Editorial

Já a nossa reportagem especial aborda
a expansão portuária
capixaba.Especialistas foram ouvidos e
nos ajudaram a elaborar um breve panorama do setor, além
de apontar caminhos
para que esta indústria
promova a geração de
empregos, com sustentabilidade e proporcionando avanços e melhoria da
qualidade de vida dos capixabas e de todos aqueles
que ajudam a construir o nosso Estado.
Boa leitura!
Bernardino José Gomes
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Gustavo Louzada

É com imensa alegria que retomamos a produção da
Cenário Técnico. Uma revista que aborda assuntos de
interesse dos técnicos industriais que atuam em terras
capixabas e aprofunda o debate de temas caros para o
movimento sindical do Espírito Santo e do Brasil.
E esta edição de número 14 chega em um momento
marcado por outros avanços do Sintec-ES como os ganhos conquistados em acordos coletivos deste ano e os
investimentos em nossa sede, que já proporcionam mais
conforto e contribuem para a melhoria do atendimento
aos profissionais, como descrito na matéria da página 5.
Agora, com a nossa casa ainda mais arrumada, é o
momento de reforçarmos o convite para aqueles que
ainda não fazem parte do nosso quadro de sindicalizados.
Afinal, o “Sindicato somos nós!”. Trata-se de uma frase
bastante repetida, mas que tem a sua força e é escrita
aqui com a esperança de ecoar entre aqueles que acreditam na luta pela valorização profissional.
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Parecer Técnico

Contribua você também com sugestões, críticas e comentários.
E-mails para sinteces@sinteces.org.br ou cartas para Av.
Nossa Senhora da Penha, 280, Ed. Praia Center, Sala 204,
Praia de Santa Helena, Vitória/ES CEP 29055 050

Luta pelos técnicos

Avanços

Relevantes serviços

O Sintec-ES é fundamental para
a defesa dos nossos direitos. E
a atual gestão tem agido com
eficiência.

Vai ser um grande avanço da nova
gestão do Sintec-ES a criação do
conselho técnico próprio, junto
com a Fentec.

O presidente Bernardino e sua
equipe têm mantido contato conosco e estão sensíveis às nossas
causas. Entre elas está a luta pela
liberação do Acervo Técnico, que
o Crea-ES vem sonegando.

Uma solicitação antiga da categoria técnica de representação
junto ao Conselho no Confea. Hoje
os técnicos estão fora do Sistema
Confea-Crea.

Parabenizo o presidente Bernardino e toda a equipe pelos
relevantes serviços prestados em
prol dos técnicos capixabas, não
medindo esforços para o fortalecimento da classe, principalmente
diante de um Crea-ES, onde alguns
cidadãos, em especial da Câmara
de Engenharia Elétrica, têm dificultado e menosprezado ao máximo
as atribuições da classe técnica.

Continuamos juntos nesta e em
outras bandeiras!
Téc. Luiz Gonzaga Martins de
Oliveira

Téc. Carlos Demetrius
Gonçalves da Silva

Destaco ainda as melhorias na
sede do Sintec-ES, com a ampliação das salas e uma maior dinâmica na solução dos acontecimentos
da classe técnica.
Téc. Magno Santos
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Institucional

Sede mais moderna e
ampliada para melhor
atendimento ao público
Fotos: Aleandro Coelho

precisarem utilizar o ambiente, com
o objetivo de estreitar relações e
tornar o Sintec-ES cada vez mais
democrático”, ressalta.

2015

de reuniões, assembléias e acordos
coletivos de trabalho. Colocamos o
nosso Sindicato sempre à disposição para todos os profissionais que

AGOSTO

Agora a sede do Sintec-ES conta com um auditório
para cerca de 40 lugares
CENÁRIO TÉCNICO

Mais amplo, moderno e confortável para os associados. Assim está
a sede do Sintec-ES após passar por
reforma e ter o seu espaço revitalizado. Além do novo visual, o local conta
com mais espaço para realização de
reuniões e assembléias e uma sala de
treinamentos para cursos de capacitação. De acordo com o secretário de
Comunicação da Instituição, Marciel
Correia de Aquino, a reestruturação
do Sindicato foi planejada visando a
melhoraria no atendimento prestado
aos seus profissionais.
“Foi pensando na melhoria da
nossa estrutura e do atendimento aos
associados que montamos um projeto
de revitalização do Sindicato. Ampliamos e adequamos os espaços físicos,
deixando o local mais organizado e
com novo visual. Agora contamos
com um auditório com capacidade de
aproximadamente 40 pessoas, além
de uma sala de treinamentos para
nossos profissionais, o que antes não
tínhamos”, explica.
Outra adequação realizada no
local após a reforma foi a criação de
uma sala para a diretoria, que antes
não existia, isso porque o número de
salas que o Sindicato tinha disponível
dobrou, passando de duas para quatro. Segundo o presidente do Sintec-ES, Téc. em Eletrotécnica Bernardino
José Gomes, o novo espaço já está
sendo usado pelos sindicalizados.
“Os nossos associados e os movimentos sociais já estão usufruindo
do novo espaço, mais amplo e com
melhor estrutura para a realização
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Sistema Profissional

Técnicos intensificam
luta para desmembrar
Conselho
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Os técnicos constituem atualmente 43% do Sistema Confea/Crea
e, apesar disso, não têm direito à
representação em nenhuma instância
deliberativa e não podem ser votados
em plenária para serem conselheiros
e defenderem sua categoria. Uma
resolução do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (Confea), de
2013, excluiu os profissionais de nível
médio de atuarem junto às instâncias
do Sistema.
Hoje os técnicos industriais e
agrícolas estão empenhados em
garantir o reconhecimento de suas
atribuições profissionais e autonomia
da categoria, com o desmembramento do sistema e a constituição
de um conselho profissional próprio.
Trata-se de uma resposta ao tratamento discriminatório delegado aos
técnicos. “Na prática nós só temos
obrigações junto ao Sistema, porque
pagamos nossa anuidade, mas não
temos nossos direitos e atribuições
profissionais respeitadas”, conta Wilson Wanderlei, presidente da Fentec.
Segundo ele, a contribuição dos
técnicos rende anualmente mais de
R$ 200 milhões ao Sistema Confea/
Crea e nada tem retorno para a categoria. Além disso, é quase sempre
necessário recorrer à Justiça para se
fazer cumprir as atribuições profissionais previstas em Lei.
O Espírito Santo possui atualmente mais de 16,5 mil técnicos
registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (Crea-ES).
E apesar de os técnicos já terem
ocupado cadeiras na diretoria e vice-

