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SINTEC-ES prepara o 7º SETEC
16 a 19 de outubro

7º SETEC
SEMINÁRIO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DO ESPÍRITO SANTO

Responsabilidade Social:
Sustentabilidade, Erradicação
da Pobreza e Economia Verde

Tendo como tema ‘‘Responsabilidade Social:
Sustentabilidade,
Erradicação da Pobreza e
Economia Verde’’, evento
faz parte da programação
oficial da 9ª Semana
Estadual de Ciência e
Tecnologia.
Com a apresentação de
palestras e mini-cursos
variados esta edição do
Seminário dos Técnicos
Industriais promete ser um
evento imperdível não
apenas para os técnicos,
mas para toda a população.

‐ Páginas 4 e 5

Justiça reconhece a patente
brasileira do Bina
Nélio José Nicolai, Técnico em‐
Telecomunicações, finalmente será
recompensado pelo invento
‐ Página 6

Encontro de Formandos da Escola Técnica
‐
Alunos de turmas formadas no ano de 1975 se reuniram no
início de agosto para relembrar os anos de estudo.

‐ Página 8

Contraproposta do Sinaenco é aprovada
Assembleia dos trabalhadores aprova a renovação da
Convenção Coletiva 2012/2013
‐ Página 2
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SINTEC-ES

Vem aí o 7º SETEC

Contraproposta do
Sinaenco é aprovada

E

m assembleia
realizada pelo
SINTEC-ES e
SENGE-ES no dia 10 de setembro, os trabalhadores de
empresas de Engenharia e
Arquitetura Consultiva, reunidos aprovaram, por unanimidade, a contraproposta enviada pelo Sinaenco.
Apesar da aprovação, o
sentimento geral era que os
números não agradaram totalmente, afinal o novo documento ficou praticamente inalterado em relação à contraproposta anterior, que havia sido
rejeitada.
O presidente do
SINTEC-ES, Bernardino
Gomes, explicou aos trabalhadores sobre os esforços do
sindicato em tentar melhorar o
reajuste salarial e outros benefícios, no entanto o sindicato
patronal, apoiado sobre os
índices fechados pelo país,
mostrou-se irredutível nos
6,88%, um percentual acima

da média que foi fechada pelos
sindicatos de outros estados.
"Precisamos trabalhar
por uma maior mobilização da
categoria", afirmou Bernardino
ao final da reunião. "Só assim
vamos ter força para discutir
esses valores independentemente de qualquer fator externo", concluiu.
Acordo Coletivo TSA
A negociação do acordo
coletivo continua, com a participação do SINTEC-ES e Sintraconst. Os trabalhadores mostraram sua força com uma
paralisação de 5 dias acompanhados pelos sindicatos. A
empresa opera principalmente
na Vale onde faz serviço de
montagem, por isso a presença
do sindicato dos trabalhadores
da Construção Civil. Entre as
conquistas estão a realização
da eleição da CIPA, processo
que estava atrasado e cobertura de 100% do Plano de Saúde
por parte de empresa.

Salário Mínimo Profissional (II)

N

a página 2 da
edição número
43 do SINTEC -ES Informa
f o i p u b l i c a d o e r r o n e amente que o valor reajustado do piso salarial proposto pelo Projeto de Lei
nº 2861/08 estava em
torno de R$ 1.940,00.
Na verdade este é o
valor original descrito no
projeto de lei apresentado em 2008, correspondente a 66% do salário
mínimo profissional
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(SMP) de Engenheiros e
Arquitetos naquela época.
O projeto foi alterado de forma a desvincularse do salário mínimo dos
Engenheiros, mas o valor
de R$ 1.940,00 para o piso
continuou o mesmo.
Quando o projeto tornarse lei este valor será atualizado para recuperar as
perdas inflacionárias de
2008 até a data de sua
aprovação.

