Industriais. Sugiro que seja
avaliada a per tinência de se
reservar um espaço para que sejam
informados os principais aspectos
tratados nas reuniões da direção
do Sintec.

HérHérHérHérHércules Gomes cules Gomes cules Gomes cules Gomes cules Gomes TTTTTostesostesostesostesostes
Técnico Ind. em EletrônicaTécnico Ind. em EletrônicaTécnico Ind. em EletrônicaTécnico Ind. em EletrônicaTécnico Ind. em Eletrônica

Comprometimento

A Cenário Técnico é uma revista que
veio mostrar o comprometimento
do Sintec-ES não só com a
categoria, mas com toda a
sociedade. As matérias abordadas
são de assuntos atuais e de
interesse de toda classe
trabalhadora. Acho que devemos

avançar mais, disponibil izando
essas informações em escolas de
ensino médio (antigo 2º grau),
auxiliando, assim, na escolha da
profissão dos futuros técnicos.
Gostei muito desse espaço, onde os
leitores podem comentar as
repor tagens.

Jorge Miguel AntônioJorge Miguel AntônioJorge Miguel AntônioJorge Miguel AntônioJorge Miguel Antônio
V i tór iaV i tór iaV i tór iaV i tór iaV i tór ia

Caro Jorge, agradecemos os elogios e
aguardamos mais comentários e
sugestões para a Cenário Técnico ficar
ainda melhor.

Alta qualidade

Não tive a opor tunidade de ler a
edição de lançamento da Revista
Cenário Técnico, mas me
impressionou a qualidade da
publicação, do papel até o nível das
repor tagens. Fiquei entusiasmado
com a matéria de capa e de como
o mercado de trabalho é promissor
para os técnicos industriais em
ferrovias.

Manoel Luiz de Freitas NetoManoel Luiz de Freitas NetoManoel Luiz de Freitas NetoManoel Luiz de Freitas NetoManoel Luiz de Freitas Neto
Técnico AdministrativoTécnico AdministrativoTécnico AdministrativoTécnico AdministrativoTécnico Administrativo

Ferrovias

Achei muito interessante a
reportagem de capa "De volta aos
trilhos. Em direção ao progresso",
onde foi possível verif icar os
argumentos que indicam a
impor tância de se investir no
sistema de transporte ferroviário.

Pablo da Conceição MourentePablo da Conceição MourentePablo da Conceição MourentePablo da Conceição MourentePablo da Conceição Mourente
Técnico em InfTécnico em InfTécnico em InfTécnico em InfTécnico em Infororororor máticamáticamáticamáticamática

Parecer Técnico Contribua você também com sugestões, críticas e comentários.
E-mails para faleconosco@sintec-es.com.br ou cartas para Av.
Nossa Senhora da Penha, 280, Ed. Praia Center, Sala 204,
Praia de Santa Helena, Vitória/ES CEP: 29.055-050

Empreendedores

Fico contente pelo segundo número
da revista Cenário Técnico, pois foi
mantido o mesmo padrão de
qualidade do primeiro número.
Gostei em particular das entrevistas
feitas com os Técnicos Industriais
empreendedores, que estão
ganhando espaço no mercado de
trabalho.

RRRRRoberoberoberoberober to R.to R.to R.to R.to R.     TTTTTheodorheodorheodorheodorheodoro da Silvo da Silvo da Silvo da Silvo da Silvaaaaa
Técnico ProjetistaTécnico ProjetistaTécnico ProjetistaTécnico ProjetistaTécnico Projetista

Prezado Roberto, a partir da página 11
é possível conferir os perfis de mais dois
técnicos industriais empreendedores que
enfretam o desafio diário de estar à frente
de uma empresa.  São histórias de vida
inspiradoras, aproveite!

Ferrovias

Recebemos exemplares da Revista
Cenário Técnico, publicação que
merece nossos elogios tanto pelos
assuntos tratados, pelo enfoque
dado à ampliação das conquistas
do técnico industrial no Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia (Confea) quanto pela
qualidade na abordagem feita
sobre o setor de transpor te
fer roviário, que efetivamente
merece ter toda a atenção dos
nossos governantes. Cer tamente,
destaques como estes são
fundamentais e ser vem para
aler tar sobre a necessidade da
retomada dos investimentos no
transporte brasileiro via trilhos.

José Raimundo Dias da SilvaJosé Raimundo Dias da SilvaJosé Raimundo Dias da SilvaJosé Raimundo Dias da SilvaJosé Raimundo Dias da Silva
Presidente do Sintec-SEPresidente do Sintec-SEPresidente do Sintec-SEPresidente do Sintec-SEPresidente do Sintec-SE



Diretor do Sintec-ES compõe GT de
Meio Ambiente do Confea
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Diretor do Sintec-ES compõe GT de
Meio Ambiente do Confea

Nos últimos anos a participação dos
técnicos industriais do Espírito Santo
nos fór uns de discussão e de
debates estaduais e nacionais que
envolvem assuntos da área
tecnológica tem merecido
destaque.

Além de atuar na diretoria, plenário,
câmaras, comissões e grupos de
trabalho do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Espírito Santo (Crea-
ES), esses profissionais também
estão presentes na Mútua - Caixa
de Assistência dos Profissionais do
Crea-ES e conquistaram espaço no
Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (Confea).

Em Brasília, no Conselho Federal,
o Técnico Industrial em Metalurgia
Miguel Antonio Madeira da Silva
Araújo (primeiro à esquerda, na
foto), ex-presidente do Sintec-ES,
integra desde maio de 2007 o Grupo
de Trabalho (GT) de Meio Ambiente
da instituição.

O GT é coordenado pelo ex-
presidente do Crea-ES Eng.
Eletricista Paulo Bubach e atua na
mobilização e criação de fóruns
regionais, na difusão das discussões
ligadas ao meio ambiente, águas e
desenvolvimento sustentável, além
de articular a inserção de compro-

missos internacionais relacionados
ao assunto.

Participante ativo desde a primeira
reunião, o diretor do Sintec-ES
representa no GT a Gerência de
Relações Institucionais do Confea,
sendo responsável pela pauta,
logística e assessoria técnica das
reuniões, além de funcionar como
relações públicas do GT,
estabelecendo contato com as
comissões de meio ambiente dos
Creas, órgãos governamentais e
não governamentais.

O Técnico em Metalurgia diz que o
próximo desafio do GT é integrar
todos os Creas e o Confea numa
rede única de informações sobre o
assunto. "Em reunião realizada
durante a Semana da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia e o
Congresso Nacional de
Profissionais, ocorridos no segundo
semestre deste ano, no Rio de
Janeiro e em Brasília, o grupo
identif icou a existência de
comissões de meio ambiente em
praticamente todos os Creas e
constatou a necessidade de
construir uma rede de integração
entre eles para viabilizar a troca de
dados e experiências na área".

Com poucos meses de atuação,
Miguel Madeira diz que o Grupo de

Trabalho de Meio Ambiente do
Confea já pode comemorar
algumas conquistas. "Já concreti-
zamos parcerias impor tantes.
Realizamos algumas ar ticulações
com o Parlamento, com o apoio do
senador capixaba Renato
Casagrande, na Comissão Mista de
Mudanças Climáticas; com o
Ministério do Meio Ambiente (MMA),
por intermédio das Secretarias de
Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano; e com a Secretaria de
Articulação Institucional e Educação
Ambiental", enumera.

Segundo Miguel Madeira, nos
planos do GT estão ainda a
realização de uma Conferência
Nacional, com a par ticipação das
lideranças estaduais; a integração
nos eventos regionais promovidos
pelas comissões de meio ambiente
de Creas e a par ticipação em
eventos externos nacionais e
internacionais. "O objetivo do grupo
é contribuir para que o Sistema
Confea/Crea seja referência na
área ambiental", conclui.

ContatoContatoContatoContatoContato

E-ma i l :E -ma i l :E -ma i l :E -ma i l :E -ma i l :
gt.meioambiente@confea.org.br
TTTTTe le fe le fe le fe le fe le fones:ones:ones:ones:ones:
(61) 3348-3707 / 3348-3715
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Indústria do petróleo
qualificação
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O Espírito Santo é apontado como
um estado que possui grande
potencial de crescimento
econômico. Parte dessa expectativa
deve-se principalmente às
descobertas de fontes de petróleo
e gás natural. A bacia capixaba é
considerada promissora, pois nela
tem sido descoberta uma variedade
de recur sos fósseis a serem
explorados. Dispomos de gás, óleo
leve e óleo pesado e também
somos palco de inovações como,
por exemplo, a produção de óleo
pesado em águas profundas.