-presidência da instituição, hoje estão
alijados dessa atuação.
“Participávamos nas instâncias
como minoria, mas tínhamos nossos
representantes no Conselho Regional
e Federal onde exercíamos o papel
de lutar em defesa dos técnicos.
Hoje continuamos ligados ao Sistema,
inclusive, pagando as anuidades, mas
nós não temos voz nenhuma”, conta
Kepler Daniel Sérgio Eduardo, membro do Conselho de Representantes
Sintec-ES.
Para Kepler o desmembramento
do Sistema Confea/Crea dará à categoria mais autonomia. “É uma forma
de os técnicos serem registrados e
fiscalizados em conselhos próprios”,
diz.
Já Wilson Wanderlei, da Fentec,
acrescenta que além de reconhecimento das atribuições profissionais
dos técnicos, a sociedade também
será beneficiada “porque terá condições de acessar um profissional mais
próximo, que lhe oferecerá um serviço de qualidade e regulamentado,
porém com custos menores”. Para
ele, “o Conselho para a categoria
valoriza a formação técnica e o Pronatec, umas das principais políticas
da Presidenta Dilma; e reconhece
o técnico como fundamental para o
crescimento econômico e tecnológico
do país”.
O desmembramento do Sistema
Confea/Crea implica a criação de uma
nova autarquia ligada à União e para
isso é necessário que um projeto de
lei de sua criação seja de autoria do
Executivo federal. Em 2013, quando

os técnicos intensificaram sua mobilização por um conselho próprio,
o Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) constituiu um Grupo de Trabalho para estudar a possibilidade.
A partir desse GT foi elaborado um
primeiro esboço de projeto de lei que
foi, então, encaminhado à Casa Civil e
ao Ministério do Planejamento.
Atualmente o projeto encontra-se
na Casa Civil e já foi tema de reunião
com representantes da Federação
Nacional dos Técnicos Industriais
(Fentec). A expectativa é que a Casa
Civil encaminhe o projeto ao Congresso Nacional ainda este ano. No
Congresso, o projeto passa, então, a
ser debatido com a sociedade e analisado pelas comissões permanentes.
“Mas a aprovação final não depende
só da gente, da categoria”, diz Kepler,
“ela depende de todo um movimento
político, de pressão e articulação
e infelizmente passamos por um
momento difícil na política do país”.
Profissionais Registrados
no Crea-ES

16.566 técnicos
industriais e agrícolas
416 tecnólogos
15.734 engenheiros
Fonte: Crea-ES

2013
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Entrevista

Tânia Maria Silveira
Coordenadora do curso de Serviço Social da Facig
A entrevistada desta edição da Cenário Técnico é a professora Tânia Maria Silveira.
Natural de Iúna, ela é moradora de Vitória e atualmente coordena o curso de Serviço
Social da Facig - Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu - MG. Sua dissertação
de mestrado, defendida em 2012, na Ufes, tratou de questões relativas ao capitalismo
contemporâneo, com o título Capitalismo Contemporâneo e Desenvolvimento
Tecnológico - Duas abordagens teóricas: marxista e cognitiva. A seguir, ela discorre
sobre alguns temas sociais que estão na ordem do dia, não apenas de interesse dos
técnicos industriais e do movimento sindical, mas que interferem no cotidiano de toda
a sociedade.
Tempo dedicado ao trabalho e o
estresse
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“O desenvolvimento tecnológico está
afastando cada vez mais o grande
sonho de poder ‘trabalhar de manhã,
pescar à tarde e fazer poesia à noite’.
O que temos visto é a intensificação
do trabalho humano. Era comum
aguardarmos dias para a chegada
de uma correspondência, agora não
podemos mais esperar minutos e
ficamos checando e-mails e redes
sociais a todo o tempo. Hoje, equipes técnicas trabalham à distância e
resolvem, inclusive, perfuração de poços de petróleo, sendo que anos atrás
os melhores profissionais precisavam
se deslocar para fazer o mesmo
trabalho de avaliação e análises. As
pessoas estão voltando a trabalhar
mais de 14 horas por dia, e sem
receber horas extras. Com o celular,
muitos passaram a ficar disponíveis
quase que 24 horas para a empresa.
A jornada de trabalho é expandida,
a produtividade é absurdamente
superior, mas o trabalhador não é
remunerado por isso. O tempo que
antes poderia ser destinado ao lazer,
agora é completamente invadido. Não
em todas as áreas, obviamente, mas

muitos já sofrem com isso. A sobrecarga é muito grande e há aqueles
que precisam recorrer aos medicamentos e tranquilizantes. Eu nunca
vi tantas farmácias nas cidades.
Temos que pensar em inovações no
sentido de reorganizar os processos
de trabalho, na tentativa de mudar
esta realidade”.
A importância de uma formação
humanista
“No mercado atual, o esperado não
é somente competência técnica e
fluência em mais de uma língua. A
demanda é por profissionais com
habilidades para lidar com pessoas
de culturas diferentes e desenvoltura
para trabalhar em grupo. Desenvolver estas habilidades na formação
profissional é um grande desafio
imposto pelo mundo globalizado. Uma
empresa de porte um pouco maior, já
apresenta a necessidade de ter uma
equipe integrada, com todos respeitando a cultura, a religião, o gênero
e o que mais de diferente o outro
apresentar. E esta troca pode ser uma
experiência muito rica, também para
o trabalhador e não apenas em vista
dos resultados da empresa”.

