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Diretoria para o exercício 2011 foi eleita em sessão plenária e
o SINTEC-ES manteve o espaço conquistado nos últimos anos

CREA-ES ELEGE NOVA DIRETORIA

o dia 1º de fevereiro Nfoi realizada a primeira 
sessão plenária do CREA-ES do 
ano, com a posse dos novos 
conselheiros e eleição da diretoria 
do Conselho para o exercício 2011.

O SINTEC-ES manteve 
sua posição na vice-presidência 
da entidade com a Técnica em 
Edificações Rosimara Pimentel 
além de importantes posições 
nas Comissões.

Confira no quadro abaixo 
os nomes dos técnicos industria-
is que foram eleitos e os respecti-
vos cargos ocupados.

Nos dias seguintes à 
sessão plenária foram realizadas 
as reuniões das Câmaras O  T é c n i c o  e m  a d j u n t o  d a  C â m a r a  
Especializadas, que elegeram Eletrotécnica Portugal Sampaio Especializada em Engenharia 
seus coordenadores. Salles foi eleito coordenador Elétrica (CEEE).

Impresso
Especial

CREA-ES

CORREIOS

9912199445/2008-DR/ES

Comissão de Ética e Exercício Profissional
Téc. em Mecânica Ronaldo Cruz
Téc. em Eletrotécnica Portugal Sampaio Salles (suplente)

Comissão de Educação e Atribuição Profissional
Téc. em Mecânica Braz Pertel

Comissão Eleitoral
Téc. em Eletrotécnica Bernardino José Gomes
Téc. em Edificações Rosimara Pimentel (suplente)

Representante do Plenário nas Câmaras
CEEA: Téc. em Mecânica Ronaldo Cruz

1ª Vice-Presidente
Téc. em Edificações Rosimara Pimentel

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas
Téc. em Eletrotécnica Bernardino José Gomes
Téc. Seg. Trab. Vanderli Lascola do Nascimento (suplente)

Comissão de Renovação do Terço
Téc. em Eletrotécnica Portugal Sampaio Salles
Téc. Seg. Trab. Vanderli Lascola do Nascimento (suplente)
Téc. em Eletrotécnica Bernardino José Gomes (suplente)

Técnicos Industriais no CREA-ES

A técnica Rosimara Pimentel foi eleita vice-presidente
do Conselho pelo segundo mandato consecutivo
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SINTEC-ES mantém o
valor do Imposto Sindical

o dia 10 de janeiro apresente uma cópia da guia do No  S I N T E C - E S  Imposto Sindical quitada.
realizou Assembleia Geral 

O IMPOSTO SINDICALExtraordinária para definir o 
O Imposto Sindical é um valor da taxa do Imposto 

tributo obrigatório devido por Sindical 2011. Durante a 
todos os profissionais empre-reunião todos os participantes 
gados em empresas públicas concordaram em manter a taxa 
e/ou privadas regidos pela CLT, em R$ 40,00 (quarenta reais), 
bem como pelos profissionais mesmo valor do ano passado.
liberais e/ou autônomos.Para efetuar o paga-

Aos servidores públicos mento  da  Cont r ibu ição  
estatutários é facultado o Sindical o profissional deve 
recolhimento do Imposto entrar no site www.sinteces-
Sindical..org.br, entrar no menu “Guia 

Do total arrecadado, Sindical”, escolher a opção 
60% fica com o SINTEC-ES, correspondente, preencher a 
15% com a FENTEC, 5% com a guia eletrônica com seus 
CNPL (Confederação Nacional dados e imprimí-la. O paga-
de Profissionais Liberais), 10% mento pode ser realizado em 
para as Centrais Sindicais e qualquer agência bancária, 
10% é destinado ao Ministério casas lotéricas ou pela internet 
do Trabalho.até o dia 28 de fevereiro.

