
CARTA DA DIRETORIA
Por Idalmo César de Freitas Pinto, Diretor Financeiro 

Caros colegas e companheiros profissionais, Técnicos 
Industriais de nível médio,
Concluí o curso de Eletrotécnica no ano de 1978, na 
Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN), 
que hoje é o Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Durante 39 
anos exerci a profissão de Técnico Industrial em 
Eletrotécnica na empresa de distribuição elétrica do 
Estado do Rio Grande do Norte, a COSERN. Durante todo 
este período, realizei vários treinamentos específicos, 
onde me tornei instrutor em formação de equipes para 
realizar trabalhos específicos em manutenção de Linhas 
Energizadas e outras funções como: Inspetor; 
Programador e Coordenador dos trabalhos em linha 

viva de alta potência. Dedicação, amor e profissionalismo foram sempre minhas qualidades. Deus me deu 
essas oportunidades para o meu crescimento profissional como Técnico em Eletrotécnica. Ao longo de todos 
esses momentos, �nha meu registro profissional em outro Conselho, na qual não via apoio técnico nos 
trabalhos realizados, nem ao menos orientações quanto aos meus direitos e deveres para exercer os trabalhos 
com boa qualidade para a sociedade. Por isso, sen�mos a necessidade da criação do nosso Conselho próprio. 
Foram anos de luta em defesa da nossa classe profissional, com associações, sindicatos e muitos outros 
movimentos que acreditavam nessa vitória. Em 2018, foi sancionada a lei de criação do Sistema CFT/ CRTs. 
Hoje, faço parte da atual Diretoria Execu�va, atuo como Diretor Financeiro. Ao aceitar esse novo desafio, 
tenho orgulho em administrar as finanças nessa en�dade, fazendo o bom uso da confiança que vocês 
profissionais Técnicos depositaram em mim, sendo essa aplicada no crescimento do nosso CRT-RN. 
Companheiros profissionais, iniciamos essa batalha e contamos com a colaboração de todos para o avanço do 
nosso conselho de classe profissional. Para os concluintes dos Cursos Técnicos e profissionais que estão no 
mercado: registrem-se e fiquem em dia com suas anuidades. Uma vez que a qualidade dos serviços prestados 
sempre é rever�da em prol da sociedade, gerando assim reconhecimento do grande valor exercido por nossa 
classe. Agradeço a todos Profissionais Técnicos Industriais de nível médio do Rio Grande do Norte, que fazem 
parte dessa conquista e enxergam o que diz na frase de Samuel Biondo Giordani: “Não construímos nada 
sozinhos, mas, com a união de esforços, habilidades e conhecimentos, magnificamos o presente, semeando 
um futuro promissor!”. O meu muito obrigado!
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CRT-RN trabalha com método ousado de 
Fiscalização Inteligente

m um mundo de constantes transformações, a Einovação se tornou requisito essencial nas 
ins�tuições. A necessidade de se reinventar abre 

oportunidades para colocar a cria�vidade em prá�ca 
para acompanhar a modernidade, o progresso e as 
mudanças no contexto mundial. Em 2020, em meio a 
questões sanitárias relacionadas a Covid-19, muitas 
a�vidades precisaram se adaptar e fazer melhorias para 
não perder o ritmo de trabalho e prejudicar seu 
desempenho. Não foi diferente para o Setor de 
Fiscalização do CRT-RN, que já está trabalhando com a 
chamada “Fiscalização Inteligente”. A par�r de uma 
metodologia que u�liza diversos caminhos, a novidade 
ampliou e promoveu melhorias nas ações de 
fiscalização.

Plano Nacional de Fiscalização Integrada – PNFI
O Plano Nacional de Fiscalização Integrada (PNFI) foi 
aprovado conforme a Resolução do CFT, Nº 090, de 05 
de dezembro de 2019, para o período de 2020 a 2022 e 
define diretrizes para sistema�zar a fiscalização do 
exercício profissional do Técnico Industrial. Assim, a 
prestação de serviços de qualidade é garan�da à 
sociedade, com as condições de segurança e bem-estar 
à altura de suas necessidades, desempenhados por 
profissionais habilitados com a devida formação e 
qualificação técnica, em conformidade com as 
disposições da legislação em vigor. Como instrumento 
de orientação dos trabalhos de fiscalização dos 
Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, o PNFI é 
norteado por princípios com ações nos âmbitos: 
educa�vo, preven�vo, corre�vo e puni�vo, prioriza à 

inteligência em relação à ação ostensiva. A par�r de 
campanhas de orientação sobre a atuação dos 
profissionais, empresas e/ou en�dades, com a�vidades 
relacionadas ao objeto da fiscalização, é possível 
prevenir a ocorrência de possível ilícitos, com foco na 
instrução ao invés da punição. 