Terceirização e precarização do
trabalho
“A terceirização em si, não representa uma grande mudança. Ela já
está estabelecida em várias áreas.
Nem todas as áreas de uma empresa precisam ter profissionais de
forma permanente. O problema, ao
meu ver, é a falta de controle sobre
os contratos de terceirização. Por
exemplo, há empresas de Estados
distantes que ganham a licitação sem
estarem obrigadas, por contrato, a
ter um escritório de representação
no local onde o serviço é prestado.
Isso pode acarretar em uma série
de dificuldades para o trabalhador
terceirizado, caso ele precise corrigir
o descumprimento de algum direito
desrespeitado, horas extras não pagas, por exemplo, o que demandaria
viagens à sede da empresa, ou seja,
o gasto não compensaria o valor a
receber. E há casos também, em que
o empresário quer tirar vantagem e
contrata terceirizados com o intuito
de explorar ao máximo aquela mão de
obra. A falta de controle público dos
contratos permite abusos contra trabalhadores e também fornecedores.
Não vemos empresários presos por

Meio ambiente e a sustentabilidade
“A nossa lógica desenvolvimentista
precisa dar lugar à lógica da sustentabilidade. Esta crise hídrica que afeta

Márcio Scheppa
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“Somos uma sociedade historicamente escravagista e rural. É recente a
mudança para uma realidade urbana
e industrial. Até pouco tempo atrás,
eram quase permitidos determinados
abusos para com as minorias. A divisão do trabalho colocava a mulher
para cuidar da casa e dos filhos
enquanto o homem ia para roça.
Naquele contexto, isto foi considerado
necessário, pois protegia a mulher
do trabalho pesado para gerar filhos
saudáveis. Hoje a realidade é outra.
As mulheres trabalham fora, têm a
mesma jornada que os homens, po-

diversos estados era algo inimaginável. Agora, boa parte dos brasileiros
percebeu que a água doce e pura não
é para sempre. A população mundial
é de 7 bilhões de pessoas e é preciso
rever nossos padrões de consumo,
do que é necessário ao conforto e
ao bem estar. Sustentar e alimentar
a todos é um desafio imenso. Nós
não precisamos de tanta coisa, de
tanto plástico. Esta é a contradição
do sistema em que vivemos, onde o
consumo é estimulado e ao mesmo
tempo não se discute como deveria
ser a sustentabilidade disso. Aqui no
Espírito Santo, por exemplo, o tema
meio ambiente ainda não mobiliza um
grande volume de pessoas. Precisamos fomentar um debate sério sobre
a necessidade de se remodelar o
processo produtivo, de se privilegiar
o uso de energias sustentáveis. Nós,
enquanto consumidores, precisamos
mudar e as instituições de ensino
e sindicais da área tecnológica têm
grande importância neste processo”.

AGOSTO

Machismo e a condição da mulher
trabalhadora

rém ao final do expediente precisam
ir rápido para casa, pois têm que dar
conta dos trabalhos domésticos. Já
o homem pode ir para o bar. É uma
situação fortemente demarcada em
nossa cultura. Devido à urbanização,
a mudança é necessária. Isso precisa
ser trabalhado pelas instituições de
ensino desde os primeiros anos de
estudo, com as crianças. São comportamentos, princípios e valores que
precisam ser modificados. O empenho
para garantir avanços nesta área não
pode ser só das mulheres, as instituições públicas e privadas precisam
encampar esta luta. Até por que, a
questão do machismo está em todas
as esferas e traz diversos prejuízos.
Há anos, o nosso estado é campeão
em matança de mulheres. Isso é
inaceitável”.

CENÁRIO TÉCNICO

causa de calotes. Por isso, acredito
que os sindicatos deveriam construir
uma pauta de reivindicação dos
requisitos necessários a constar no
contrato de terceirização. É importante controlar os aspectos trabalhistas
e também a qualidade dos serviços
a serem prestado”.
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Reportagem Especial

Expansão portuária
não é solução

O
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complexo por tuário do
Espírito Santo é o maior
da América Latina. Ao todo,
são sete portos espalhados pelos 417 quilômetros da costa
do litoral capixaba que possuem,
historicamente, um papel importantíssimo para a economia capixaba.
A atividade portuária é responsável
por cerca de 9% do valor exportado
e por 5% do valor importado pelo
país, além de movimentar 45% do PIB
estadual, segundo dados do Governo
do Estado.
O motivo, é simples de entender.
Geograficamente, o Estado do Espírito Santo possui uma localização
estratégica que lhe garante acesso
aos grandes mercados, como o de
Minas Gerais e do Centro-Oeste
brasileiro, e ainda, pela presença de
recursos minerais e agropecuários.,
mas sobretudo, por sua geografia
proporcionar um complexo portuário
em uma região de águas calmas e
relativamente profundas.
Constituído por um porto público
organizado sob a administração da
Companhia Docas do Espírito Santo
(CODESA), e nove terminais de uso
privativo (TUP) operando cargas
próprias e de terceiros, o complexo
por tuário capixaba tem números
significativos.
Em 2014, somente a Codesa,
apresentou um lucro líquido de R$
15,20 milhões de reais, com receita
operacional de R$ 130,44 milhões.
Foi o melhor resultado já registrado
pela companhia até então.
A quantidade de cargas movi-

no Espírito Santo
Governos federal e estadual já anunciaram investimento
para portos e infraestrutura portuária, mas ainda há críticas

2015
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Gabriel Lordêllo / Codesa
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Leonel Albuquerque / Codesa

Porto de Barra
do Riacho

mentadas nos terminais da CODESA
também aumentou. Segundo dados
da própria Codesa, a movimentação
foi 10,19% superior ao registrado no
ano anterior, representando 31,81
milhões de toneladas a mais de carga. Enquanto os terminais públicos
se destacaram por registrar o maior

“No aspecto físico,
a acessibilidade
rodoviária é o principal
gargalo, em virtude do
conflito com o trafego
urbano e, também,
da acessibilidade
ferroviária. Embora
a ferrovia seja uma
concessão publica, a
gestão da estrada de
ferro Vitória-Minas
pela Vale cria uma
série de obstáculos
para os demais
usuários que desejam
utilizá-la para chegar
aos portos”
Luiz Fernando Barbosa
Membro do CONTTMAF
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aumento na movimentação de cargas:
em 2014, foram 3,26 milhões de
toneladas, aumento de 26,56% em
relação a 2013.
As estatísticas de movimentação
portuária, publicada pela Agência
Nacional de Transporte Aquaviário
(Antaq), referente ao primeiro trimestre de 2015 mostram que os
portos organizados e os terminais
privados movimentaram 224,8 milhões de toneladas, o que significou
um crescimento de 2,5% em relação
ao primeiro trimestre de 2014. Isso
representou um acréscimo de 5,5
milhões de toneladas movimentadas.
De acordo com a Antaq, as mercadorias com maior movimentação foram: minério de ferro (3,8 milhões de
toneladas), combustível (1,4 milhões
de toneladas), farelo de soja (1,0
milhão de toneladas) e contêineres
(959 mil toneladas). Em relação à
natureza da carga movimentada o
destaque ficou com a participação
do granel sólido que representa 60%
da movimentação total de cargas do
país (só o minério de ferro contribui
com 35,4%).
Gargalos

