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   Caros colegas,
   O sonho de toda uma classe profissional se realiza. Desde 1968 os
profissionais de nível técnico lutam pela regulamentação da categoria, e agora,
através da sanção da lei 13.639/2018, o Conselho dos Técnicos Industriais vira
uma realidade no Brasil.
   Uma instituição que nasce para lutar pelo avanço da profissão em uma gestão
que acompanha de perto o dia a dia do profissional, e que traz à sociedade a
garantia do zelo pela legalidade e segurança no trabalho.
   Entendo que nosso país passa por um momento difícil. Entretanto, não
podemos deixar de manter nossos registros em dia, como forma de afastar de
nosso caminho o exercício ilegal da profissão e o enfraquecimento dela. Também
não podemos nos esquecer de que somos fortes, e essa fortaleza advém dos
550.000 profissionais existentes no Brasil, divididos em 93 modalidades de
técnicos que são certamente uma força de trabalho importantíssima para a
retomada do crescimento do nosso país.
   Neste momento, o meu sentimento é de alegria e gratidão por poder contribuir
para o nascimento e crescimento desse projeto. Convido a todos para juntarem-
se a nós em uma corrente de união. Conto com cada técnico e técnica da nossa
região para nos ajudar a construir um Conselho cada dia maior, pela nossa
categoria e nossa sociedade.
   Um forte abraço, Jerônimo Andrade.
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      A noite do dia 27 de maio marcou a estreia
do Conselho Regional dos Técnicos Industriais
do RN com a cerimônia de posse dos
conselheiros eleitos e a primeira plenária do
colegiado. Com a presença de membros do
Conselho Regional, conselheiros federais,
representantes do município de Natal, IFRN,
CREA-RN, e Mútua, o evento teve o tom de
celebração de uma nova etapa que se inicia.
 

CONSELHEIROS REGIONAIS DO RN TOMAM POSSE
Cerimônia reuniu autoridades locais e federais na estreia do

Conselho Regional dos Técnicos do RN

 Os 12 conselheiros titulares e 12
conselheiros suplentes que foram
empossados representam os mais de dez
mil profissionais técnicos do Rio Grande do
Norte. Durante a primeira reunião plenária,
foi aprovado o regimento do Conselho. A
partir de agora, o CRT-RN passa a ter
autonomia e a tomar as próprias decisões.
 



CONSELHEIROS REGIONAIS DO RN TOMAM POSSE

Para o presidente do Conselho Regional
dos Técnicos Industriais do RN, Jerônimo
Andrade, o momento é de união e de
muito trabalho. Citando a força dos
técnicos industriais, que somam mais de
500 mil profissionais no país, o
presidente ressaltou: “Passamos por um
momento econômico difícil no Brasil, mas
os profissionais técnicos tem força e
fazem o desenvolvimento desse país.
Neste Conselho, seremos uma célula
única, pois entendemos que a união é a
base de tudo em qualquer entidade.”
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    O Conselho recebeu o convite para fazer
parte das discussões promovidas pelo
instituto em palestras e workshops.       Em
breve, o CFT/CRT passará também a fazer
parte do canal de comunicação do SENAI
para repassar informações do Conselho aos
alunos e técnicos recém-formados.

CRT-RN E CTGÁS-ER FECHAM PARCERIA
Representantes das entidades discutiram integração entre comunidade técnica e estudantil

Na foto: Amora Vieira
Cavalcante, SENAI;

Bernardino José Gomes,
Diretor de Fiscalização e
Normas do CFT; Cândida

Aragão de Lima,
SENAI/CTGÁS; Wilson

Wanderlei, Presidente do
CFT; Jerônimo Andrade,
Presidente do CRT-RN;

Janaína Guedes, SENAI.

   A Presidência do Conselho dos Técnicos
Industriais e Representantes do CT-Gás se
reuniram em um ato de cooperação entre o
Conselho e a instituição de ensino. 
   Pensando na qualidade da formação dos
técnicos industriais, os presidentes do Conselho
Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e do
Conselho Regional dos Técnicos Industriais do
RN (CRT-RN) fizeram uma visita para apresentar
o trabalho do Conselho e propor uma parceria
para manter os futuros técnicos informados sobre
a atuação profissional.



      O presidente do Conselho Regional dos Técnicos do RN,
Jerônimo Andrade, se reuniu na sede do Conselho Federal
dos Técnicos em Brasília com o presidente do CFT, Wilson
Wanderlei Vieira, e os demais presidentes regionais para
tratar da adequação dos serviços compartilhados e o
funcionamento dos conselhos regionais.
 
      Durante a 2ª Reunião do Fórum de Presidentes do CFT e
dos CRTs, foi instalado o Colegiado Gestor do Centro de
Serviços Compartilhados, e discutida a qualificação da base
de dados do SINCETI. Foi apresentada a resolução que
dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional dos
técnicos industriais, e os representantes regionais debateram
a necessidade do alinhamento do ensino técnico brasileiro às
novas tendências de mercado.     

CONSELHOS REGIONAIS SE REÚNEM
EM BRASÍLIA
Fórum dos Presidentes discute melhorias para Regionais 



 No dia 03 de maio, o Diretor
de Fiscalização e Normas do
CRT-RN, Manoel Jusselino,
apresentou o Conselho
Regional dos Técnicos
Industriais para os novos
alunos do curso técnico em
Energias Renováveis.

"CONHECENDO O CRT"

O curso do SESCOOP/RN é
voltado para estudo das
principais fontes de energias
limpas: solar e eólica, com
foco em ampliar
conhecimentos, habilidades e
práticas na área de energias
renováveis.

No dia 29 de maio, o Vice-
presidente Raimundo Gomes
D'anjour e o conselheiro Nestor
Dantas promoveram duas
palestras aos alunos dos cursos
técnicos em meio ambiente do
IFRN de São Paulo do Potengi.
Mais de 120 alunos conheceram o
trabalho Do Conselho Regional
Dos Técnicos Industriais do RN e
tiraram dúvidas sobre a atuação
profissional. 

Projeto percorre o estado levando o Conselho dos Técnicos a jovens do RN

 O projeto "Conhecendo o CRT-
RN" ainda passará por outras

instituições de ensino técnico do
estado nas próximas semanas.



POR AÍ
CRT-RN pelo Rio Grande do Norte

    Em Assú, foi convidado para entregar
diploma da turma de eletrotécnica do
Instituto Técnico do Brasil, o Presidente
do Conselho dos Técnicos do RN,
Jerônimo Andrade.

 A sede do Conselho Regional dos Técnicos Industriais
do RN já está de postas abertas e à espera dos

profissionais para conhecer nossa nova sede. Nossa
equipe está a postos para receber a todos com o que

temos de melhor: força de trabalho e vontade de crescer. 
#crtrn #crescemosjuntos

ATENDIMENTO

Confira estas e outras
matérias completas no

nosso site:
crtrn.org.br