A parcela que fica com o Após o pagamento o 
SINTEC-ES é utilizada na profissional deve apresentar 
manutenção de sua estrutura uma cópia  da guia  da 
física e administrativa, na Contribuição Sindical quitada 
realização de atividades de ao setor de pessoal ou RH da 
valorização profissional, melho-empresa.
ria das condições de trabalho, O profissional contrata-
remuneração e em defesa dos do após o mês de março terá 
Técnicos Industriais.descontado um dia de salário 

Em caso de dúvidas no mês posterior à sua contra-
entre em contato com o tação, a menos que, no 
Sindicato.momento de sua contratação, 
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Dilma sanciona lei do salário mínimo

 lei que fixa o salário N a c i o n a l  d e  P r e ç o s  a o  Tribunal Federal contra o artigo Amínimo em R$ 545 e Consumidor (INPC), com a taxa que determina o reajuste do 
regulamenta uma política de de crescimento da economia de salário mínimo por meio de 
valorização do piso nacional até dois anos antes. decreto presidencial, ou seja, 
2015 foi sancionada e publicada N e n h u m  a r t i g o  d o  sem passar por 
no Diário Oficial da União. projeto foi vetado exame do 

Assim, o texto aprovado pela presidente. Congresso 
pelo Senado começará a valer a Na última semana, Nacional.
partir de terça-feira, 1º de março. partidos de oposi-

Com o número 12.382, a ção ao governo 
lei determina que o reajuste do como PSDB, DEM e 
piso nacional passe a ser feito PPS anunciaram a 
por meio de decreto presidencial i n t e n ç ã o  d e  
até 2015, com base na fórmula a ju i za r  ação  
que vem sendo usada desde d i r e t a  d e  
2007. De acordo com essa regra, inconstitucio-
o reajuste do mínimo correspon- n a l i d a d e  
derá à soma da inflação do ano ( A D I N )  n o  
anterior, medida pelo Índice S u p r e m o  

Valor da anuidade
também é mantido
elo quarto ano R$ 24 (vinte e quatro reais). Os Pc o n s e c u t i v o  o  associados que preferirem 

SINTEC-ES manteve o valor da também podem pagar em 
anuidade de seus membros parcela única, recebendo um 
sindicalizados, efetivos e desconto de 10%.
colaboradores em R$ 96 Mantenha seu pagamen-
(noventa e seis reais), a serem to em dia e usufrua de todas as 
pagos em quatro parcelas de vantagens e convênios.

Cerimônia de posse solene foi realizada no dia 25 de setembro,
com a presença de mais de 300 convidados

Nova diretoria toma posse

pós a posse oficial, trabalhos da entidade durante bém foram eleitos o novo Arealizada algumas o quadriênio 2010/2014. Conselho Fiscal, Conselho de 
semanas após a ele ição, A l é m  d a  D i r e t o r i a  Representantes e Conselho de 
chegou a hora dos novos Administrativa, no pleito tam- Delegados Regionais.
diretores do SINTEC-ES come-
morarem o início de seu man-
dato junto aos profissionais. 
Com esse intuito foi realizada 
no dia 25 de setembro uma 
cerimônia de confraternização 
que reuniu diretores, associa-
dos e representantes do Crea-
ES e outras entidades do 
sistema.

Segundo o novo presi-
dente, o Técnico Industrial em 
Eletrônica João Carlos de 
Souza, o principal desafio da 
nova diretoria é manter o nível 
de crescimento 

Eleita no dia 30 de julho, 
a nova diretoria conduzirá os 

Foto oficial de posse da nova diretoria,
que conduzirá o sindicato até 2014
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O Desafio do Pré-Sal