Apesar disso, não é exagero dizer que os portos capixabas teriam
potencial para mais. Isso porque,
assim como a maioria dos portos
brasileiros, o Estado sofre com problemas sérios de logística. O acesso

aos terminais de carga, por exemplo,
é uma dor de cabeça há muito tempo
conhecida que ainda custa a ser
solucionada.
Além das condições das rodovias
que precisam urgentemente de
reforma, como a BR-262, cuja duplicação é prometida há anos, outros
problemas são a falta de pátios para
estacionamento dos caminhões e
planos de movimentação ineficientes.
“No aspecto físico, a acessibilidade
rodoviária é o principal gargalo, em
virtude do conflito com o trafego
urbano e, também, da acessibilidade
ferroviária. Embora a ferrovia seja
uma concessão publica, a gestão da
estrada de ferro Vitória-Minas pela
Vale cria uma série de obstáculos
para os demais usuários que desejam
utilizá-la para chegar aos portos”,
afirma, o Luiz Fernando Barbosa,
representante dos trabalhadores
portuários no Conselho de Autoridade
Portuária/ do Espírito Santo e diretor
de formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte
Aquaviários, Aéreos, na Pesca e nos
Portos (CONTTMAF). Ainda segundo
ele, de nada adianta investir pesadamente em portos se não houver
investimentos e uma melhoria da
gestão dos acessos terrestres.
Nilo Martins, diretor de operações
da Planet Sea Operadora Portuária
e Logística, concorda com Barcelos.
Para ele, os portos capixabas são
muito prejudicados pelos acessos
ás suas instalações, sejam elas de
natureza terrestre – rodoviária e
principalmente ferroviária, que dificultam a chegada e saída de cargas
– ou aquaviária que fazem com que
navios de contêineres deixem de
frequentar o porto de Vitória por
causa da profundidade de calagem
não ser apropriada. ”Os usuários dos
portos públicos, que são importantes
instalações reguladoras do mercado,
sofrem anos após anos com a demora
quer seja para início quer seja para
conclusão de obras ou intervenções
importantes para a atividade portu-

Mahyara Chaves
Subsecretária de Estado
de Comércio Exterior

Segundo a subsecretária de Estado de Comércio Exterior, Mahyara
Chaves, os investimentos portuários
previstos são privados e os respectivos projetos estão em andamento.
Ao todo, são cinco empreendimentos
com propostas que estão em suas
respectivas fase de licenciamento
ambiental.
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Tendo esses gargalos em vista, os
governos estadual e federal já anunciaram obras no complexo portuário
capixaba. A necessidade de investimentos nos portos capixabas, como,
por exemplo, a ampliação do Porto
de Vitória, já é bastante discutida
entre os empresários há anos. Dessa
forma, o apoio político do Governo
Federal é visto com bons olhos para
melhorar nossa infraestrutura logística do Estado. Com isso, a intenção é

“Com os projetos
realizados, a
tendência é que a
qualidade de vida da
população cresça com
as oportunidades de
trabalho e renda sejam
cada vez maiores.
Entendemos que,
economicamente, os
projetos irão mudar a
realidade das regiões
e entorno”

“Temos em andamento o projeto
do Por to Central, em Presidente
Kennedy, que deverá mudar completamente a realidade econômica
da região Sul do Estado. O projeto
será de um porto indústria em um
investimento de cerca de R$ 5 bilhões
e geração de quatro mil postos de
trabalho”, afirma Mahyara Chaves.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo (Sedes),
o Porto Central teria classe mundial
e seria desenvolvido no centro da
costa leste brasileira, no município de
Presidente Kennedy. De acordo com o
projeto, o complexo portuário industrial contemplaria 1.725 hectares e
25,5 metros de profundidade, capaz
de acomodar os maiores navios do
mundo, fator que reduz significativamente os custos de operação e de
frete. O Porto Central comportará
terminais de 10 e de 16 metros de
profundidade para atender ampla
variedade de atividades, tais como
base de apoio logístico offshore,
óleo e gás, contêiner, mineração,
agronegócio e indústria automotiva.
Outro projeto é em Aracruz, o
Portocel será ampliado nos próximos dois anos e deverá abrir para
movimentação de outras cargas,
melhorando a entrada e saída de
mercadorias no Espírito Santo. Também em Aracruz, há o projeto do
Terminal Portuário da Imetame para
apoio ao setor de petróleo e gás. Já
em Itapemirim, o segmento de óleo e
gás também terá como apoio os projetos da Edson Chouest e do Itaoca
Offshore, que serão bases de apoio
offshore. Todos os projetos prometem ser muito importantes para o
desenvolvimento de infraestrutura e
logística do Estado.
“Com os projetos realizados,
a tendência é que a qualidade de
vida da população cresça com as
oportunidades de trabalho e renda
sejam cada vez maiores. Entendemos
que, economicamente, os projetos
irão mudar a realidade das regiões e
entorno”, completa a subsecretária.

AGOSTO

Investimentos

que o Espírito Santo consiga expandir
a excelência na exportação de minério para outras áreas, fazendo uso
da vocação geográfica para operar
cargas de maior valor agregado.
O Governo Federal anunciou, no
dia 9 de junho, a nova etapa do Programa de Investimento em Logística
(PIL), visando modernizar a infraestrutura de transportes e logística no
Espírito Santo. Uma das consideradas
mais importantes pelo Governo do
Espírito Santo é a mudança da poligonal do Porto de Barra do Riacho, que
possibilitará a ampliação do terminal
privado existente (Portocel) e viabilizará a implantação de outros projetos
(Imetame) portuários na região, pois
a poligonal reduz a área delimitada
como porto público.

