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Novos ventos soprando a favor
Presidente
Tecnólogo José Paulo Garcia

O mundo mudou, os conceitos
mudaram e o Brasil, não poderia
ser diferente, também mudou! Somos uma das potências mundiais,
líderes da América do Sul e detentores de uma economia robusta,
que resiste às instabilidades internacionais, não sem sofrimento,
porém, com relativa altivez. Tantas
mudanças implicam em alterações
de comportamento do mercado de
trabalho, que cada vez mais carece de mão de obra qualificada,
com a rapidez que o mundo globalizado ordena.
Nesse sentido, nós, os tecnólogos, estamos aptos a suprir essa
demanda do mercado com eficiência e contando com a determinação
das Faculdades de Tecnologia que
formam turmas de acordo com as
carências de cada região do Estado, como poderemos ver dos
depoimentos dos prefeitos cujos
municípios contam com instituições
de ensino que oferecem cursos de
tecnologia, no interior desta nona
edição da Revista do Tecnólogo.
Em que pese a rejeição que ainda paira contra os tecnólogos em
determinados setores da nossa
sociedade, poderemos ler também
nesta edição os depoimentos dos
novos dirigentes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia Confea e do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de São
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Paulo - Crea-SP, que nos fiscaliza,
e saber do que pretendem colocar
em prática de seus programas de
trabalho na atual gestão, em favor
de nossa categoria profissional.
A Revista do Tecnólogo também
trás o parecer do MEC sobre o
Plano Nacional de Educação, que
pouco menciona sobre a formação
de tecnólogos.
Quanto aos tristes episódios de
corrupção que assolam o nosso
País, queremos acreditar que tratase de um período de depuração
pelo qual passamos para ressurgirmos como uma sociedade mais
justa, mais honesta e mais fraterna.
Para finalizar, gostaria de me
congratular com todos os tecnólogos do estado de São Paulo, particularmente, os filiados ao nosso
Sindicato, pela conquista da sede
própria. Aquisição essa que representa a união de todos em torno de
um ideal comum: A valorização do
profissional tecnólogo.
Parabéns a todos e boa leitura!
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