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A hora é agora!
Conflitos internacionais, nacionais, corrupção 

generalizada, mercado de trabalho cada vez mais 
exigente, juros extorsivos, leis, decretos e afins. 
Enfim, vivemos um momento complicado mundial 
e nacionalmente falando. Para coroar este cenário, 
estamos em período de eleições para presidente, 
governadores, senadores e deputados federais e 
estaduais, onde brancos, negros, índios e até estrelas 
globais se fazem presentes na busca pelo eleitorado. 

Em que pese todos os maus exemplos que vimos 
nos últimos tempos e mesmo que o histórico das três 
últimas eleições presidenciais revele que “a propaganda 
na televisão não é capaz de modificar o quadro da 
disputa”, tentar conquistar ou reconquistar a classe 
média brasileira está sendo a finalidade dos principais 
comandos políticos.

Este ano o cidadão brasileiro, mais uma vez, 
presencia a grande batalha eleitoral. Embora o horário 
gratuito revele as verdades e mentiras de muitos 
candidatos, um país com 126 milhões de eleitores, 
não decidirá o seu próximo presidente somente pela 
propaganda eleitoral televisiva.

E nós, profissionais da área tecnológica que 
ajudamos a construir este País, temos que dar o 
exemplo, votando em pessoas comprometidas com 
o Brasil e o seu povo, provando que a eleição é um 
importante instrumento de mudanças e que a política, 
realmente, é a arte e ciência de bem governar e de 
cuidar dos negócios públicos.

Motivos não faltam para ressaltar que este é o 
momento único para exercermos os nossos direitos 
e cumprirmos com os nossos deveres, mudando os 
destinos do Brasil. Vamos abolir essa mentalidade 
tacanha dos nossos dirigentes, que se perpetua desde o 
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descobrimento da nossa “Pátria, Mãe Gentil.”. É hora  
de votar!!!

Pela valorização da nossa profissão a Revista do 
Tecnólogo traz, nesta edição, a matéria de capa com o 
almirante Jorge Lopes, que atesta o valor do tecnólogo, 
além da entrevista com o tecgo. Sopchaki, que representa 
muito bem a nossa categoria.Também entrevistamos a 
Coord. Geral de Avaliação da Educação Profissional e 
Tecnológica, Andréa de Farias Barros Andrade, para 
saber, sobre a expansão dos cursos de tecnologia.

Diretrizes para a política nacional de educação, 
novos dirigentes do Sistema Confea/Creas, Convenção 
Coletiva das Consultorias, são outros assuntos abordados 
nesta edição da Revista do Tecnólogo. Não deixe de 
ler e fazer suas críticas e/ou sugestões para o e-mail 
tecnologo@tecnologo.org.br. 

Um forte abraço
Tecgo. Me. Décio Moreira
Presidente SINTESP
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