CENÁRIO TÉCNICO

ária”, afirma Martins.
Os problemas na infraestrutura
impactam também no custo final das
operações portuárias. Afinal, se há
dificuldades de levar as carretas ao
porto, ou se há mais navios que o
porto pode comportar, a tendência é
que as embarcações de contêineres
deixaram de frequentar o porto de
Vitória por dificuldades de profundidade e calado.
Em um ranking de desempenho
logístico elaborado pelo Banco
Mundial em 2014, mostra que o
Brasil está na 65ª na posição nesse
quesito, entre 155 países. O estudo
avalia o desempenho logístico de
vários países (Logistics Performance
Index), e utiliza como critério alguns
indicadores técnicos em conjunto com
a visão das empresas que operam
no setor (empresas transportadoras
que despacham mercadorias e cruzam fronteiras internacionais).
Eficiência no processo de liberação de cargas, infraestrutura,
embarques internacionais a preços
competitivos, competência logística
(qualidade da indústria local de
logística, dos operadores portuários, despachantes aduaneiros, etc)
rastreamento e acompanhamento
de carga, tempestividade, rapidez e
pontualidade dos embarques para
alcançar o destino dentro do prazo de
entrega previsto ou esperado foram
os quesitos que o estudo utilizou para
formular o ranking.
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Falta de conexão com as demais
políticas de transporte
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Para Luiz Fernando Barbosa,
representante dos trabalhadores
portuários no Conselho de Autoridade
Portuária/ do Espírito Santo e diretor
de formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte
Aquaviários, Aéreos, na Pesca e nos
Portos (CONTTMAF), não existe uma
política portuária no Espírito Santo,
mas sim projetos isolados e sem uma
conexão com as demais políticas de
transporte tanto no âmbito federal,
que deveria estar harmonizado com
a política rodo-ferroviária da malha
viária federal, com a malha rodoviária
estadual e, localmente, nos aspectos
da mobilidade urbana.
Ainda segundo Barbosa, esta
conexão era prevista nos planos
de desenvolvimento e zoneamento
portuário, na lei 8630/93 e, agora,

com a nova lei 12815/13. Assim,
esta ferramenta de planejamento
setorial para os portos ficou restrita,
somente, à poligonal delimitada como
sendo área do porto organizado, ou
seja, no local onde o provimento de
serviços portuários será regido pelas
normas de direito público.
“Com o incentivo à atração de
capital privado para a exploração de
infraestrutura portuária, é lógico que
o setor privado irá querer uma instalação portuária de uso privado onde
houver uma faixa de mar. Pela falta
de uma harmonização do Plano de
Gerenciamento Costeiro com o Plano
de Desenvolvimento e Zoneamento
Portuário, comete-se a insanidade
pública de projetos portuários em
toda e qualquer faixa costeira e pior,
um muito próximo a outro”, critica.

Ele também se diz cético quanto
aos projetos de novos portos, notadamente aqueles destinados a atender à demanda de minério de ferro,
ante a diminuição do ritmo chinês e,
principalmente, pelo fato das maiores
mineradoras em manter o ritmo de
produção, mesmo, em um cenário de
queda dos preços.
Competitividade

Além disso, a preocupação maior
se refere às cargas “conteinerizadas”, que passaram a ser determinantes para a competitividade dos
países, ante a diminuição dos custos
logísticos decorrentes dos ganhos
de escala que as mega-embarcações
permitem obter. Para isso, entretanto,
é preciso haver portos de águas pro-

Segundo o presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível
Médio do Espírito Santo (Sintec-ES),
Bernardino Gomes, é necessário
que a logística e as oportunidades
que possam surgir da construção do
porto de fato vire realidade.
“Os profissionais estão aí, estão
sendo preparados, mas não podem
viver de sonhos e a sociedade não
pode viver sonhando por algo que
não vai ser realizado, que só fique
no papel”, explica.
De acordo com ele, é preciso
que sejam feitas ações que de fato
mostrem a concretização dessas
obras. Para ele, a população capixaba
e, principalmente, a população que
vive em Presidente Kennedy, precisa
de ações concretas dos órgãos governamentais.
“Faltam ferrovias que levem ao
porto, por exemplo, e as rodovias
precisam ser duplicadas e a BR 101

só prevê duplicação até Cachoeiro de
Itapemirim para daqui a vinte anos.
Fora isso, há recursos naturais suficientes para suprir esse projeto?”,
questiona Gomes.
Nilo Martins também demonstra
preocupação por conta dos empreendimentos portuários divulgados para
o Estado. Na visão dele, a grande
maioria deverá contemplar o setor
de petróleo e gás, setor este muito
sensível ao mercado internacional em
face dos “players” e da própria natureza do petróleo – Combustível de
origem fóssil com prazo de validade
para ser explorado.
“Embora existam projetos de expansão de Portocel e o próprio Porto
Central para contemplar as cargas
gerais e contêineres, temos que que
nos preocupar também com a expansão das instalações de natureza
pública face sua importância para o
mercado”, analisa Nilo Martins.
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fundas, ou seja, entre, pelo menos,
15 e 16 metros. Já os nossos portos
estão limitados à profundidade de
12 metros.
Em 2009, o Espírito Santo esteve
muito próximo em implantar um porto
de águas profundas para contêineres
em Praia Mole, na região da ponta
de Tubarão, inclusive com assinatura de protocolo de intenções com
o governo federal e estadual, para
desenvolvimento de um novo polo
logístico. Entretanto, pressões de
empresas com instalações portuárias
no local impossibilitou que o projeto
saísse do papel.
“Com isso, perdeu-se a janela de
oportunidade política e econômica
para a adequação dos nossos portos
à especialidade no transporte de
contêineres, somado ao fato, ainda,
da modernização das instalações
concorrentes para este tipo de
carga nos portos do Rio de Janeiro,
transformando os portos capixabas
em portos de cabotagem”, conta
Barbosa. Sem conexão correta para
os portos estrangeiros, aumentaram
os custos operacionais dos portos
capixabas e, como consequência,
diminuiu a competitividade econômica
dos mesmos.
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Bernardino Gomes
Presidente do
Sintec-ES
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“Faltam ferrovias que
levem ao porto, as
rodovias precisam ser
duplicadas e a BR 101
só prevê duplicação
até Cachoeiro de
Itapemirim para daqui
a vinte anos. Fora isso,
há recursos naturais
suficientes para suprir
esse projeto?”
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Segundo Luiz Fernando Barbosa,
o debate está sendo feito apenas
em cima da construção de novos
portos e não na gestão deles, o
que é um erro. Para ele, o setor
portuário necessita dos mecanismos
que viabilizem uma gestão integrada
das ações dos governos Federal,
estaduais e municipais, estimulando
o seu comprometimento e responsabilização, onde se pactue a gestão
territorial integrada dos por tos.
“Dentro da gestão dos portos seja
individualmente, ou no seu conjunto,
deveriam haver um maior controle
social que foi anulado na revisão
da legislação portuária, quando os
Conselhos de Autoridade Portuária
foram transformados em meros
órgãos consultivos”, ressalta.
Para Barbosa, os problemas
não ficam só na parte burocrática.
Para ele, não estão sendo feitos os
estudos técnicos e ambientais necessários para as obras. “O caso recente
do Ministro de Portos que anunciou
um determinado projeto portuário e
desistiu ao saber que o mesmo havia
sido interditado pelo órgão ambiental
federal, que recomendou no parecer
um novo estudo de impacto ambiental, assim como outras alternativas
de lugar para o empreendimento, devido às repercussões para a biologia
marinha e comunidades indígenas no
local pretendido”.
De acordo com ele, a questão
principal é o grau de profundidade
destes estudos e da autonomia científica destes perante o empreendedor.
“São projetos muito próximos uns
dos outros sem um estudo sinérgico
dos impactos destes projetos da
dinâmica costeira. Como havia citado
anteriormente, sem um. Plano de
Gerenciamento Costeiro eficaz e implementado, não há como se discutir
planejamento portuário, pois há uma
relação entre ambos”, conclui.
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Focar também na gestão