 300km da costa emergente pode ser a forma econômica trará diversos impac-Abrasileira, a uma como essa indústria atinge as tos, tanto sociais quanto ambien-
profundidade de sete mil famílias tradicionais que vivem tais para o estado. Há uma tendên-
metros e sob uma camada de da pesca artesanal. cia de grande crescimento demo-
sal que pode chegar a dois mil As plataformas atraem os gráfico a partir da instalação dos 
metros de espessura está a cardumes com seu despejo de empreendimentos petrolíferos, 
maior reserva submarina de dejetos, o que pode provocar principalmente nos municípios da 
petróleo encontrada nos últi- escassez de peixes nas regiões região da Grande Vitória, e é 
mos 10 anos. Contudo, explora- ao redor onde esse tipo de pesca preciso que estejamos prepara-
ção dessa fonte, da qual depen- acontece. dos.
de a independência do Brasil A expectativa é que É preciso que seja desen-
em petróleo e em gás natural, muitas vagas de emprego sejam volvido um planejamento a longo 
representa um verdadeiro criadas, sendo que na fase de prazo em diversas áreas, como 
desafio tecnológico e científico, construção das unidades estas saneamento público, meios de 
que começou a ser enfrentado vagas serão concentradas na transporte, sistemas de comunica-
mesmo antes da descoberta do busca de mão-de-obra sem ção, entre outros. Caso essas 
petróleo ali. muita qualificação, enquanto questões não sejam observadas 

Explorar o petróleo que na fase de operação são as condições sociais de vida 
nessas profundidades é um gerados postos de trabalho podem ser agravadas com o boom 
caminho que envolve investi- qualificado, devido às caracterís- do petróleo.
mentos bilionários e riscos ticas próprias dessa indústria. Tendo em vista a possibili-
imensos que vão desde condi- Ainda que as oportunida- dade de ocorrência de tais impac-
ções de pressão e temperatura des profissionais sejam promis- tos, é que se sustenta que, com os 
nunca experimentadas, a soras para o ramo do petróleo e recursos do pré-sal, seja possível 
corrosão de equipamentos, gás, é certo que investir justamente em melhorias 
perigo para os trabalhadores essa expansão sócio-ambientais no Brasil e no 
até tragédias como o vazamen- Espírito Santo.
to no Golfo do México, em 2010. Todas essas questões 

Os impactos no meio merecem e devem ser bem pensa-
ambiente, inclusive, são uma das, para que a exploração do pré-
das principais questões quando sal se reflita em melhorias reais 
se trata de exploração de para o país, proporcionando o 
petróleo. No mar, além de todos futuro promissor que todos espe-
os aspectos de contaminação ram.
das águas, o problema mais 

Faculdade Salesiana – Unidade Centro
Desconto de 10% nas mensalidades de graduação
Telefone: (27) 3331-8500 - Site: www.faculdadesalesiana.edu.br

Faculdade UNIVES/CONSULTIME
20% de desconto nos cursos tecnológicos e de graduação
Site: www.unives.edu.br

IMAGEM – Academia, Esporte e Estética 
Desconto de 12% no valor das mensalidades para uma atividade 
física e desconto de 10% em aulas de Ioga, Capoeira e outros 
serviços terceirizados da academia.
Telefone: (27) 3349-9518 

Óticas Diniz
Descontos de 20% nas compras em dinheiro e 15% para outras 
formas de pagamento, na compra de qualquer produto.
Telefone: (27) 3185-8100 / 3315-6974
Site: www.oticadiniz.com.br

Perfil Treinamentos 
Descontos de 20% nas mensalidades
Telefone: (27) 3324-8846

Senac-ES
20 % de desconto nos cursos oferecidos pela instituição
Telefones: Vitória: (27) 3325-8311 / Vila Velha: (27) 3229-5588
Site: www.es.senac.br

Selecta - Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento 
Divulgação de oportunidades de emprego exclusivas
Telefone: (27) 3041-6900 - Site: www.selecta-es.com.br

Sesc
Uso de todas as comodidades do sistema
Telefones: (27) 3222-8600 / (27) 3232-3100
Site: www.sesc-es.com.br