Metodologia do PNFI
Para a�ngir os obje�vos propostos, o PNFI emprega uma 
metodologia diversificada e integrada com outros 
órgãos e instrumentos. Entre eles, a busca em módulos 
de fiscalização dentro do Sistema de Informação dos 
Conselhos de Técnicos Industriais (SINCETI), o qual é 
u�lizado diariamente para verificação dos Termos de 
Responsabilidade Técnica (TRT's) com exorbitância de 
atribuições ou não pagos. Outro método é a fiscalização 
de campo, realizada por integrantes da equipe, com 
ações programadas nos municípios com potenciais de 
indústrias e empresas. O Georreferenciamento dos 
TRT's é outra linha de atuação para o direcionamento 
das ações dos fiscais. Além do planejamento e controle, 
com recursos técnicos de coleta e tratamento de dados, 
com a busca por no�cias relacionadas. De modo 
integrado com outras ins�tuições, ocorre, também, o 
acompanhamento de contratos, licitações e outras 
informações que chegam ao setor. Essas ações são 
necessárias para impedir a atuação irregular da 
profissão, em proteção ao exercício legal dos técnicos 
industriais. Assim como gerenciar a fiscalização, visando 
atender as novas demandas de maneira mais eficiente. 
De forma simples, o PNFI tem aumentado de forma 
crescente as ocorrências do âmbito da fiscalização.



CRT-RN inaugura Escritório Regional em 
Mossoró no dia 17 de dezembro

 Conselho Regional dos Técnicos OIndustriais do Rio Grande do Norte 
(CRT-RN) inaugura no dia 17 de 

dezembro, o Escritório Regional de Mossoró, 
que está instalado no Centro Empresarial 
Caiçara, na Rua Alfredo Fernandes, nº 259, 
Sala 106, 1º andar, no Centro. A solenidade de 
inauguração tem previsão de início às 16h30, 
estando restrita a um número limitado de 
convidados, seguindo rigorosamente os 
protocolos de higiene e segurança devido à 
pandemia do Coronavírus (Covid-19). A 
escolha se deu devido à importância de 
Mossoró dentro do RN, visto que, segundo 
es�ma�va do Ins�tuto Brasileiro de Geografia 
e Esta�s�ca (IBGE), a cidade possui uma população es�mada de 303.792 habitantes. O número a coloca como a 
segunda localidade mais populosa do Rio Grande do norte, atrás apenas de Natal, a capital do Estado. Além de 
também possuir um número considerável de profissionais registrados no Conselho. Para ficar cada dia mais próximo 
dos profissionais, a inauguração do Escritório Regional obje�va atender os Técnicos Industriais de Mossoró e de 
regiões vizinhas. Essa é mais uma conquista para os profissionais do RN, fruto de uma gestão que tem se dedicado a 
honrar o compromisso com os Técnicos, valorizando a categoria e promovendo cada dia mais melhorias.

MENSAGEM DE FIM DE ANO
Caros Técnicos e Técnicas Industriais, 
2021 está chegando ao fim. Mais um ano se encerra, mais um ciclo se fecha e é tempo de fazer uma retrospec�va. O 
fim do ano é sempre um bom momento para pensarmos um pouco sobre a vida, lembrar das bênçãos recebidas e 
agradecer. Também de olharmos para frente, refazer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para as 
novas oportunidades que surgirão. Nós do CRT-RN gostaríamos de expressar nossa gra�dão pela parceria 
estabelecida, graças a ela fomos capazes de vencer os desafios e obter grandes conquistas ao logo do ano. Que 2022 
seja um novo ano de união e inúmeras realizações, para fortalecer ainda mais a categoria, contamos com apoio e 
confiança de todos, pois a nossa meta é oferecer sempre o melhor. Elevamos aqui o nosso carinho e o nosso muito 
obrigado, sabendo que juntos somos mais fortes. 

Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
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