Com abertura na Assembleia Legislativa, evento será realizado na Praça do Papa
e faz parte da programação oficial da 9ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia

sinteces@sinteces.org.br
www.sinteces.org.br
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SINTEC-ES

Programação do 7º SETEC

09:00

14:00

17 de outubro

18 de outubro

19 de outubro

Praça do Papa

Praça do Papa

Praça do Papa

Mini-Curso 1: Elaboração de
Projetos Industriais em 3D

Mini-Curso 4: O Profissional de
09:00 Tecnologia da Informação

Realização: JDJ Projetos

Realização: SENAI

Realização: SENAI

Mini-Curso 2: Tecnologia da Informação - Montagem de Redes

Mini-Curso 5: O que é ser competitivo
no Mercado de Trabalho

Mini-Curso 7: Tecnologias para
Construção Sustentável

Realização: Faculdade Católica
Salesiana

14:00

Mini-Curso 3: Meio Ambiente Sustentabilidade Ambiental
14:00

17:00

09:00

Mini-Curso 6: Desafios e Oportunidades no Setor Industrial Capixaba

Realização: Faculdade Católica
Salesiana
Clínicas Tecnológicas 1 Eficiência Energética
Palestrante: SEBRAE

17:00

Realização: Selecta - Instituto de
Psicologia
Clínicas Tecnológicas 2 - Produção
mais Limpa

14:00

Realização: Ifes - Professor
Fábio Có

17:00

Clínicas Tecnológicas 3 - Política
Nacional de Resíduos Sólidos
Palestrante: SEBRAE

Palestrante: SEBRAE
Palestra Âncora
19:00

Assistência Técnica para Micro
e Pequenas Empresas
Palestrante: Deputado Ariosto Holanda

Palestra Âncora com Olavo
19:00

Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio - ODM

Sessão solene de abertura na Assembleia Legislativa
16 de outubro às 18 horas

Palestrante: Olavo Perondi
Coordenador do Programa
ODM Brasil - Secretaria Geral
da Presidência da República

Palestra: Energia Sustentável para Todos
com Henrique Luduvice
* ex-Presidente do Confea e membro da
Coordenação do Programa “Luz para Todos”

ENTRADA FRANCA - Faça sua inscrição no site - www.sinteces.org.br
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Justiça reconhece a patente brasileira do Bina
O Técnico em Telecomunicações Nélio Nicolai, que participará do
7º SETEC, tem seu invento reconhecido após duas décadas de luta

D

epois de 20 anos
de disputa judicial com as
operadoras de telefonia, o
inventor mineiro Nélio Nicolai,
72 anos, começa a obter
reconhecimento oficial por seu
principal invento: o Bina,
aplicativo que permite
identificar previamente as
chamadas telefônicas, nos
aparelhos fixos e celulares.
A s o p e r a d o r a s
Claro/Americel e Vivo são as
primeiras a se manifestarem: a
primeira, em razão de composição judicial, que extinguiu o
processo movido pela Lune
(empresa de Nélio), e a segunda por condenação judicial,
determinando a indenização, o
que deverá provocar medidas
judiciais similares envolvendo
operadoras que utilizam o
Bina, o segundo invento brasileiro efetivamente universalizado. O primeiro foi o avião, por

Santos Dumont.
Somente no Brasil, o
Bina custa mensalmente a
cada assinante R$ 10 ou US$ 6.
E são 256 milhões de celulares
com esse serviço no País, o que
produz faturamento mensal de
R$ 2,56 bilhões. Isso apenas no
Brasil.
A decisão da 2.ª Vara
Cível de Brasília determina que
a Vivo pague em juízo "o correspondente a 25% do valor cobrado pela ré por conta do serviço
de identificação de chamada
para cada usuário e em cada
aparelho".
Nélio é ainda autor de
mais quatro inventos incorporados mundialmente à telefonia: o Salto (sinalização sonora
que indica, durante uma ligação, que outra chamada está
na linha), o sistema de
Mensagens de Instituições
Financeiras para Celular, que
permite o controle de opera-

ções bancárias via celular; o
Bina-Lo, que registra chamadas perdidas; e o telefone fixo
celular.
Não há hoje, em todo o
planeta, quem fabrique um
telefone, celular ou fixo, sem
inserir a maioria desses recursos. Como se trata de invento
patenteado, esse uso, nos
termos da Lei de Patentes, em
todo o mundo, precisa ser
remunerado, seja como transferência de tecnologia e/ou
royalty.
A conquista ocorre, por
ironia, exatamente quando
acaba de cessar a vigência (20
anos) da patente de seu invento, em 7 de julho passado. A
patente resistiu a todas as
tentativas de anulação que lhe
moveram na Justiça as operadoras e fabricantes multinacionais e os direitos gerados
naquele período são agora
irreversíveis.