SOS Veterinária
Descontos de 20% em consultas gerais e até 10% em banho e tosa, 
cirurgias, internações e vacinas
Telefones: (27) 3339-0541 / (27) 8806-4423 (emergência)
Site: www.sosveterinariaes.com.br

UNIMED VITÓRIA 
Descontos de até 50% no valor das mensalidades comparado aos 
planos individuais da Unimed.
Telefones: 2124-2000 ou 3041-2121
Site: www.unimedvitoria.com.br

Academia Razões do Corpo
Desconto de 15% nas mensalidades
Telefone: (27) 3223-1537 - Site: www.razoesdocorpo.com

Centro Educacional Radier 
Descontos de 15% nas mensalidades para sócios e 10% para 
dependentes 
Telefone: (27) 3349-3384 - Site: www.radier.com.br

Centro Educacional UP
Descontos de 15% nas mensalidades para sócios e 
dependentes
Telefone: (27) 3325-1001 - Site: www.upvix.com.br

Clínica Psicológica Dr. Clésio de Oliveira Venâncio
Descontos de 50% na tabela do CRP
Telefone: (27) 3034-8812

Colégio Salesiano – Unidade Forte São João
Desconto de 10% no Ensino Fundamental e Médio
Telefone: (27) 3331-8566 - Site: www.salesiano.com.br

Clínica Odontológica “Volte a Sorrir”
Desconto de até 15% nos procedimentos
Telefones: (27) 3222-5196 (Vitória) / (27) 3229-6652 (Vila Velha)
               (27) 3328-5162 (Serra)  /  (28) 3521-7000 (Cachoeiro)

Consultório Odontológico Dr.ª Ludimila dos Santos Lima
Desconto de acordo com tabela no consultório
Telefone: (27) 3219-6876

Consultório Odontológico ODONTOHAPPY
Dr. Edival Bazzarella Fonseca
Desconto de 20% a 50% nos procedimentos
Telefones: (27) 3238-8865 (Serra) / (27) 3229-1772 (Vila Velha)
Site: www.odontohappy.com.br

Data Control
Desconto de até 60% em todas as unidades
Site: www.datacontrol-es.com.br

Equilíbrio Studio de Pilates
10% de desconto nas mensalidades
Telefone: (27) 3031-6973

Escola Técnica CEDTEC
20% de desconto nos cursos técnicos e de ensino médio 
profissionalizante
Telefone: (27) 3281-6993 - Site: www.cedtec.com.br

Faculdade FABAVI
Desconto de 10% sobre as mensalidades dos cursos 
superiores e de pós-graduação
Telefone: (27) 3350-0018 - Site:www.fabavi.br

PROPOSTA DE SINDICALIZAÇÃO

Nome: ____________________________________ CPF: _________________________ Nasc. ____/____/____

Identidade: ________________ CTPS: __________________ Série: ________ Reg. CREA: ________________

Diplomado pelo Estabelecimento: _____________________ Ano: ______ Técnico em: _____________________

End. Residencial: _________________________________________________ Bairro: _____________________

Cidade: _____________________________ CEP: ________________ Horário para contato: ________________

Telefone: ____________________ Celular: ____________________ E-mail: _____________________________

Empresa: __________________________ Matrícula: ___________________ Telefone: ____________________

Data: _______ de ________________ de ________                    _____________________________________
                                                                                                                                      Assinatura

Possui Vínculo Empregatício                   Profissional liberal/autônomo

A exploração de petróleo a sete mil metros de profundidade promete muita
riqueza para o Brasil e o Espírito Santo, mas também existe um custo
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CARTA-RESPOSTA

O SELO SERÁ PAGO POR

SINTEC-ES

Carta
Resposta

9912245169 - DR/ES

SINTEC-ES

NÃO É NECESSÁRIO SELAR

Av. Nossa Senhora da Penha, 280, Ed. Praia Center, Sala 204
Praia de Santa Helena - Vitória - ES
29055-050 - Vitória - ES

CORREIOS

Um 8 de março especial
esde o ano de 1910, de Paiva tornou-se a primeira cial, foi a conquista do cargo Do dia 8 de março é vereadora, em Muqui. público mais alto de nosso país 

conhecido internacionalmente Em 1958, no município de pela mineira Dilma Rousseff, 
como o Dia da Mulher. Quixeramobim, no Ceará, as eleita no último mês de outubro.