A Petrobras é a maior empresa do
setor e atua no Estado desde a
década de 1950. Porém, só nas

últimas décadas essa atividade
econômica tem trazido recursos
significativos para a nossa
economia. Hoje, o Espírito Santo é
o segundo maior produtor de
petróleo do país e até 2012 estão
previstos investimentos no valor de
US$ 12 bilhões por par te da
Petrobras aqui no Estado.

No primeiro semestre desse ano, a
BR Distribuidora, subsidiária da
estatal que atua na comercialização
e distribuição de derivados do
petróleo e gás natural, anunciou
que, entre 2007 e 2011, serão
aplicados R$ 156 milhões na
ampliação da rede de gasodutos no
Espírito Santo. Segundo a BR, os

"Não basta a
disponibilidade de
vagas, é preciso ter

mão-de-obra qualificada
que ocupe os novos
postos. A busca pela

qualificação por meio de
cursos de especialização
é o caminho para se ter

sucesso e garantir
melhores salários no

mercado de petróleo e
gás"

Mercado de Trabalho

Indústria do petróleo
qualificação

Téc. Ind. em Metalurgia Kepler
Daniel, presidente do Sintec-ES
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investimentos previstos vão gerar
cerca de 400 empregos diretos e
1.500 indiretos, em pequenas e
médias empresas, ligados à cadeia
produtiva de gás.

Uma característica impor tante
desse novo arranjo econômico é
que as diversas regiões capixabas
estão recebendo os
empreendimentos ligados a essa
atividade. Isso traz desenvolvimento
para o Norte e o Sul do Estado, indo
além da região central que,
historicamente, concentra os
grandes projetos. Mas para que
essa perspectiva de
desenvolvimento seja atingida, as
empresas ligadas ao setor precisam

o exige

Rio Grande do SulRio Grande do SulRio Grande do SulRio Grande do SulRio Grande do Sul
Foto: Stéferson Faria / PetrobrasFoto: Stéferson Faria / PetrobrasFoto: Stéferson Faria / PetrobrasFoto: Stéferson Faria / PetrobrasFoto: Stéferson Faria / Petrobras

empreender um eficiente
gerenciamento dos seus processos
operacional e produtivo. Um fator
determinante nesse cenário
econômico é a disponibilidade, em
termos de número e qualidade, da
mão-de-obra.

Segundo o economista Or lando
Caliman, o crescimento do mercado
já é uma realidade e as atividades
ligadas ao setor de petróleo e gás
também tendem a seguir o mesmo
ritmo, oferecendo cada vez mais
vagas. "Setores como o de
fornecimento de ser viços
industriais, de consultoria e de
suprimentos, por exemplo, estão
crescendo junto com as grandes
empresas do estado e os
investimentos nessas áreas vão
aumentar nos próximos anos. Por
isso, será necessário investir
também no recrutamento de
profissionais especializados",
afirma.

Atuação dos Técnicos
Industriais

Os técnicos industriais ocupam
papel impor tante nesse setor
econômico.  A cadeia produtiva
emprega esses profissionais em
várias etapas do processo, desde
os estudos preliminares para
descober tas de fontes, passando
pela exploração, produção e
distribuição dos produtos finais.
Antes, a demanda era por
profissionais que executavam,
principalmente, trabalho braçal.
Hoje não, buscam-se técnicos
industriais com competências
constantemente atualizadas. O
domínio de língua estrangeira, por
exemplo, é algo fundamental para
atuar no setor.

Para o professor do Centro Federal
de Educação Tecnológica do Espírito
Santo (Cefet-ES), Téc. Industrial em

Mecânica Ronaldo Neves Cruz, há
uma grande carência nos postos de
trabalho que estão surgindo, em
especial neste setor: "Alerto para
que os técnicos industriais estejam
atentos ao momento ímpar que
estamos atravessando".

Ronaldo ressalta que, além da
Petrobras, outras empresas
prestadoras de serviços da própria
companhia demandam esse tipo de
mão-de-obra. Ainda segundo o
professor, com o acelerado
crescimento deste ramo
econômico, surgirão oportunidades
de emprego para os técnicos
industriais com remuneração inicial
acima da média atual do Estado.

As empresas de petróleo e gás
oferecem uma série de benefícios
para os profissionais da área.  Além
de bons salários, algumas delas
possuem, por exemplo, políticas de
par ticipação nos lucros, oferecem
planos de carreira e assistência
médico-odontológica. Os
empregadores também fornecem
aperfeiçoamento profissional
através de cursos de capacitação.

O técnico industrial que deseja
se requalif icar por conta
própria deve estar atento às
certificações da instituição de
ensino e do curso procurado.

Motivadas pelas expectativas
de crescimento do setor de
petróleo e gás no Estado,
muitas escolas tem oferecido
cursos voltados para a área.
Porém, nem todas essas
capacitações são reconhe-
cidas pelas empresas.
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O analista de recursos humanos
Luiz Torres afirma que quase todas
as formações técnicas são
aproveitadas em empresas desse
setor. "O profissional pode ser
técnico industrial em mecânica,
eletrotécnica, manutenção,
saneamento ambiental, sistema de
informações, segurança do
trabalho e outros. As empresas
trabalham nas mais variadas etapas
do processo produtivo, desde a
extração do produto até a sua
condução para as refinarias. Por
isso, todos esses profissionais são
requisitados", diz.

Apesar do entusiasmo causado pelo
anúncio de investimentos no setor,
Luiz afirma que há uma migração
da mão-de-obra capixaba para
outros estados, principalmente para
o Rio de Janeiro. Isso se deve à
ofer ta de postos de trabalho com
remunerações mais altas.

"A expectativa de crescimento no
Espírito Santo é a melhor possível,
mas a economia ainda não está
aquecida a ponto de formar um
quadro profissional qualificado. Os
profissionais acabam sendo
atraídos por empregos com
melhores salários em outros
estados", esclarece Luiz.

Qualificação constante

O presidente do Sintec-ES, Téc.
Industrial em Metalurgia Kepler
Daniel S. Eduardo, também acredita
que a expansão do mercado de
petróleo e gás traz muitas
opor tunidades para os técnicos
industriais do Estado, mas diz que
esses profissionais precisam estar
preparados. "Não basta a
disponibilidade de vagas, é preciso
ter mão-de-obra qualificada que
ocupe os novos postos. A busca pela
qualificação por meio de cursos de
especialização é o caminho para se
ter sucesso no mercado e garantir
salários melhores", afirma.

O Téc. Industrial em Mecânica Rony
Gonçalves Paneto trabalha há 15
anos no setor. Segundo ele, a
formação continuada é uma
exigência para se trabalhar nessa
área. "É fundamental ter o curso
técnico e o registro profissional.
Dessa forma, é possível ingressar
no mercado ocupando uma
colocação melhor. Além disso,
temos que estar sempre nos
reciclando, pois trabalhamos com
tecnologia de ponta" diz.
Atualmente, Rony atua na
elaboração de projetos de produção
e transporte em uma empresa que

presta serviço para a Petrobras.

Formado no curso técnico
industrial em Mecânica, Manoel
Passos atua numa empresa
multinacional do setor há dez anos.
Ele conta que parte da qualificação
profissional é fornecida pelos
próprios empregadores, inclusive
com o custeio de cursos fora do país.
"Já fiz cursos de aperfeiçoamento
no Canadá, Estados Unidos, França
e Espanha. Por isso, foi
imprescindível que eu aprendesse
outras línguas, especialmente o
inglês", diz.

Décadas atrás, boa par te do
pessoal empregado nesse
segmento industrial era de outros
países. Atualmente, devido à
atuação dos sindicatos da
categoria, de exigências da
Petrobras e da capacitação dos
profissionais brasileiros, esse
quadro se inver teu. Ocorreu um
processo de nacionalização da
mão-de-obra e muitos dos nossos
profissionais passaram inclusive a
atuar fora do país.

Ainda segundo Manoel, os novos
profissionais devem ter o pé no chão
e projetar a construção de suas
car reiras. "Nas empresas

São PauloSão PauloSão PauloSão PauloSão Paulo
Fotos: Stéferson Faria / PetrobrasFotos: Stéferson Faria / PetrobrasFotos: Stéferson Faria / PetrobrasFotos: Stéferson Faria / PetrobrasFotos: Stéferson Faria / Petrobras

Espírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito SantoEspírito Santo
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Saiba o que um profissional precisa para atuar no setorSaiba o que um profissional precisa para atuar no setorSaiba o que um profissional precisa para atuar no setorSaiba o que um profissional precisa para atuar no setorSaiba o que um profissional precisa para atuar no setorterceirizadas há uma rotatividade
de pessoal que buscam melhores
salários. Essa é terceira empresa
em que trabalho. Como muitas
delas são multinacionais é possível
estender a sua carreia também
para fora do país", conta.

