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Faço aqui um breve histórico da nossa luta para a 
implantação do nosso CRT-RN, Conselho Regional dos 
Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte. Após 
sancionada a lei em março de 2018 para a criação do 
Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), no dia 
16 de agosto de 2018, por meio da resolução 
017/2018 do CFT, implantamos o nosso Conselho 
Regional aqui no Estado. Essa luta par u do nosso 
Conselheiro Federal Gilvan Nunes, juntamente com a 

Po r  Jo sé  Ne ls on  T in oco  d e  So u za ,  D i r e to r 
Administra vo do CRT-RN.

ousadia e a coragem do nosso atual Presidente Jerônimo Andrade, que, assumiu a 
responsabilidade de estruturar e efe var o nosso Conselho. Eu, como Diretor 
Administra vo acreditei nesse esforço e disposição, abraçando junto com ele e os demais 
diretores esse gigantesco desafio. Hoje, podemos comemorar de cabeça erguida e nos 
orgulhar por sermos o melhor CRT do Brasil. O nosso obje vo maior foi resgatar a 
integração e a importância do profissional trazendo-lhe segurança, par cipação, 
bene cios e respaldo profissional que não nhamos quando fazíamos parte do Conselho 
anterior. Tem acontecido desde então, maior interação entre a en dade e os profissionais 
Técnicos Industriais do nosso Estado. Damos hoje o suporte necessário para que os 
mesmos possam exercer suas a vidades de forma segura e com respeito perante a nossa 
sociedade, a qual também se sente mais segura e sa sfeita com o nosso trabalho, por 
saber da é ca e lisura dos profissionais registrados no CRT-RN. Além disso, estamos 
realizando de forma incansável, um trabalho de divulgação e orientação nas en dades de 
ensino técnico, bem como nas empresas que contratam esses Técnicos Industriais. Quero 
parabenizar a todos que se dispuseram a acreditar e fazer valer a nossa en dade que 
sempre terá como principal propósito: fiscalizar e dar suporte legal para os profissionais, 
entregando para a sociedade a certeza de profissionais qualificados e comprome dos. O 
meu muito obrigado e um grande abraço a todos!           José Nelson Tinoco de Souza 
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CRT-RN REALIZA PALESTRA PARA ALUNOS 
NA ESCOLA GRAU TÉCNICO 

Essa é uma ação do Projeto "CRT-RN nas Escolas" que obje va levar 
para os alunos das Escolas Técnicas (com cursos nas áreas de 
atuação do Conselho) informações gerais, po: atuação do 
Conselho, bene cios e importância do registro profissional após a 
conclusão do curso e etc. Uma vez que, os conselhos defendem e 
disciplinam o exercício profissional, representando os interesses 
gerais dos profissionais, buscando assegurar a qualidade dos 
serviços prestados à sociedade. Uma inicia va para aproximar o 
CRT-RN dos futuros profissionais. 

O CRT-RN realizou na úl ma quinta-feira, dia 8 de julho, 
palestra com alunos do curso Técnico em Eletrotécnica, na 
Escola Grau Técnico,  Unidade Parnamirim. Na 

oportunidade, o Presidente do CRT-RN, Jerônimo Andrade fez a 
abertura da apresentação contextualizando sobre a trajetória 
percorrida até a criação do Conselho, bem como par lhou a alegria 
em par cipar de eventos como esse. 
Também houve a explanação sobre as prerroga vas e atribuições 
do Técnico em Eletrotécnica com João Esdras Torres, profissional 
de Fiscalização do CRT-RN e Luiz Henrique Dantas, Gerente de 
Fiscalização com um panorama do Conselho, perspec vas, sua 
atuação e importância para a sociedade, além esclarecimento de 
dúvidas dos alunos. 

CRT-RN MARCA PRESENÇA NA SEGUNDA EDIÇÃO DO ENCONTRO 
SETORIAL CRT'S/CFT 

O CRT-RN par cipou entre os dias 19 e 21 de 
julho da Segunda Edição do Encontro 
Setorial do CRT's/CFT, promovido pelo 

CRT-BA, que ocorreu no Novotel Salvador Hangar, 
em Salvador, no estado da Bahia. Além do 
Pres idente Jerônimo Andrad e,  es veram 
presentes: Bruno Gaspar Borges de Oliveira, 
pregoeiro; Luiz Henrique Dantas, Gerente de 
Fiscalização e Rozana Ferreira, Assessora de 
Comunicação. Durante o evento, a equipe 
apresentou as prá cas realizadas pelos setores e 
conheceu outros modelos e ferramentas para 
aprimorar a atuação. Nesses três dias foram 
realizadas oficinas, palestras e apresentações que 
contribuíram para ampliar a visão sobre a atuação 
dos CRT's no Brasil. Os setores envolvidos foram: 
C o m u n i c a ç ã o ,  L i c i t a ç ã o ,  F i s c a l i z a ç ã o , 
Contabilidade, Gerência e Jurídico que debateram 
ideias e trocaram experiências com o obje vo de 
gerar excelência nos serviços prestados aos 
profissionais Técnicos Industriais e à sociedade em 
geral. Para o Presidente Jerônimo Andrade, esse 
Encontro é um divisor de águas, pois unifica a 
linguagem do CFT e seus Regionais, trazendo mais 
qualidade nas ações desempenhadas no co diano. 
Lembrando que o primeiro Encontro setorial foi 
realizado no CRT-RN em outubro do ano passado. 



CRT-RN PARTICIPA DO XIV FÓRUM DE PRESIDENTES 
DO SISTEMA CFT/CRT'S 

Entre os dias 21,22 e 23 de 
julho, o Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais do 

Rio Grande do Norte (CRT-RN) 
par cipou do XIV Fórum de 
P r e s i d e n t e s  d o  S i s t e m a 
CFT/CRT's, sendo representado 
pelo seu Presidente Jerônimo 
Andrade, na cidade de Salvador, 
na Bahia. 

Na  ocas ião foram tratados 
diversos assuntos em pauta, 
como por exemplo: renovações 
contratuais; apresentação da 
O u v i d o r i a ;  c o b r a n ç a  d e 
inadimplentes; instabilidade do 
SINCETI; apresentação do novo 
aplica vo (APP E-fiscal) bem 
como nova versão do APP E-
técnico 2.0, que contará com mais 
funcionalidades, gerando mais 
agilidade e comodidade para os 
profissionais; entre outros. 

O Fórum foi organizado pelo 
Conselho Regional dos Técnicos 
Industriais da Bahia (CRT-BA) e fez 
parte da semana de Eventos que 
contou também com o Encontro 
S e t o r i a l  C R T ' s / C F T  e  a 
inauguração da Sede Própria do 
Conselho Regional dos Técnicos 
Industriais da Bahia (CRT-BA). 



CRT-RN PARTICIPA DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO 
DA SEDE PRÓPRIA DO CRT-BA 

Na úl ma sexta-feira, dia 23 de julho, Jerônimo Andrade, Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 
do Rio Grande do Norte (CRT-RN) par cipou da solenidade de Inauguração da sede própria do Conselho Regional 
dos Técnicos Industriais da Bahia (CRT-BA), localizada em São Cristóvão, Salvador, no Centro Empresarial Hangar 

Bussiness Park. A solenidade de inauguração contou também com a presença do Presidente do CFT, Wilson Wanderlei 
Vieira, presidentes de todos os regionais, diretoria do CRT-BA, além de profissionais da região. 
Esse é um marco, pois a mudança vem para melhor atender aos Técnicos Industriais Baianos. Entretanto, a comemoração 
é de todos os regionais que estão se empenhando para compra de suas sedes. 