Criado como uma data mulheres finalmente começaram Esperamos que a vitória 
para relembrar das mulheres a ocupar os cargos no executivo, de nossa atual presidente incen-
que morreram durante um quando Aldamira Guedes tive cada vez mais as mulheres a 
protesto por melhores condi- Fernandes foi eleita a primeira se envolverem na política, a 
ções de trabalho e salário nos prefeita de um município brasilei- aceitarem desafios e lutar sem-
Estados Unidos, o dia 8 de ro. pre.
março é até hoje uma data para Em 1979 uma mulher O SINTEC-ES defende e 
se debater, discutir e analisar o sentou-se numa cadeira do incentiva a participação das 
papel da mulher na sociedade. Senado Federal pela primeira mulheres em todas as esferas 

Graças a esses questio- vez quando a suplente Eunice públicas de poder. Além de 
namentos foi possível, em 1932, Michilles assumiu o cargo do representantes femininas em 
que as mulheres brasileiras falecido João Bosco de Lima. sua própria diretoria, o sindicato 
recebessem o direito de votar e A conquista de cargos ainda indicou uma mulher, a 
serem eleitas para cargos nos mais elevados no executivo se técnica Rosimara Pimentel, para 
poderes executivo e legislativo. prolongou até 1994, quando assumir a vice-presidência do 

Já no ano seguinte a Roseana Sarney foi eleita a Crea-ES pelo segundo ano 
paulista Carlota Pereira de primeira governadora do Brasil, consecutivo. Todos só temos a 
Queiroz foi a primeira mulher no Maranhão. ganhar com a igualdade entre os 
eleita deputada federal, e em O último passo, e que gêneros num verdadeiro espírito 
1937 a capixaba Maria Felizarda torna esse 8 de março tão espe- de democracia.

Técnico Industrial, quando mudar de endereço atualize seu cadastro junto ao SINTEC-ES

Isso é importante para que você não deixe de receber nossas correspondências e publicações

Atualize através do telefone: 3325-0598 ou pelo e-mail: sinteces@sinteces.org.br

SINTEC-ES entrega cestas básicas

urante a confraterni- Nossa Casa Senhora de Jardim Carapina. Telefone: (27) D-zação de fim de ano Lourdes, ONG localizada em 3348-2714
realizada no dia 19 de dezem- Vila Velha que dá assistência e O SINTEC-ES fica feliz 
bro o SINTEC-ES solicitou a promove a inclusão social de por poder colaborar e agradece 
todos os associados e demais famílias carentes do município. a participação de todos que 
convidados a doação de dois Telefone: (27) 3037-3879 fizeram as doações no dia de 
qui los de a l imento não- Instituição Filantrópica nossa confraternização.
perecível. Caminho da Luz, localizada no 

Com essa ação o sindi- bairro Santa Marta, pro-
cato conseguiu arrecadar move um trabalho social 
quase meia tonelada de alimen- junto à população carente 
tos, que foram repassados em da região, oferecendo 
forma de cesta básicas para cursos de várias atividades 
quatro instituições da Grande e assistência às famílias. 
Vitória. As instituições beneficia- Telefone: (27) 3325-9909
das foram: Grêmio Recreativo 

ACACCI (Associação Bloco Carnava lesco 
Capixaba Contra o Câncer " C a r a - d e - Pa u " ,  u m a  
Infantil), que presta apoio a associação que, em con-
crianças e adolescentes porta- junto com a Igreja Católica 
dores de câncer, bem como às de Eurico Salles, promove 
suas famílias. Telefone: (27) ações de ajuda a famílias 
2125-2999 em risco social do bairro 