Para seguir a carreira de técnico
industrial em qualquer área é
imprescindível ter uma formação
adequada em um curso de nível
médio. A psicóloga Sharla Provietti
Bitencourt, que atua numa empresa
de recrutamento e seleção de
pessoal, diz que nesse campo
profissional é impor tante fazer
estágios; ter bom relacionamento
com os professores, pois alguns
deles trabalham em empresas do
setor ; procurar estar sempre
atualizado sobre as novas
tecnologias; conhecer os futuros
empregadores (um caminho é
visitar os sites dessas empresas);
e fazer cursos ligados à área
interpessoal, como negociação,
relacionamento interpessoal e
oratória. Shar la aponta ainda
algumas competências exigidas
para o perfi l desse tipo de
profissional: poder de concentração,
trabalho em equipe, habilidade de
comunicação, iniciativa, senso
crítico e criatividade.

- F- F- F- F- Fororororormação técnica:mação técnica:mação técnica:mação técnica:mação técnica: a formação técnica de nível médio é funda-
mental. Atualmente, as empresas do setor, devido a padrões de
qualidade internacional, exigem profissionais com essa formação
mínima;

 - Disponibilidade para viagens: - Disponibilidade para viagens: - Disponibilidade para viagens: - Disponibilidade para viagens: - Disponibilidade para viagens: algumas empresas atuam em
diversos estados e até em outros países. E seu quadro de pessoal
acaba trabalhando nesses lugares. Além disso, os empregadores,
muitas vezes, enviam seus profissionais para capacitações fora do
Espírito Santo e do país;

- Constante aperfeiçoamento:- Constante aperfeiçoamento:- Constante aperfeiçoamento:- Constante aperfeiçoamento:- Constante aperfeiçoamento: além de desenvolver suas próprias
pesquisas e melhoramentos, a indústria de petróleo e gás lida sempre
com as tecnologias mais avançadas. Por isso, o profissional precisa
estar constantemente atualizado. As próprias empresas oferecem
parte dessa formação continuada, mas o próprio profissional também
deve buscar cursos de qualificação no setor;

- Domínio de língua estrangeira:- Domínio de língua estrangeira:- Domínio de língua estrangeira:- Domínio de língua estrangeira:- Domínio de língua estrangeira: essa competência é essencial
para o uso de novas tecnologias, para exercício de atividades e para
as capacitações no exterior. O inglês é, sem dúvida, o idioma mais
impor tante;

- R- R- R- R- Relacionamento interelacionamento interelacionamento interelacionamento interelacionamento inter pessoal:pessoal:pessoal:pessoal:pessoal: relacionar-se bem com os
colegas e chefes é muito importante. Os técnicos industriais também
ocupam cargos de gerência, por isso, além de conhecer as atividades
mais operacionais da indústria, deve-se saber lidar com o pessoal a
fim de orientar corretamente uma equipe;

- Boa comunicação:- Boa comunicação:- Boa comunicação:- Boa comunicação:- Boa comunicação: ter uma boa rede de contatos possibilita o
reconhecimento do técnico industrial por parte da chefia e dos demais
colegas. Além disso, comunicar-se bem é um ótimo caminho para
se obter uma melhor colocação profissional e perante outras
empresas do setor.

Rio GrRio GrRio GrRio GrRio Grande do Norande do Norande do Norande do Norande do Nor tetetetete
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Prominp oferece boas chances para
quem busca qualificação
Fazer um curso de especialização
é uma forma de adquirir
competências para atuar na
indústria de petróleo e gás.
Atualmente, o Programa de
Mobilização da Indústria Nacional de
Petróleo e Gás Natural (Prominp)
é responsável pelo mapeamento e
o diagnóstico da necessidade de
mão-de-obra no setor em todo o
país. O Plano Nacional de
Qualificação Profissional (PNQP),
vinculado ao Programa, oferece
cursos gratuitos por meio de
parcerias entre o poder público, os
empreendedores e as instituições
de ensino.

A expectativa é de que, até 2009,
112 mil vagas para os cursos do

PNQP sejam oferecidas para
profissionais de níveis básico, médio
e superior. Par te desses
profissionais são indicados pelas
empresas e a outra par te por
alunos que se inscrevem nos cursos
por conta própria, os chamados
"alunos públicos". Caso os "alunos
públicos" estejam fora do mercado
de trabalho, o Prominp oferece
ainda uma bolsa-auxílio.

Aqui no Estado existe um
Comitê Regional do
Prominp composto por
representantes da
Petrobras (coordenação
do Comitê), Governo do
Estado do Espírito Santo,
Federação das Indústrias

do Espírito Santo (Findes),
Organização Nacional das Indústrias
de Petróleo (Onip), Instituto
Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP),
Sebrae-ES, Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai),
Universidade Federal do Espírito
Santo (Ufes), Cefetes, Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado do Espírito
Santo (Crea-ES) e Sindicato das
Empresas Particulares de Ensino do
Espírito Santo (Sinepe).

Para saber mais sobre os
processos seletivos do PNQP,
formação de novas turmas e cursos
em andamento, acesse o site:

Navio-petroleiro FPSO CapixabaNavio-petroleiro FPSO CapixabaNavio-petroleiro FPSO CapixabaNavio-petroleiro FPSO CapixabaNavio-petroleiro FPSO Capixaba
Foto: Stéferson Faria / PetrobrasFoto: Stéferson Faria / PetrobrasFoto: Stéferson Faria / PetrobrasFoto: Stéferson Faria / PetrobrasFoto: Stéferson Faria / Petrobras

wwwwwwwwwwwwwww.pr.pr.pr.pr.prominpominpominpominpominp.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br
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Pequenas empresas exigem
trabalho árduo e apoio da
família
O sonho de quase todo brasileiro é
de montar seu próprio negócio. Mas,
ser dono de uma empresa não é
garantia de estar tranqüilo, livre de
dificuldades, contratempos e
transtornos. A iniciativa envolve
decisões ousadas na procura de
uma realização e independência. Na
maioria das vezes, é sinônimo de
trabalho árduo e mais dedicado que
na época do emprego e do salário
fixo. Por isso, trabalhar para si
mesmo exige disciplina e atenção
redobrada.

Tais situações abrangem exemplos
de profissionais que saíram de
grandes organizações com
recursos econômicos significativos
e que resolveram montar o seu
próprio negócio, como é o caso dos
técnicos industriais capixabas José
Luiz Miranda de Oliveira, 59 e João
Passos Có, 58.

Os dois profissionais possuem
perfis de atuação bastante
semelhantes: a motivação pelo
desejo de realizar, a disposição de
correr possíveis riscos, a confiança
em si mesmo, o alto comprometi-
mento, a responsabilidade e o
prazer em realizar o trabalho e
observar o seu próprio crescimento
empresarial. Além disso, demons-
traram ao longo da car reira
profissional, ter capacidade de
administrar bem o tempo, e acima
de tudo, conhecer muito bem o
ramo que atuam. A família foi um
elemento imprescindível nessa
jornada, apoiando e se envolvendo
diretamente nos projetos.

O Técnico em Eletrônica e Teleco-
municações José Luiz Miranda de

Oliveira começou a atuar
profissionalmente em 1982, na
Companhia Siderúrgica de Tubarão
(CST). Na empresa, trabalhou por
seis anos na área de Telecomuni-
cações e por sete anos no setor de
Controle de Qualidade em Elétrica
e Telecomunicações.

Em 1986, ainda como empregado
da Companhia, resolveu abrir, em
Vila Velha, uma empresa de
prestação de serviços técnicos. Por
não poder se dedicar integralmente
ao negócio - direcionado à presta-
ção de ser viços nas áreas de
projeto, instalação, manutenção e
automação - José Luiz conduziu os
trabalhos de forma discreta até
1995, quando saiu da empresa por
meio do sistema de incentivo.  "No
começo foi difícil, enfrentei sérios
problemas com mão-de-obra. Eu
tinha que dividir minha atenção e
meu tempo em dois serviços. Essa
jornada dupla e pesada durou um
bom tempo. Quando saí da CST, eu
consegui me dedicar melhor a esse
projeto", conta.