Formação de mão de obra
Bem ou mal, com os investimentos nos portos capixabas chegando
abrem-se vagas no mercado de
trabalho. E para suprir a demanda de
mão de obra técnica especializada,
que tem tudo para ser crescente,
serão necessários profissionais
qualificados. Entre as principais habilidades que deverão ser demandadas
na formação de nível técnico, estão a
de formação em tecnologias da informação, automação, manutenção de
equipamentos de guindar, reparos de
containers, refrigeração, tecnologias
de segurança do trabalho.
Pensando nisso, as instituições
de ensino estão se preparando para

um novo estágio da exploração dos
portos, que irão demandar quadros
qualificados para a gestão destas
infraestruturas, notadamente, para
os aspectos concorrenciais, de relações de trabalho, de meio ambiente e,
também, de gerenciamento de riscos.
No Espírito Santo, em especial no
IFES Campus-Cariacica, o curso técnico em portos vem preparando jovens
para prover as necessidades formativas do setor. Na nova legislação
portuária foi previsto a instituição de
um fórum permanente, composto, em
caráter paritário, por representantes
do governo e da sociedade civil, destinado a discutir e gerir, localmente, a

Gabriel Lordêllo / Codesa
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Pedro Paulo Zucarato
Professor do curso técnico em
portos do Ifes

OUTUBRO

“Estão sendo feitas ações para a
implantação do Fórum Estadual Permanente
para Qualificação do Trabalhador Portuário,
que irá articular setores de governo,
empresários e trabalhadores portuários,
para a discussão e implementação da
política de formação, qualificação e
certificação profissional do trabalhador para
a atividade portuária”
CENÁRIO TÉCNICO

politica de formação profissional do
trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso, bem como
o treinamento multifuncional destes.
Para Pedro Paulo Zucarato, professor do curso técnico em portos
do Instituto Federal do Espírito
Santo (Ifes), a formação de mão de
obra não é importante apenas para
suprir a demanda de profissionais. “O
Estado só consegue operar com eficiência, apesar dos problemas crônicos
de infraestrutura portuária e vias de
acesso, graças ao comprometimento,
a responsabilidade e o conhecimento
tácito de sua força de trabalho, que se
transformou em referência nacional”,
afirma.
Ainda de acordo com Zucarato,
como o trabalho portuário é uma
profissão única, onde uma grande
quantidade de conhecimentos e habilidades específicas são necessários e
requerem aprendizado e atualizações
constantes, a sua formação também
deve passar por um conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter
teórico e prático, planejadas e organizadas de maneira sistemática, para
utilização em cursos de formação e
qualificação, que capacitem o profissional para os fins almejados. Além
disso, as novas instalações portuárias serão intensivas em tecnologia
e capital e, consequentemente, irão
necessitar de profissionais altamente
qualificados para sua operação.
“Nesse sentido, estão sendo
feitas ações para a implantação
do Fórum Estadual Permanente
para Qualificação do Trabalhador
Portuário, que irá articular setores
de governo, empresários e trabalhadores portuários, para a discussão
e implementação da política de
formação, qualificação e certificação
profissional do trabalhador para a
atividade portuária”, revela Zucarato.
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Direitos trabalhistas

Governo federal estabelece
novas regras para a
concessão de aposentadoria
Concessão do benefício agora
está regulamentada pela MP
676 editada em julho deste
ano; a presidenta Dilma
Rousseff também publicou
novas leis de concessão
de auxílio-doença, seguro
desemprego, abono salarial e
pensão por morte

18

Nem bem foram aprovadas as
novas regras para concessão de
seguro desemprego, abono salarial e
pensão por morte, o governo federal
já editou a medida provisória 676
que regulamenta a aposentadoria e a
aposentadoria especial. As novas regras valem por 60 dias podendo ser
prorrogadas pelo mesmo tempo ou
transformadas em lei neste período.
A MP 676 foi editada após veto da
presidente Dilma Rousseff ao artigo
da MP 664 que flexibilizava o cálculo
do fator previdenciário.
Para as novas aposentadorias
passa a valer a fórmula 85/95. A
partir dela o segurado que obtiver
tempo para se aposentar por tempo
de contribuição (mínimo de 30 anos
para mulheres e 35 anos para homens) poderá optar por não usar o
fator previdenciário. Essa proposta
tinha a aceitação de inúmeras centrais sindicais, entre elas a Central
Única dos Trabalhadores (CUT),
porque beneficiava os trabalhadores
que iniciaram cedo a contribuição ao
INSS e permitiria a aposentadoria
com valor integral.
No entanto, o texto da MP 676,
publicado em 18 de julho, introduz
uma nova regra à fórmula 85/95,
acrescentando ao cálculo 1 ponto