Vitória com união e luta

C

om manifestações
bem estruturadas
e, principalmente a
mobilização de toda a categoria
os trabalhadores da construção
civil demonstraram como a
instituição sindical ainda tem o
poder de guiar seu próprio
caminho e não submeter-se a
determinações das empresas.
Após um mês de
negociações, 23 dias de greve
os trabalhadores da Construção
Civil viram a negociação sobre a
renovação de seu Acordo
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Coletivo terminar na justiça, e
para alegria de todos o
julgamento do Dissídio Coletivo,
realizado pelo TRT-ES no dia 04
de julho, foi favorável à categoria.
A greve dos trabalhadores
da construção civil do Espírito
Santo aconteceu no mês de maio
e teve duração de aproximadamente 23 dias.
Para dar uma dimensão do
impacto provocado, durante a
greve mais de cinco mil obras
ficaram paralisadas, com uma
adesão de 99% da categoria.

O movimento ganhou
mais força após a decisão da
Vale em bancar o reajuste de
14% solicitado pelo
Sintraconst-ES para os
operários das empreiteiras que
estavam trabalhando em
reformas na mineradora. Essa
atitude levou os demais
trabalhadores a acreditarem
que o reajuste deveria ser
aplicado a toda a categoria e
não aceitaram qualquer
conversa diferente deste
percentual.

Convênios do SINTEC-ES atuam nas áreas de
educação, saúde e mercado de trabalho
Saúde

Educação

Acerta Odontologia Integrada
20% de desconto sobre o preço da clínica

Centro Educacional Radier
Descontos de 15% nas mensalidades

Clínica Psicológica Dr. Clésio de Oliveira Venâncio
Descontos de até 50% na tabela do CRP

Centro Educacional UP
Descontos de 15% nas mensalidades

Clínica Psicológica Dra. Sonia Rodrigues da Penha
Desconto de 10% nas consultas sobre o valor de tabela
sugerido pelo CRP (Conselho Regional de Psicologia)

Colégio Salesiano – Unidade Forte São João
Desconto de 10% no Ensino Fundamental e Médio

Consultório Odontológico Dr.ª Ludimila dos Santos Lima
Desconto de acordo com tabela no consultório
Consultório Odontológico ODONTOHAPPY
Desconto de 20% a 50% nos procedimentos
UNIMED VITÓRIA
Preços e condições diferenciados

Escola Técnica CEDTEC
20% de desconto nos cursos técnicos e de ensino médio
profissionalizante
Faculdade FABAVI
Desconto de 10% nas mensalidades dos cursos superiores e de
pós-graduação
Faculdade Novo Milênio
Até 16% de desconto nas mensalidades em todos os
cursos oferecidos

Esporte/Lazer
Academia Razões do Corpo
Desconto de 15% nas mensalidades

Faculdade Salesiana – Unidade Centro
Desconto de 10% nas mensalidades de graduação

Equilíbrio Studio de Pilates
10% de desconto nas mensalidades

Faculdade UNIVES/CONSULTIME
20% de desconto nos cursos tecnológicos e de
graduação

IMAGEM – Academia, Esporte e Estética
Descontos a partir de 10%

Outros
Óticas Diniz
Descontos de até 20% conforme forma de pagamento

Perfil Treinamentos
Descontos de 20% nas mensalidades
Senac-ES
20% de desconto nos cursos oferecidos pela instituição

Emprego e Oportunidades de Trabalho
SOS Veterinária
Descontos de 20% em consultas e 10% em banho e tosa Selecta - Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento
Divulgação de oportunidades de emprego exclusivas
VEJA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS CONVÊNIOS NO SITE: www.sinteces.org.br

SINTEC-ES e Unimed negociam a
volta do plano de saúde à lista de convênios

A

pós um longo período
de negociações, o
SINTEC-ES e a Unimed estão
perto de chegar a um acordo
visando reestabelecer as adesões aos planos de saúde
daquela operadora que hoje

encontram-se suspensos. Os
planos serão comercializados
através da Corretora Ilha Azul,
que é a gestora dos nossos
contratos. Além do plano de
saúde a estratégia será agregar
outros benefícios corporativos

tais como seguros de vida,
planos odontológicos, convênios
de farmácias, alimentação e
outros, com foco nas
Convenções Coletivas das
categorias representadas e nos
profissionais autônomos.
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Escola técnica: eles são frutos da excelência
Ex-alunos da Escola Técnica Federal do Espírito Santo (ETFES) formados
em 1975 realizam encontro e contam suas histórias de vida

Com informações de Claudia Feliz
A Gazeta 21/07/2012
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