Atuante em todo o Espírito Santo e
responsável pela grande maioria
dos projetos e execução elétrica
dos postos Ipiranga e Texaco

instalados na Grande Vitória, a
empresa conta com três eletricistas
fixos, além de profissionais
terceirizados, quando há demanda.
Além dos postos de gasolina, são
apontados como principais clientes
a Andaluz Indústria Metalúrgica,
Eletromil Material Elétrico, Estúdio
Brasil, além de condomínios. "Meu
primeiro cliente foi a Chocolates
Garoto e o primeiro serviço foi a
automatização dos tanques de
chocolate do Baton Garoto", lembra
José Luiz.

O Técnico em Eletrônica e
Telecomunicações garante que a
relação entre empresa e clientes é
muito boa, pois sempre está
prestando ser viços e constan-
temente é chamado para uma nova
empreitada de trabalho. O micro
empresário acompanha pessoal-
mente todas as etapas dos serviços
em execução. Além disso, utiliza
uma planilha eletrônica que aponta
prazos e metas de cada atividade.
"Não usamos nenhum meio de
comunicação para divulgar nossos
ser viços, além das páginas
amarelas dos catálogos telefônicos.
O nosso segredo é a propaganda
boca-a-boca. Ela é a alma do nosso
negócio", diz orgulhoso.

Técnico Empreendedor

Famíl ia unida. O técnico empreendedorFamíl ia unida. O técnico empreendedorFamíl ia unida. O técnico empreendedorFamíl ia unida. O técnico empreendedorFamíl ia unida. O técnico empreendedor
João Có ao lado da esposa, Thaisa. A fi lhaJoão Có ao lado da esposa, Thaisa. A fi lhaJoão Có ao lado da esposa, Thaisa. A fi lhaJoão Có ao lado da esposa, Thaisa. A fi lhaJoão Có ao lado da esposa, Thaisa. A fi lha
e o sobrinho, Mariana e Daniel (ao fundo),e o sobrinho, Mariana e Daniel (ao fundo),e o sobrinho, Mariana e Daniel (ao fundo),e o sobrinho, Mariana e Daniel (ao fundo),e o sobrinho, Mariana e Daniel (ao fundo),
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Outra estratégia utilizada por José
é a amplitude de atuação, o que
possibilita oferecer um leque de
opções para os clientes. "A minha
empresa atua em três áreas
diferentes: Elétrica, Telecomunica-
ções e Incêndio. Esses setores
costumam oscilar no mercado.
Portanto, quando não há demanda
para uma dessas áreas, com
certeza, haverá demanda para pelo
menos uma das outras duas. Dessa
forma, a empresa nunca pára,
sempre haverá trabalho", indica.

José Luiz diz ainda que o que ganha
hoje é o suficiente para ele viver bem
e de forma tranqüila. Ele considera
fundamental que o profissional
empreendedor tenha também boas
noções de gestão e administração.
"Um micro empresário passa pelas
mesmas dificuldades que um
profissional autônomo. Há períodos
bons e períodos ruins. Precisamos
sempre estar preparados para
enfrentá-los".

Sua empresa pode ser considerada
como familiar. Quem administra o
negócio é a esposa, que se forma
esse ano no curso de Administração
e já planeja fazer em seguida o
curso de Pós-Graduação em
Gerenciamento de Projetos. O futuro
dos filhos na empresa também é
uma promessa. O mais velho, com
16 anos, faz curso Técnico em
Eletrotécnica, no Centro Federal de
Educação Tecnológica do Espírito
Santo (Cefetes); e o mais novo, de
12 anos, já mostra aptidão e
interesse pela área de Eletrônica.
Além disso, José Luiz tem dois
sobrinhos que fazem curso técnico
de Informática. Segundo ele, todos
poderão mais tarde dar
continuidade ao trabalho que ele
começou.

Ao ser perguntado sobre o que deve
fazer um técnico industrial que
deseja ingressar num negócio
próprio, José Luiz dá as dicas: "Tem
que estudar o mercado, ter um bom

capital de giro inicial, ter local
próprio, trabalhar com pessoas de
confiança e bons profissionais".

Família que trabalha unida, cresce
unida. Esse também é o caso do
Técnico em Edificações João
Passos Có Filho. Proprietário da
Real Construções e Incorporações
Ltda., ele dirige uma empresa
familiar. Todos par ticipam
ativamente dos negócios do médio
empreendimento, que atua nas
diversas áreas da construção civil
no Espírito Santo há 35 anos,

prestando ser viços em órgãos
federais, estaduais e municipais,
além de instituições privadas. A
esposa é sócia e uma das filhas
administra os negócios. O sobrinho
também integra a equipe. O filho,
além de sócio, é engenheiro e
responsável técnico da empresa.

O empresário conta que sente
dificuldades em administrar o
tempo, e que, apesar de ser dono
do próprio negócio, torna-se
complicado conseguir reser var
momentos de lazer com a família.12

Dedicação, trabalho árduo e apoio daDedicação, trabalho árduo e apoio daDedicação, trabalho árduo e apoio daDedicação, trabalho árduo e apoio daDedicação, trabalho árduo e apoio da
fffffamíl ia.amíl ia.amíl ia.amíl ia.amíl ia.  Essa é a f Essa é a f Essa é a f Essa é a f Essa é a fororororor mmmmmula uti l izada pelosula uti l izada pelosula uti l izada pelosula uti l izada pelosula uti l izada pelos

técnicos José Luiz (acima) e João Có, paratécnicos José Luiz (acima) e João Có, paratécnicos José Luiz (acima) e João Có, paratécnicos José Luiz (acima) e João Có, paratécnicos José Luiz (acima) e João Có, para
obter sucesso em seus empreendimentosobter sucesso em seus empreendimentosobter sucesso em seus empreendimentosobter sucesso em seus empreendimentosobter sucesso em seus empreendimentos
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"Às vezes temos que fazer mágicas.
Para conseguir descansar e ter
vida social, temos que planejar
bem e com antecedência, pois a
empresa absorve muito o nosso
tempo".

O início da experiência profissional
de João Có começou ainda quando
ele fazia o curso técnico. Além de
ter sido ex-estagiário da Escelsa,
empresa onde depois atuou como
funcionário por três anos, ele
também fez estágio no antigo
Depar tamento de Edificações e
Obras do Estado (DEO).

João Có começou com uma
sociedade e hoje atuam na área
técnica da empresa quatro
profissionais: um engenheiro civil,
um engenheiro mecânico, um
engenheiro eletricista e um técnico
em edificações.

O cliente sempre em primeiro lugar.
Este é o lema do Técnico em
Edificações, que preza pela
prestação de um serviço com zelo,
qualidade e honestidade. Segundo
ele, a relação com os clientes é a
mais clara, honesta e cordial
possível, buscando sempre a
satisfação total dos consumidores
dos serviços prestados.

O começo também não foi fácil para
o Técnico em Edificações. O
primeiro endereço da empresa foi
uma meia-água na casa dos pais.
Entre os desafios enfrentados para
montar o próprio negócio, o
empresário destaca a falta de
capital suficiente e a inexistência
de um local para instalação do
empreendimento. "Para conseguir
ultrapassar as dificuldades e a falta
de verbas, procurei formar uma
boa equipe de colaboradores e
encontrar bons clientes". Ele
também buscou tornar a empresa
conhecida no mercado e
conquistar a confiança dos clientes.
"Foi um período de muita luta,
viagens pelo interior do Estado,

abrindo mão muitas vezes do
convívio com a família e do lazer
aos sábados, domingos, feriados",
lembra.

No início das atividades, o
empresário não dispôs da ajuda de
nenhum órgão de apoio a micros e
pequenos empresários, como
oferecem hoje instituições como o
Sebrae. "Contei em primeiro lugar
com a ajuda de Deus e, em seguida,
do meu pai, que foi o principal
incentivador da criação da empresa,
acreditando que eu seria capaz. O
incentivo financeiro foi minha
rescisão junto à Escelsa", diz.

Ele também não pôde fazer cursos
na área de empreendedorismo e
gestão de negócios, já que na
época não havia esses
instrumentos para incentivar e
instruir o empresário. Hoje, quando
há possibilidade, ele par ticipa de
cursos, eventos, palestras e
seminários sobre as novas
tecnologias da área de atuação da
sua empresa.