progressivo a partir de 2017. Assim,
para quem pretende se aposentar
em 2017, será acrescido 1 ponto
na regra 85/95, ficando 86 (30 de
contribuição e 56 de idade) para
mulheres e 96 (35 de contribuição
e 61 de idade) para homens. Caso
a pessoa pretenda se aposentar em
2019, acrescentará 2 pontos, ficando
então 88 para mulheres e 98 para
os homens e assim sucessivamente
até 2022, quando será equivalente
a 90 anos (30 de contribuição e 60
de idade) para mulheres e 100 anos
(35 de contribuição e 65 de idade)
para homens.
“A gente defendeu o fim do fator
previdenciário e a criação da regra
85/95, mas a gente discorda dessa
progressividade imposta pela MP
676 porque ela prejudica os trabalhadores; ela disfarça a manutenção
do fator previdenciário. É como se
continuasse a manter uma espécie
de pedágio para a aposentadoria”,
critica Clemilde Cortes Pereira, secretária de Administração e Finanças
da CUT-ES.
Na prática, a regra 85/95 valerá
até 2016, depois ela será acrescida
de 1 ponto até 2022. Após 2022,
não há previsão, de acordo com o
Ministério da Previdência, de revisão
na fórmula da regra 85/95, ou seja,
ela ficará fixa em 90 anos para mulheres e 100 anos para homens. Os
que decidirem se aposentar antes de
cumprir os critérios de contribuição
seguem tendo o benefício calculado
por meio do fator previdenciário.
A progressividade imposta pela
MP estaria baseada no aumento da
expectativa de vida do trabalhador

brasileiro, com ela o Governo espera
adiar o acesso à aposentadoria.
Demais Benefícios
Mesmo com a posição contrária
das centrais sindicais, o Governo
federal também aprovou as novas
regras para concessão de auxílio
doença, pensão por morte, seguro
desemprego e abono salarial. As
medidas provisórias 664 e 665, editadas pela Presidenta Dilma Rousseff,
em dezembro passado, viraram leis.
A lei nº 13.135/2015 (conversão da MP 664) estabelece novas
regras para concessão do auxílio
doença e pensão por morte e a lei
nº 13.134/2015 (conversão da MP
665) estabelece novas regras para
concessão do seguro desemprego e
do abono salarial. Elas estão em vigor
desde sua publicação em 17 e 18 de
julho, respectivamente.
A atualização da legislação trabalhista e previdenciária faz parte do
pacote de “ajuste fiscal” do Governo
e pretende economizar R$ 18 bilhões
anuais dos cofres públicos.
Entenda as Regras
- O cálculo do 85/95 é uma alternativa ao uso do fator previdenciário
que em muitos casos altera o valor
final da aposentaria a ser recebida; o
segurado que se enquadrar na regra
85/95 terá direito à aposentadoria
integral;
- 85/95 representam a soma
da idade da pessoa e do tempo de
contribuição dela para o INSS; essa
combinação pode variar conforme o

Tabela de Progressão
2015 a 2016: 85 (mulheres) / 95
(homens)
2017 a 2018: 86 (mulheres) / 96
(homens)
2019: 87 (mulheres) / 97 (homens)
2020: 88 (mulheres) / 98 (homens)
2021: 89 (mulheres) / 99 (homens)
2022: 90 (mulheres) / 100 (homens)

Como era antes

Como ficou

Pensão por Morte: Não havia exigência
de tempo mínimo de contribuição, nem prazo
mínimo de casamento ou união estável. A
pensão era vitalícia independente da idade do
beneficiário no momento da morte do segurado.

Pensão por Morte: A concessão de pensão por morte agora
requer tempo mínimo de 2 anos de casamento ou união estável e
que o segurado tenha contribuído para o INSS por no mínimo 1 ano
e meio (18 meses). A duração do tempo das pensões aos cônjuges/
companheiros, quando houver, será fixada com base na idade do
beneficiário na data de óbito do segurado
Auxílio-Doença: O valor limite agora é a média aritmética das
últimas 12 contribuições. Se não alcançado o número de 12, a média
aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Manteve-se a concessão do beneficio ao trabalhador que ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15
dias consecutivos.
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Seguro-desemprego: Agora o benefício só poderá ser solicitado:
Seguro-desemprego: O trabalhador demitido podia solicitar o beneficio pela primeira vez, Primeira vez pelo menos 12 meses de trabalho, nos últimos 18 meses
após ter no mínimo 6 meses ininterruptos de anteriores à dispensa; Segunda vez pelo menos 9 meses de trabalho,
trabalho com CTPS assinada.
nos últimos 12 meses anteriores à data da dispensa; Terceira vez
cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de
Abono salarial: O benefício equivalente a um dispensa, quando das terceira ou demais solicitações.
salário mínimo vigente era pago anualmente
Abono salarial: Com as novas regras o abono salarial será calaos trabalhadores que recebem remuneração
mensal de até dois salários mínimos. O dinheiro culado na proporção de 1/12 do valor do salário mínimo vigente na
era pago a quem tinha exercido atividade re- data do respectivo pagamento, multiplicado pelo número de meses
munerada por, no mínimo, 30 dias consecutivos trabalhados no ano correspondente. E só poderá obter o benefício
o trabalhador que tenha exercido atividade por seis meses.
ou não, no ano.

AGOSTO

Auxílio-Doença: O auxílio-doença tinha como
limite o teto do INSS calculado com base na
média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado. Além disso, ele só era pago
pelo INSS a partir de 15 dias não trabalhados,
até o 14º dia o beneficio era pago pelo próprio
empregador.
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caso de cada pessoa. O importante
é a soma dar 85 (mulheres) ou 95
(homens);
Mulher: Se uma mulher tem 55
anos de idade e 30 anos de contribuição, ela pode se aposentar porque
a soma dos dois valores dá 85 (55 +
30). Com a progressividade, em 2022
a mulher precisará ter idade de 60
anos para requerer a aposentadoria.
Homem: Se um homem tem 60
anos de idade e 35 de contribuição
ele pode se aposentar porque a soma
dos dois valores dá 95 (60 + 35).
Com a progressividade, em 2022,
o homem precisará ter idade de 65
anos para requerer a aposentadoria.
Obs.: Vale lembrar que é obrigatório o tempo mínimo de contribuição:
30 anos o para mulheres e 35 para
homens. Com o acréscimo de 1 ponto
por ano, a partir de 2017 os valores
seguem conforme a tabela ao lado.
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Técnico Empreendedor

