Vitórias parciais
Tendo assumido a Presidência do Sintesp
no último dia 24 de julho, com mandato até
24 de julho de 2011, tenho plena consciência
da responsabilidade do cargo ora assumido,
principalmente em se tratando de uma entidade que congrega hoje aproximadamente
11 mil profissionais em todo o Estado. Nesse
sentido, gostaria de parabenizar o meu
antecessor, tecgo. Me. Décio Moreira, pelo
trabalho sério e competente desenvolvido
à frente do Sindicato, ao qual pretendo dar
continuidade, a fim de que conquistemos
cada vez mais espaço na defesa dos interesses dos tecnólogos, espelhando, assim, a modernidade e a importância
das profissões da área tecnológica.
Estamos vivendo um momento delicado, no que diz
respeito às questões ambientais – principal pauta de todas as esferas políticas, empresariais e sociais. Dividindo
espaço com artigos técnicos e outras, as matérias sobre
o aproveitamento do lixo, crédito de carbono e o tão
discutido aquecimento global ocupam as páginas desta
edição da Revista do Tecnólogo e revelam as pequenas
conquistas e as muitas atitudes que ainda devem ser tomadas sobre o assunto.
Aproveitando o cenário político nacional discutível já que a idéia de um terceiro mandato consecutivo para
Presidente volta freqüentemente à baila nos altos escalões
políticos de Brasília, o que muito nos preocupa - buscamos o líder da bancada do PT na Assembléia Legislativa,
o deputado estadual Simão Pedro Chiovetti, mas não

para falar sobre a proposta degenerativa
do continuísmo e, sim, para defender e
debater a ampliação do ensino tecnológico
no Estado, tanto nas instituições públicas,
como privadas.
Também conversamos com os principais
Conselhos e Ordens profissionais paulistas
para esclarecer qual a sua função e finalidade, mostrando o que nós, tecnólogos,
podemos esperar dessas autarquias federais
de fiscalização, notadamente do Crea-SP –
que congrega nossas profissões e teve o
seu presidente reeleito para um mandato de três anos,
no último mês de junho, nas eleições para presidente do
Sistema Confea/Creas - tema de capa desta publicação.
E por falar em sufrágios, não podemos esquecer do
valor do nosso voto no próximo dia 5 de outubro, quando
então escolheremos vereadores e prefeitos. Não vamos
repetir os mesmos erros! Detemos o poder da mudança,
portanto, vamos avaliar o desempenho dos candidatos que
aí estão com inteligência, abandonando definitivamente
o nosso egoísmo em favor do bem-estar da sociedade
como um todo. Ingenuidade pensar que o mau que atinge
o próximo não nos afeta.
Como se vê, bons motivos não faltam para ler esta
edição!
Boa leitura!
Tecgo. José Paulo Garcia
Presidente
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