João Có crê na impor tância da
determinação, persistência e
disposição para encarar desafios.
"Tenho muita satisfação em ver o
resultado da prestação dos meus
ser viços, do esforço da minha
equipe. Fico satisfeito pelo lado

financeiro e também por ver meu
trabalho reconhecido em obras
sociais, como escolas, creches,
postos de saúde e igrejas".

O empresário finaliza emitindo sua
receita par ticular para se obter
sucesso como empreendedor: "O
técnico que quiser abrir sua própria
empresa, seu próprio negócio, deve
ter um capital inicial, profissiona-
lismo, honestidade e coragem para
trabalhar muito, no mínimo umas
doze horas por dia".

O Técnico em Edificações acredita
que por reunir essas características
conseguiu ficar tanto tempo no
mercado.

DicaDicaDicaDicaDica

Uma boa ferramenta de apoio
para quem deseja abrir uma
empresa é o site do Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Espírito Santo
wwwwwwwwwwwwwww.se.se.se.se.sebrbrbrbrbraeesaeesaeesaeesaees.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br
Nele é possível acessar o
“Manual do Empresário”.
Trata-se de um roteiro para
facilitar e apontar o melhor
caminho para o pequeno e
micro empresário gerenciar
seus recursos.
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Cenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário Técnico Como o senhor
vê a evolução do ensino técnico no
Brasil e no Espírito Santo? Quais são
as perspectivas diante das novas
possibilidades econômicas surgidas
para os técnicos de nível médio no
estado?

Jadir José PelaJadir José PelaJadir José PelaJadir José PelaJadir José Pela No que se refere
à Legislação, não se percebem
mudanças significativas. As novas
demandas, entretanto, apontam
para uma valorização crescente do
profissional de nível técnico. O
Espírito Santo apresenta, hoje,
novos pólos que vão exigir cada vez
mais profissionais de formação
técnica nas mais diversas áreas,
tais como: informática, automação,
siderurgia, transpor te, ferrovia,
petróleo, celulose, rochas etc. O
Cefetes tem o compromisso e a
missão, assinalados em seu
Planejamento Estratégico, de
acompanhar essa demanda por
novos cursos e a preparação dos
profissionais técnicos para atuarem
no Estado e fora dele. Tem sido
assim nos últimos 98 anos. A
formação do profissional técnico no
Estado do Espírito Santo, por meio
de um ensino público de qualidade
nasceu com a criação da Escola de
Aprendizes Ar tíf ices, primeira
denominação do Cefetes, em 1909.
E a história continuará, acom-
panhando as exigências dos novos
tempos. Hoje são seis unidades
(Vitória, Colatina, Serra, Cachoeiro
de Itapemirim, São Mateus e
Cariacica), atuando cada uma, de
acordo com as demandas locais. E

Téc. Ind. em Mecânica
Jadir José Pela

Entrevista

Diretor geral do Cefetes

Em seu segundo mandato como diretor geral do Centro
Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo

(Cefetes), o Professor e Técnico Industrial em
Mecânica Jadir José Pela fala da importância do

movimento sindical e do ensino técnico público e de
qualidade, principalmente, no atual cenário econômico

capixaba.
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essa história não teria sentido, se
não fosse acompanhada pela
valorização do profissional formado
pela Instituição.

Cenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário Técnico Durante toda a
história do Sintec-ES, a ETFES, atual
Cefetes, sempre foi uma instituição
presente, atuando como parceira e
órgão participativo nas discussões
que envolvem os técnicos de nível
médio no Estado do Espírito Santo.
Como o Cefetes se relaciona hoje
com o movimento sindical,
especialmente com o sindicato da
categoria, o Sintec-ES?

Jadir José PelaJadir José PelaJadir José PelaJadir José PelaJadir José Pela Essa parceria faz
parte desse objetivo de valorizar e
manter a qualidade do profissional
técnico. A par ticipação em um
organismo de classe é positiva, no
sentido de se trabalhar pela
atualização continuada, em
consonância com as mudanças
tecnológicas mundiais. Impor tante
registrar que o SINTEC-ES sempre
par ticipou das decisões mais
impor tantes do Cefetes, por meio
da representação no Conselho
Superior, anteriormente, e, hoje no
Conselho Diretor que, em sua
formação, prevê a participação de
profissional técnico, egresso da
Instituição. Hoje, esta representação
se faz pela participação da senhora
Aivete Taquette, membro efetivo do
Conselho Diretor do Cefetes.
Acreditamos ser esta uma forma de
mantermos o elo necessário para
a atualização das relações entre o
Cefetes e seus egressos.

Cenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário Técnico Atualmente há
projetos desenvolvidos em
parceria? As linhas de gestão que
nor teiam as ações das duas
instituições caminham para
objetivos em comum? Como o
senhor avalia a atuação do Sintec-
ES no estado?

Jadir José PelaJadir José PelaJadir José PelaJadir José PelaJadir José Pela Avaliamos a
atuação do Sintec-ES como ativa,
atualizada, sempre em busca da
valorização do profissional técnico
capixaba. O Cefetes hoje se abre à
formação continuada. Seus cursos
abrangem as novas exigências e,
nesse aspecto, a ofer ta de
atualização é perene. Consideramos
impor tante que o técnico já
formado mantenha como meta a
atualização constante. E, nesse
âmbito, nossa Instituição de Ensino
mantém-se aber ta à busca
constante de aperfeiçoamento e
atualização.

Cenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário Técnico Uma das
principais questões discutidas entre
os técnicos de nível médio durante
a 64ª SOEAA (Semana Oficial da
Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia) e o VI CNP (Congresso
Nacional de Profissionais), ocorrido
no segundo semestre deste ano, no
Rio de Janeiro e em Brasília, foi a
possibilidade de técnicos industriais
poderem se candidatar a cargos de
presidentes de Creas e do Confea.
Como o senhor obser va essa
possibilidade?  No Espírito Santo,
por exemplo, os técnicos industriais
já ocupam posições impor tantes

em diversos núcleos de decisão
dentro do Sistema Confea/Crea/
Mútua.

JJJJJadir Jadir Jadir Jadir Jadir José Posé Posé Posé Posé Pelaelaelaelaela Vemos como
positiva a par ticipação do
profissional técnico nos Creas e no
Confea, inclusive em cargos de
representação. Entendemos que o
direito à voz e ao voto gera, como
conseqüência, a possibilidade de
também ser votado. No Espírito
Santo, é uma conquista, fruto da
atuação constante e séria do
Sintec-ES, entre outros. A
aproximação entre profissionais de
todos os níveis, que atuam
conjuntamente no mercado de
trabalho é substancialmente
enriquecedora para todos.

Cenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário TécnicoCenário Técnico A valorização
dos técnicos industriais passa pelo
cumprimento da Lei 5.524/66 e do
Decreto 90.922 que tratam das
atribuições desses profissionais. O
que falta para avançarmos?

Jadir José PelaJadir José PelaJadir José PelaJadir José PelaJadir José Pela A Lei sempre é
um parâmetro necessário à
atuação em todas as áreas
profissionais e seu cumprimento,
fundamental. Entendemos que,
muitas vezes, em decorrência das
mudanças dos tempos, faz-se
necessária a devida atualização
legal e, nesse aspecto, a atuação
dos sujeitos envolvidos é
imprescindível. Mas, antes de tudo,
a legislação precisa ser
profundamente conhecida para que
se atente ao seu cumprimento.
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Avaliamos a atuação do Sintec-ES como
ativa, atualizada, sempre em busca da

valorização do profissional técnico capixaba”
“



Após completar 32 anos de
atividades como empresa estatal na
área de comunicações, a Embratel
foi privatizada em 1998 com o
desafio de se tornar uma empresa
mais ágil e habilitada a atuar em
mercado competitivo.

Para os técnicos industriais que
atuam na empresa, essa agilidade
teve um custo, e o custo foi alto. O
Técnico Industrial Heraldo
Gonçalves Fogos, funcionário da
Embratel, em Vitória, há 28 anos,
conta que desde que a empresa
foi privatizada ele e outros
profissionais trabalham sob regime
de sobreaviso sem receber o
acréscimo no salário para esse tipo
de escala que, segundo a
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), é de um adicional de 1/3
sobre o salário normal numa
escala de sobreaviso de, no
máximo, 24 horas.

"Trabalhamos sob tensão o tempo
todo, pois não sabemos quando
seremos acionados. A Embratel

utiliza uma campanha interna cujo
lema é 'não pode parar'. Mesmo
estando em casa ou em alguma
atividade de lazer com a família,
falta-nos tranqüilidade. Além disso,
não temos liberdade, porque não
podemos viajar. Não conseguimos
nos desligar da empresa, que nos
quer disponível 24 horas, mas não
demonstra interesse em pagar por
isso", lamenta-se Heraldo.

