
“Esse evento é de suma impor-
tância, pois vem consolidar 
e mostrar o trabalho que 
os técnicos desenvolvem 
na cadeia produtiva do 

país. Somos nós técnicos 
que fazemos com que as 

coisas aconteçam, por isso é 
preciso valorizar estes profissionais” 
Aloísio Carnielli
Diretor Ifes Venda Nova do Imigrante
e Diretor Sintec-ES.

“Para nós do SINTEC-ES essa 
parceria, sindicato e insti-
tuição de ensino é funda-
mental para que tenha-
mos no futuro trabalha-

dores que reconheçam a 
sua importância e se orga-

nizem afim de garantirem 
direitos e condições dignas de trabalho, pois 
nós profissionais da área técnica somos 
essenciais na construção de um trabalho de 
qualidade, também é preciso destacar a 
legalidade no exercício da profissão com o 
respeito a suas atribuições tanto dos Técni-
cos em Edificações como de qualquer outra 
categoria dos Técnicos Industriais”
Bernardino José Gomes 
Presidente SINTEC-ES
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Depoimentos

Apresentação
O Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Nível Médio no Espírito Santo (SINTEC-ES) 
tem a honra de participar enquanto parcei-
ro da II Semana Tecnológica de Edificações 
(STE 2016), o evento realizado pelo IFES-
-Campus Vitória tem como objetivo promo-
ver a integração entre os alunos do curso 
Técnico em Edificações, professores, ex- 
alunos e profissionais do mercado da cons-
trução civil, com a finalidade de aproximar o 
SINTEC-ES aos futuros profissionais da área 
e ajudar na troca da experiência profissio-
nal, é o principal motivo que fez o sindicato 
concretizar essa parceira.

“Despertar o interesse dos 
alunos para a vida profissio-

nal é um desafio que leva os 
professores a realizar even-
tos motivadores como este. 

Colocar o aluno em contato 
com experiências da vida 

profissional, empresas e órgãos 
de classe da área da construção civil, é impor-
tante para que ele busque uma formação técni-
ca de excelência. Além disso, trazer ao debate 
soluções de sustentabilidade na construção e 
acessibilidade formam o aluno para a vida.”

Leila Celin Nascimento
Coordenadora da comissão organizadora

“A Semana Tecnológica de Edifi-
cações propõe-se a promo-
ver a troca de experiências 
entre os estudantes de 
outras instituições (de 

diversos níveis de ensino), 
estudantes do Ifes e profissio-

nais da área, essencial para o 
enriquecimento técnico e humano de todos os 
participantes envolvidos, visto que terão contato 
com outras experiências e realidades diferentes. 
Proporcionando uma complementação e uma 
contextualização ao conhecimento visto no dia 
a dia escolar dos nossos estudantes.“

Prof.ª Flavia Regina Bianchi Martinelli
Coordenadora do curso técnico de edificações

“A Semana Tecnológica de 
Edificações é importante, 
pois faz uma integração 
entre todas as turmas do 
curso”.

Gabriel Moraes 
Aluno do curso Técnico em Edificações 

integrado ao ensino médio, IFES-campus Vitória

“A Semana Tecnológica de 
Edificações é muito impor-
tante para que possamos 
acrescentar novos conhe-
cimentos sobre o curso, 

podemos aprender técnicas 
inovadoras, expor nossas 

ideias e compartilhar experiências na área da 
construção civil. Indubitavelmente esse 
evento é algo que agrega conhecimento para 
todos os participantes!”

Bárbara Santana
Aluna do 3º ano do curso Técnico em Edificações 
inttegrado ao ensino médio, IFES- campus Vitória
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