Técnico domina
mercado de projetos em
Cachoeiro de Itapemirim
Acervo pessoal
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Planejamento, organização, determinação e força de vontade para
encarar novos desafios. Essas sãos
as características que uma pessoa
precisa ter para sair da zona de
conforto e se aventurar em busca
do próprio negócio, garantindo sucesso profissional e a sua exclusiva
fonte de renda. Casos assim não
são difíceis e não é preciso ir muito
longe para encontrar, já que existem
muitos aventureiros nesse mundo.
Residente na cidade de Cachoeiro
de Itapemirim, no Sul do Estado, o
Téc. em Eletrotécnica Luiz Fernando
Cardoso de Oliveira é um exemplo
de empreendedor que, visionário,
encontrou na própria empresa onde
trabalhava uma oportunidade.
Funcionário da Escelsa durante
24 anos, Luiz Fernando sempre observou na companhia, naquela época
ainda pertencente ao setor público,
a crescente demanda por serviços
terceirizados. Foi a partir daí, no ano
de 1997, que ele decidiu usar a sua
formação e seu conhecimento técnico
para montar a sua primeira empresa,
a Proelt Projetos Elétricos e Telefônicos Ltda, prestando inicialmente
serviços de elaboração de projetos
apenas para a companhia elétrica. No
ano seguinte, em 1998, Luiz Fernando foi desligado da Escelsa e resolveu
focar em seu próprio negócio, que
durou até 2000, ano em que criou o
seu novo empreendimento, a Encopelt Projetos Elétricos e Telefônicos
Ltda, no mesmo ramo de atuação.
Mesmo com algumas perdas,
Luiz afirma que é possível manter a
rentabilidade da empresa com boas
práticas de gestão. “Até 2013 ainda

tínhamos um contrato com a Escelsa
e seu término resultou na queda de
nossas demandas, já que ela era a
nossa maior cliente. Chegamos a ter
em um momento uma equipe com 15
funcionários para dar conta de atender todas as solicitações, inclusive
as da companhia, que eram muitas,
principalmente no período em que foi
lançado o programa Luz Para Todos.
Entretanto, os trabalhos realizados
hoje aliados com uma gestão eficiente
dão para manter o funcionamento e
a rentabilidade do negócio”, explica.
Para Luiz Fernando, empreender
não é simplesmente brincar de ser
empresário, sentar na cadeira e
mandar os outros trabalharem, e
sim, “botar a mão na massa” e ter
a capacidade de administrar e tomar
medidas certas, principalmente em

tempos ruins. “A pessoa que quer
empreender tem que correr atrás,
batalhar e fazer acontecer. É um
grande desafio manter uma empresa nos dias de hoje. Mas, com foco,
determinação e sabendo enxergar
as oportunidades, todos têm a capacidade de montar e gerir o próprio
negócio”, garante.
Hoje, a Encopelt conta com uma
equipe de três funcionários, além de
Luiz Fernando: um engenheiro, um
cadista e um colaborador, dominando cerca de 60% do mercado de
Cachoeiro de Itapemirim e região,
oferecendo às empresas projetos
elétricos e telefônicos em geral, como
estrutura elétrica predial, compartilhamento e distribuição de portas de
internet banda larga e telefonia fixa,
entre outros.

Evento técnico

Preparativos para
realização do 10º Setec
já começaram

2015

Em 2014, o Setec trabalhou temas como
Eletricidade Atmosférica e Engenharia Submarina
suas diversas modalidades, além
de professores, pesquisadores e
interessados em debater o tema
proposto, oportunizando a busca de
novas tecnologias, conhecimento e
atualização profissional.
Para o diretor geral da rede de
ensino Cedtec, Téc. em Mecânica Braz
Pertel, o Setec é uma oportunidade
de encontro e reflexão da comunidade de técnicos do Espírito Santo.
“Nossa categoria precisa desses
momentos para discutir tecnologia, baseadas em luz e as perspectivas
mas não podemos deixar de apro- dos técnicos e do Sintec-ES. Muita
veitar o seminário para avaliar o luz para todos nós”, desejou.
Estudantes, profissionais e demomento e os muitos desafios que
têm nos provocado. Creio que o tema mais interessados no assunto devem
desta edição do evento não poderia ficar atentos e acompanhar as atuaser mais adequado, pois o assunto lizações do site www.sinteces.org.br,
‘Luz’ vem carregado de simbolismos onde será possível fazer as inscrições
que vão da origem da vida ao futuro e conferir as novas informações,
da humanidade. Além da sintonia como datas, locais de realização e
com a provocação da Unesco, o tema a programação completa do evento.
Fique atento!
nos permite discutir as tecnologias

AGOSTO

Divulgação

CENÁRIO TÉCNICO

O Sintec-ES, juntamente com
instituições parceiras, já está organizando o 10º Seminário dos
Técnicos Industriais do Espírito
Santo (Setec), em vários municípios
da Grande Vitória. Ainda sem data
definida, o tema central da próxima
edição do evento será inspirado na
proclamação do ano de 2015, pela
Unesco - Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura - como “Ano Internacional
da Luz e das Tecnologias baseadas
em Luz”, iniciativa mundial que visa
destacar a importância desse recurso
e das tecnologias ópticas na vida dos
cidadãos, assim como no futuro e no
desenvolvimento das sociedades de
todo o planeta.
Composto por palestras e minicursos com assuntos específicos
dentro da temática proposta, o
presidente do Sintec-ES, Téc. em
Eletrotécnica Bernardino José Gomes,
explica que o evento pretende discutir
questões voltadas às tecnologias
baseadas na luz, como fator essencial
para a promoção do desenvolvimento
sustentável.
“Abordaremos o tema não só
como luz física, mas também como
um ícone de fonte de sabedoria,
mostrando como a aplicação de
conhecimentos técnicos de forma
correta pode gerar fontes alternativas de luz, por meio de energias renováveis, contribuindo assim, para a
transformação da sociedade”, disse.
Com expectativa de reunir cerca de 4 mil par ticipantes, o 10º
Setec tem como objetivo promover
integração entre profissionais e
alunos da área técnica industrial nas
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Lei nº 5.524/68 e Decreto 90.922/85
LEI 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 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 artigo 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 Carteira 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 arts. 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 carteiras 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 Carteira Profissional de Técnico conterá, obrigatoriamente, o número do registro e a
habilitação profissional de seu portador.
Art. 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.
Art. 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.