A advogada do Sindicato dos
Técnicos Industriais do Espírito
Santo (Sintec-ES), Drª Maria da
Penha Tristão Calmon Alves,
esclarece que o parágrafo 2º do
artigo 244 da CLT dispõe sobre o
regime de sobreaviso para
trabalhadores ferroviários, mas que
o Judiciário tem aplicado o
dispositivo por analogia, quando
configurada a situação para
trabalhadores de outras profissões.

Segundo a advogada, "existe ainda
o Enunciado 229 do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, que
aplica analogicamente o parágrafo

2º, 244 da CLT para os eletricitários.
Também existe lei específica de
sobreaviso para os aeronautas, Lei
7.183/84, e para trabalhadores em
atividades de exploração,
perfuração e extração de petróleo,
onde a plataforma e a residência
se confundem com o local de
trabalho, Lei 5.811/72. Mas, as
atividades e condições de trabalho
desses profissionais são totalmente
diversas daquela do ar tigo
celetista".

Só no Espírito Santo, há cerca de
16 técnicos da Embratel que vivem
a mesma situação e buscaram a
ajuda do Sintec-ES para resolver o
problema de forma coletiva. O
Sindicato entrou com uma Ação Civil
Pública que já está sendo
encaminhada à 4ª Vara do Trabalho
para que a entidade prove que os
empregados da área técnica da
Embratel trabalham em regime de
sobreaviso, já que a sentença
daquela Vara foi reformada pelo
TRT, quando reconheceu a
legitimidade do Sindicato para

O alto custo do sobreaviso
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pleitear o regime de sobreaviso
para os empregados que
trabalham ou trabalharam em
situação de sobreaviso. Outras duas
ações, de caráter individual, ainda
estão na 1ª instância.

Heraldo, que também é diretor do
SINTEC, e outros trabalhadores
reivindicam que a empresa volte a
pagar o sobreaviso, direito
estabelecido legalmente pela CLT.
"O ideal é que os técnicos - não só
da Embratel, mas de outras
empresas - denunciem ao Sintec-
ES essa relação. Sabemos que há
várias outras empresas que
exploram os trabalhadores dessa
forma. Se os técnicos comunicarem
esse desrespeito, as empresas
poderão ser acionadas. O objetivo
é que as ações sejam coletivas para
que o ganho seja de todos, e não
individual; e essa vitória será uma
conquista da categoria", convoca.

O Regime de Sobreaviso

Entende-se por regime de
sobreaviso aquele em que o
empregado permanece à
disposição do empregador por um
período de 24 horas, para prestar
assistência aos trabalhos normais
ou atender as necessidades
ocasionais de operações de
emergência. Nesses casos, o
empregado fica "de plantão"
aguardando a qualquer momento
o chamado para o ser viço.
Geralmente o empregado é
escalado para o trabalho de
sobreaviso, o que ocorre por
intermédio de escalas afixadas no
local de trabalho, e-mails, ou
mesmo um telefonema.

Nesse regime de trabalho, o
empregado fica aguardando o
chamado para o serviço. Isso acaba
restringindo sua liberdade de
locomoção, pois deverá estar
sempre em situação/condição que

lhe permita atender a chamada
urgente do empregador, gerando
uma expectativa constante. Esse
chamado geralmente é feito por
meio de telefone, celular, pager, bip,
e-mails, entre outros.

Como a justiça entende o caso

O TST, através de suas orientações
jurisprudenciais, entende que o uso
de bip e celular somente
caracteriza o sobreaviso se o
empregado permanece em sua
residência, aguardando a qualquer
momento ser chamado para o
serviço, tendo assim sua liberdade
controlada. Pois, para o Tribunal, o
uso desses equipamentos de
comunicação, por si só, não impede
que o empregado mantenha inteira
liberdade de uso do seu tempo livre,
de descanso e lazer, podendo
deslocar-se e permanecer em
qualquer lugar de sua vontade.

Mas, segundo a advogada Penha
Calmon, essa é uma interpretação
literal do artigo celetista. Contudo,
existem julgados de Tribunais
Regionais e mesmo dentro do TST,
no sentido de que o uso desses
aparelhos não prejudica o direito
de exigir o pagamento das horas
de sobreaviso, desde que o
empregado comprove que tem a
obrigação de manter-se de plantão
fora do seu local de trabalho.

Para a advogada, a obrigação de
manter-se de plantão é que é o fato
gerador do sobreaviso, pois isso
gera uma grave expectativa de
espera de a qualquer momento ser
chamado e estar pronto para
atender o chamado de serviço. Ela
aler ta:

"Essa situação interfere no
emocional do trabalhador e no
relacionamento com os familiares,
que, em razão da situação, acabam
sendo envolvidos. Nesses casos, o

OrientaçõesOrientaçõesOrientaçõesOrientaçõesOrientações

Hoje a questão crucial do
debate sobre o regime de
sobreaviso é o uso do celular.
As empresas fornecem o
celular ao empregado com o
objetivo único de acioná-lo
para atender suas
emergências após a jornada
normal, mantendo-o sobre
situação de aler ta a todo
momento. No entanto, não o
remuneram por isso, por
entender que os meios de
comunicações de hoje
permitem que o trabalhador
as atendam, sem que isso
cause qualquer prejuízo a sua
liberdade, já que não precisa
permanecer "de plantão" em
casa aguardando o chamado.

Porém, o simples fato do
trabalhador ter que manter-
se emocionalmente em
estado de aler ta/espera, já
restringe sua liberdade de
gozar o descanso, de usufruir
do lazer, e até a liberdade de
locomoção, pois, de qualquer
forma, mantém controlada
sua liberdade.

Dessa forma, quando o
trabalhador, usando o telefone
celular fornecido pela
empresa, não tem como
provar que formalmente foi
escalado para trabalhar em
sobreaviso, deve comprovar
que ficava à disposição da
empregadora para qualquer
eventual convocação.

julgador e o operador do direito
devem ter consciência que a
aplicação da lei deve atender ao fim
social a que ela se dirige e as
exigências do bem comum".
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A prática de atividades artísticas e
a busca pela melhoria da qualidade
de vida encontram sempre espaço
nas páginas da Cenário Técnico.
Dessa vez a dica para alunos e ex-
alunos do Centro Federal de
Educação Tecnológica do Espírito
Santo (Cefetes) são as aulas de
teoria musical oferecidas pela
instituição. A seguir, um resumo de
como a música sempre esteve
presente no cotidiano desses
estudantes.

Histórico

A criação da Fanfarra ETV data de
agosto de 1944. A estréia ocorre
no dia 23 de setembro daquele ano,
em comemoração ao aniversário
da escola. Regida pelo maestro
Antônio Rodrigues Pontes, ex-
soldado corneteiro da Polícia Militar
do Espírito Santo. Nessa época, a
Fanfar ra era composta por

Conheça a bela trajetória da Orquestra Pop & Jazz do Cefetes
Uma história cheia de harmonia

aproximadamente 30 músicos que
tocavam surdos grandes e médios,
taróis, caixas de guerra e cornetas.

Quase 10 anos depois, o então
estudante do curso de mecânica,
Luís Cláudio da Silva, assumiu a
regência da Fanfarra ETV. Após a
inclusão de outros instrumentos e
músicos, passando inclusive pela
regência de outro aluno da escola,
Datan Coelho e por fim pelo pro-
fessor do curso de Mecânica da ETV,
Luís Cláudio. Entre as inovações
consta o aumento do número de
instrumentos o que resultou numa
composição total de aproxima-
damente oitenta e seis músicos.

Em 1961 nasce a Banda Marcial da
Escola Técnica Federal do Espírito
Santo. Após 20 anos à frente da
Fanfarra, Luis Cláudio repassa a
administração para o Técnico Indus-
trial em Agrimensura Mauro da Silva

e para o Técnico Industrial em
Estradas Celso Barros Ferreira, que
coordenaram os trabalhos até 1976.
A partir desse ano assume o mae-
stro Wilson Couto Lírio. A novidade
é que as apresentações da banda
deixaram de ser restritas à escola
e passam a ser realizadas também
em outras instituições, municípios
e até fora do Estado. Foram
acrescentados novos instrumentos
e criado um uniforme, semelhante
ao das bandas militares.