As cestas foram montadas utilizando as doações recebidas
dos profissionais que participaram da Confraternização de Fim de Ano
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Desemprego aberto chega a 6,1% em janeiro

 desemprego aberto gia diferente, e mais ampla, que dezembro e caiu 15,6% em 
nas seis principais utiliza. relação a janeiro do ano passa-O

regiões metropolitanas do país Sazonalidade do. A população ocupada recuou 
ficou em 6,1% em janeiro, de O aumento da taxa em 1,6% em relação a dezembro e 
acordo com as estatísticas janeiro já era esperado devido cresceu 2,2% em relação a 
divulgadas pelo IBGE (Instituto aos efeitos sazonais, uma vez janeiro de 2010.
Brasi leiro de Geograf ia e que muitas vagas temporárias O número de trabalhado-
Estatística). criadas no fim do ano por causa res com carteira de trabalho 

Apesar de uma ligeira alta do Natal são fechadas. O desem- assinada (10,474 milhões) ficou 
em relação a dezembro, foi a prego registrado em janeiro estável no mês e cresceu 6,6% no 
menor taxa para os meses de deste ano, porém, é menor que ano. O rendimento médio real 
janeiro, desde 2003. O Dieese os 7,2% do mesmo mês de 2010. dos trabalhadores (R$ 1.538,30) 
apurou um índice maior, superior A população desocupada subiu 0,5% no mês e 5,3% no 
a 10%, em função da metodolo- cresceu 13,7% em relação a ano.

Trabalhadores poderão receber 
seguro-desemprego em até 7 parcelas

 C o n s e l h o  pela crise e que uma ampliação O Conselho aprovou 
D e l i b e r a t i v o  d o  genérica não seria oportuna. também uma nova metodologia O

F u n d o  d e  A m p a r o  a o  Uma avaliação da evolu- para o pagamento da Bolsa 
Trabalhador (Codefat) autorizou ção do emprego nos últimos Qualificação, paga ao trabalha-
a ampliação em duas parcelas o três meses com base no Caged dor que tem o seu contrato de 
pagamento do benefício do identificou setores como o da trabalho suspenso, de acordo 
seguro-desemprego a trabalha- extração mineral; indústria com o previsto na CLT.
dores que perderam seus metalúrgica; mecânica; materi- Pa ra concessão do 
empregos. al elétrico e comunicação; benefício o empregador deverá 

Um levantamento esta- transporte; madeira e mobiliá- informar ao MTE a suspensão 
tístico do Ministério do Trabalho rio; de papel, papelão e editora- do contrato de trabalho, com 
e Emprego, com base no ção; borracha, fumo e couros; cópia da convenção ou acordo 
C a d a s t r o - G e r a l  d e  química e farmacêutica; têxtil e coletivo; relação de trabalhado-
E m p r e g a d o s  e  de vestuário; calçados; produ- res beneficiados; e um plano 
Desempregados (Caged), vai tos alimentícios e bebidas; de pedagógico e metodológico 
identificar setores onde houve utilidade pública; construção contendo o objetivo do curso, 
maior perda de postos de civil; comércio varejista e ataca- público alvo e estrutura curricu-
trabalho e que terão direito ao dista; o das instituições finance- lar com carga horária de no 
recebimento de até sete parce- iras; ensino; agricultura; e o de mínimo 120 horas para uma 
las do benefício. alguns setores de serviços suspensão de 2 meses e 300 

O aumento de duas como favoráveis ao recebimen- horas/aula para contratos 
p a r c e l a s  d o  s e g u r o - to das parcelas extras. suspensos por um período de 
desemprego vai beneficiar cinco meses.
aqueles setores mais afetados Bolsa qualificação
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