Após uma série de mudanças e
melhorias, inclusive com o auxílio
de integrantes da Banda de Música
da Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo, a Banda Marcial da
Escola Técnica Federal do Espírito
Santo cresce e conquista seu
espaço no cenário musical nacional,
vencendo vários concursos. Em
1980 a Banda contava com 200
integrantes.
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ContatoContatoContatoContatoContato

Maestro Célio Paula da Costa
cpcosta@cefetes.br
3331-2187

A par tir de dezembro de 1985, é
criada a Banda de Música da Etfes,
que passa a funcionar juntamente
com a Banda Marcial. O maestro
Célio Paula da Costa é contratado
para ministrar aulas e reger a
Banda, com o auxílio do trompetista
Paulo Roberto Rosa. Conquistas de
impor tantes títulos como o de
tricampeã no V Campeonato
Nacional de Fanfarras e Bandas de
São Paulo, em 1987, marcam essa
época.

As atividades da Banda de Música
duraram aproximadamente três
anos. Nesse período memoráveis
apresentações foram registradas, e
sua contribuição para a formação
de bons músicos foi significativa. O
ano de 1985 marca também uma
grande aquisição de instrumentos.
"Clarinetas, saxofones, tubas e
trombones proporcionaram aos
maestros uma melhor sonoridade
da banda, pois com essa aquisição
foi possível executar outros gêneros
musicais, obter novos timbres e
melhorar o desempenho dos
músicos", relembra o maestro.

Devido a modificações realizadas
para que a banda pudesse
participar de alguns concursos foi
criado um novo nome: Banda Musi-
cal da Escola Técnica Federal do
Espírito Santo, vencendo, em 1991,
seu primeiro concurso disputado
nessa categoria, na cidade de São
Paulo. Cabe ressaltar que os
músicos que integravam a Banda
Marcial e de Música eram os
mesmos componentes da Banda
Musical. A única diferença existente
entre elas era o reper tório e a
forma de se apresentar. Enquanto
a Banda Marcial e a Musical se
apresentavam em desfiles e
par ticipavam de concursos, a
Banda de Música restringia suas
apresentações a locais apropriados,
como teatros, anfiteatros e coretos. CE
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A Banda Musical atuou até 1996,
quando o maestro Wilson se
aposentou. O maestro Célio ficou
impossibil itado de continuar
ministrando aulas e coordenando
a Oficina de Música, regendo a
Banda Musical e a Orquestra Pop e
Jazz (criada em 1987 a par tir da
Banda de Música) sem poder contar
com a ajuda de um outro
profissional da área. Com a
compreensão de todos, decidiu
então manter somente as
atividades da orquestra, que possuía
um menor número de
componentes, e da oficina, que já
estava bem estruturada.

Orquestra Pop & Jazz

Em 1987, o maestro Célio Paula da
Costa e os músicos da Banda de
Música da Etfes buscaram
inspirações em outros gêneros
musicais, como o choro, samba,
bossa nova, jazz, rock entre outros.
Neste mesmo ano, empenharam-
se em conhecer melhor cada um
desses estilos por meio de
intercâmbios e pesquisas, o que
possibilitou a banda soar mais leve,
com linguagem própria e swing,
características principais de uma
banda de música popular brasileira
e de jazz.

O novo estilo de tocar, a banda de
música tradicional cedeu lugar a
uma banda pop, uma banda de jazz.
Surge então, nesse ano, a Orquestra
Pop & Jazz da Etfes, que se
apresenta hoje para diversos
públicos, com o nome de Orquestra
Pop & Jazz do Cefetes.

Os músicos da Pop & Jazz estudam
teoria musical, prática instrumental
e participam de cursos de Harmo-
nia e Improvisação, Técnica de
Arranjo e Prática de Orquestra.
Todos esses cursos são ministrados
como par te da preparação que o

maestro desenvolve na Oficina de
Música antes de os alunos
chegarem a participar efetivamente
da Orquestra. Todos os cursos
mencionados são oferecidos para
os estudantes e ex-estudantes do
Cefetes que desejarem par ticipar.
Algumas vagas são disponibilizadas
para jovens da comunidade.

Vale a pena ressaltar que a
Orquestra Pop & Jazz desenvolve
todas as suas atividades sem cobrar
cachês.

Fonte: Pesquisa
realizada pelo Maestro
Célio Paula da Costa.
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Etapa importante na vida de muitos
técnicos industriais, o estágio é
considerado uma das principais
fer ramentas no processo de
conquista do primeiro emprego.
Dependendo da empresa em que
se realiza o estágio, a experiência
se transforma num impor tante
cartão de visitas para abrir portas
em outros locais. É que empresas
de menor porte privilegiam recém-
formados que já foram
selecionados e, de cer ta forma,
treinados por empresas maiores,
mas que por algum motivo não fo-
ram efetivados.

À frente da Coordenadoria de
Integração Escola-Empresa (CIE-E)
do Centro Federal de Educação
Tecnológica do Espírito Santo, a
pedagoga Jeane Virginio Soares
acredita que o estágio para o
estudante de cursos técnicos
industriais é fundamental na
formação do futuro profissional.

"Entre os objetivos destaco a
possibilidade do aluno relacionar os
conteúdos e contextos que darão
significado ao aprendizado,
integrando, assim, a vivência e a
prática profissional ao longo do
curso. A par ticipação nessas
situações reais de vida e trabalho
favorece um melhor conhecimento
da área profissional escolhida", diz.

O professor do Cefetes, Marcos José
Varejão Fassarella, acrescenta que
o estudante estagiário contribui in-
clusive para a reformulação dos
cursos, pois trazem para a sala de
aula algumas experiências do
ambiente empresarial. "Em cursos
novos, principalmente, pois os
estagiários comentam quais os
conhecimentos específicos em que
estão sendo solicitados com mais
freqüência. Isso é importante para
trabalharmos conteúdos em
consonância com as expectativas do
mercado", conclui.

Obrigatório em alguns planos de
cursos e optativo em outros, o
estágio para estudantes do Cefetes
é dividido em duas modalidades:
sócio-cultural e profissional. O
primeiro é voltado para estudantes
dos períodos iniciais e não tem
validade curricular. "O estágio sócio-
cultural respeita a legislação e vai
de acordo com a necessidade de
uma grande par te de estudantes
que necessita de uma fonte de
renda para se manterem na escola.
É um estágio que não pode ser na
área técnica, por isso privilegiamos
os empreendimentos ou projetos de
interesse social ou cultural", explica
a coordenadora Jeane.

Já o estágio profissional tem que
ser realizado obrigatoriamente na
área técnica e é aber to apenas
para estudantes a par tir do 3º
período. A carga horária semanal
máxima é de 30 horas e os
estagiários que concluíram toda a

A importância do estágio
Ensino Técnico
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Cefetes mantém coordenadoria específica para auxiliar os
estudantes durante esse período do aprendizado
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etapa escolar podem assinar contratos
de até 40 horas semanais, ambos por
no máximo 18 meses. "Nosso objetivo
é conscientizar os empresários a
efetivarem aquele estagiário que
apresenta bons resultados e que já
concluiu os estudos, ao invés de
renovar indefinidamente, como se o
estudante fosse uma mão-de-obra
barata", esclarece Jeane.

Acompanhamento

A Coordenadoria de Integração Escola-
Empresa do Cefetes realiza reuniões
periódicas com os  estudantes, numa
tentativa de avaliar os estágios,
identif icar possíveis problemas e
aperfeiçoar as relações dos estagiários
com os demais integrantes da
empresa.

“É um espaço privilegiado para o aluno
expor, com toda tranqüil idade e
segurança, tudo que acontece durante
sua estada na empresa. É nesse
momento que colhemos sugestões
impor tantes que auxiliam o Cefetes e
as empresas conveniadas na busca
pela melhoria do nível dos estágios”,
conclui Jeane.

“Se por um lado temos que combater
as empresas que consideram o
estagiário uma mão-de-obra barata,
temos que defender um estágio em
que o estudante coloque em prática o
que aprendeu na escola, sob
orientação de um profissional. Aquele
estagiário do ensino técnico que opera
copiadora e serve café não será um
bom profissional”, ressalta o presidente
do Sintec-ES, Téc. Industrial em
Metalurgia Kepler Daniel S. Eduardo.

Dica

Dinamismo, facilidade para trabalhar
em grupo, comprometimento,
dedicação e poder de argumentação
são algumas das principais exigências
das empresas ao selecionarem novos
estagiários. CE
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Número de estudantes do Cefetes encaminhados
para estágio em 2006 e 2007*

2006

Mecânica
Eletrotécnica
Transportes
Geomática
Construção Civil
Metalurgia

2007*

Mecânica
Eletrotécnica
Transportes
Geomática
Construção Civil
Metalurgia

*Números referentes a 2007 contabilizados até o mês de
outubro. Fonte: Coordenadoria de Integração Escola-Empresa
do Cefetes.

Bolsa

O valor da bolsa-auxílio oferecida pelas grandes empresas
variam entre R$ 290,00 e R$ 500,00, para estagiários do
ensino técnico com carga horária de até seis horas diárias.

O telefone do CIE-E para mais informações é (27) 3331-2147.

A pedagoga JeaneA pedagoga JeaneA pedagoga JeaneA pedagoga JeaneA pedagoga Jeane
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LEI Nº 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968LEI Nº 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968LEI Nº 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968LEI Nº 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968LEI 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 condições
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 formação
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 diplomado 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 reconhecida 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
Publicada no D.O.U. de 06 NOV 1968 - Seção I - Pág. 9.689.

DECRETO Nº 90.922, DE 6 FEV 1985DECRETO Nº 90.922, DE 6 FEV 1985DECRETO Nº 90.922, DE 6 FEV 1985DECRETO Nº 90.922, DE 6 FEV 1985DECRETO Nº 90.922, DE 6 FEV 1985
Regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico
industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau."
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 5º da Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, DECRETA:
Art. 1º - Para efeito do disposto neste Decreto, entendem-se por técnico industrial e técnico agrícola de
2º grau ou, pela legislação anterior, de nível médio, os habilitados nos termos das Leis nºs 4.024, de 20
DEZ 1961, 5.692, de 11 AGO 1971, e 7.044, de 18 OUT 1982.
Art. 2º - É assegurado o exercício da profissão de técnico de 2º grau de que trata o ar tigo anterior, a quem:
I - tenha concluído um dos cursos técnicos industriais e agrícolas de 2º grau, e tenha sido diplomado por
escola autorizada ou reconhecida, regularmente constituída, nos termos das Leis nºs 4.024, de 20 DEZ
1961, 5.692, de 11 AGO 1971, e 7.044, de 19 OUT 1982;
II - seja portador de diploma de habilitação específica, expedido por instituição de ensino estrangeira,
revalidado na forma da legislação pertinente em vigor;
III - sem habilitação específica, conte na data da promulgação da Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, 5 (cinco)
anos de atividade como técnico de 2º grau.
Parágrafo único - A prova da situação referida no inciso III será feita por qualquer meio em direito
permitido, seja por alvará municipal, pagamento de impostos, anotação na Car teira de Trabalho e
Previdência Social ou comprovante de recolhimento de contribuições previdenciárias.
Art. 3º - Os técnicos industriais e técnicos agrícolas de 2º grau, observado o disposto nos ar ts. 4º e 5º,
poderão:
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 formação
profissional.
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito
do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de equipamentos,
instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
§ 1º - Os técnicos de 2º grau das áreas de Arquitetura e de Engenharia Civil, na modalidade Edificações,
poderão projetar e dirigir edificações de até 80m2 de área construída, que não constituam conjuntos
residenciais, bem como realizar reformas, desde que não impliquem em estruturas de concreto armado
ou metálica, e exercer a atividade de desenhista de sua especialidade.
§ 2º - Os técnicos em Eletrotécnica poderão projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de
energia de até 800 Kva, bem como exercer a atividade de desenhista de sua especialidade.
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º

grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
Art. 6º - As atribuições dos técnicos agrícolas de 2º grau em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e da sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - desempenhar cargos, funções ou empregos em atividades estatais, paraestatais e privadas;
II - atuar em atividades de extensão, associativismo e em apoio à pesquisa, análise, experimentação,
ensaio e divulgação técnica;
III - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino;
IV - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
V - elaborar orçamentos relativos às atividades de sua competência;
VI - prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas
tecnológicas, ou nos trabalhos e vistorias, perícia, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras,
as seguintes tarefas:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes de construções rurais;
3) elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança no meio rural;
5) manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas;
6) assistência técnica na aplicação de produtos especializados;
7) execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, armazenamento,
comercialização e industrialização dos produtos agropecuários;
8) administração de propriedades rurais;
9) colaboração nos procedimentos de multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem
como em serviços de drenagem e irrigação.
VII - conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VIII - elaborar relatórios e pareceres técnicos, circunscritos ao âmbito de sua habilitação;
IX - executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade;
X - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos em materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
XI - emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal,
animal e agroindustrial;
XII - prestar assistência técnica na comercialização e armazenamento de produtos agropecuários;
XIII - administrar propriedades rurais em nível gerencial;
XIV - prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas;
XV - conduzir equipe de instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção;
XVI - treinar e conduzir equipes de execução de serviços e obras de sua modalidade;
XVII - desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação profissional.
§ 1º - Os técnicos em Agropecuária poderão, para efeito de financiamento de investimento e custeio pelo
sistema de crédito rural ou industrial e no âmbito restrito de suas respectivas habilitações, elaborar
projetos de valor não superior a 1.500 MVR.
§ 2º - Os técnicos agrícolas do setor agroindustrial poderão responsabilizar-se pela elaboração de
projetos de detalhes e pela condução de equipe na execução direta de projetos agroindustriais.
Art. 7º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos Técnicos Agrícolas de
2º grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
Art. 8º - As denominações de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º grau ou, pela legislação
anterior, de nível médio, são reservadas aos profissionais legalmente habilitados e registrados na
forma deste Decreto.
Art. 9º - O disposto neste Decreto aplica-se a todas as habilitações profissionais de técnico de 2º grau
dos setores primário e secundário, aprovadas pelo Conselho Federal de Educação.
Art. 10 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividade além daquelas que lhe competem pelas
características de seu currículo escolar, considerados, em cada caso, os conteúdos das disciplinas que
contribuem para sua formação profissional.
Art. 11 - As qualificações de técnicos industrial ou agrícola de 2º grau só poderão ser acrescidas à
denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais possuidores de tais títulos.
Art. 12 - Nos trabalhos executados pelos técnicos de 2º grau de que trata este Decreto, é obrigatória,
além da assinatura, a menção explícita do título profissional e do número da carteira referida no Art.
15 e do Conselho Regional que a expediu.
Parágrafo único - Em se tratando de obras, é obrigatória a manutenção de placa visível ao público, escrita
em letras de forma, com nomes, títulos, números das car teiras e do CREA que a expediu, dos autores
e co-autores responsáveis pelo projeto e pela execução.
Art. 13 - A fiscalização do exercício das profissões de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º grau
será exercida pelos respectivos Conselhos Profissionais.
Art. 14 - Os profissionais de que trata este Decreto só poderão exercer a profissão após o registro nos
respectivos Conselhos Profissionais da jurisdição de exercício de sua atividade.
Art. 15 - Ao profissional registrado em Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional será expedida
Carteira Profissional de Técnico, conforme modelo aprovado pelo respectivo Órgão, a qual substituirá
o diploma, valendo como documento de identidade e terá fé pública.
Parágrafo único - A Car teira Profissional de Técnico conterá, obrigatoriamente, o número do registro e
a habilitação profissional de seu portador.
Ar t. 16 - Os técnicos de 2º grau cujos diplomas estejam em fase de registro poderão exercer as
respectivas profissões mediante registro provisório no Conselho Profissional, por um ano, prorrogável
por mais um ano, a critério do mesmo Conselho.
Art. 17 - O profissional, firma ou organização registrados em qualquer Conselho Profissional, quando
exercerem atividades em outra região diferente daquela em que se encontram registrados, obrigam-
se ao visto do registro na nova região.
Parágrafo único - No caso em que a atividade exceda a 180 (cento e oitenta) dias, fica a pessoa jurídica,
sua agência, filial, sucursal ou escritório de obras e serviços, obrigada a proceder ao seu registro na
nova região.
Art. 18 - O exercício da profissão de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º grau é regulado pela
Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, e, no que couber, pelas disposições das Leis nºs 5.194, de 24 DEZ 1966,
e 6.994, de 26 MAIO 1982.
Art. 19 - O Conselho Federal respectivo baixará as Resoluções que se fizerem necessárias à perfeita
execução deste Decreto.
Ar t. 20 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Brasília, 6 FEV 1985; 164º da Independência e 97º da República.
João Figueiredo
Murilo Macêdo
Publicado no D.O.U. DE 07 FEV 1985 - Seção I - Pág. 2.194.
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