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Draft survey: novas oportunidades de trabalho
Técnicos de todas as modalidades podem
elaborar laudos de arqueação de granéis
sólidos e líquidos em embarcações
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Num linguajar universalizado, draft survey é o processo que
determina o volume interno suportado por um navio, barco
ou plataforma flutuante; ou seja, uma operação relativamente
simples utilizada para calcular o peso da carga no embarque
ou desembarque. E a Resolução CFT nº 081/2019 determina
que técnicos de todas as modalidades estão habilitados para
a elaboração de laudos técnicos de arqueação de granéis
sólidos e líquidos. Enfim, uma nova oportunidade de trabalho
em tempos tão difíceis. Saiba mais.

Aperfeiçoamento Profissional

Curso Economia Circular
Da origem do conceito à transformação da indústria
O SENAI-SP disponibiliza gratuitamente esse curso de 20 horas, que esclarece a abordagem econômica
proposta para a economia circular. O conteúdo abrange formas de como levar inovação para os planos
de negócio, destaca o papel do design do desenvolvimento de produtos e serviços e como as
tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 podem viabilizar iniciativas circulares. Capacite-se e
compreenda essa proposta transformadora. Saiba mais no Portal SENAI.
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Legislação Profissional
O PDL nº 304/2020 é uma tentativa de vetar
atribuições da Resolução CFT nº 101/2020 ,
impedindo que os Técnicos em Mecânica exerçam
suas atividades profissionais. Foi aberta uma
consulta pública e você pode se manifestar,
votando "discordo totalmente". Vetar essa
resolução pode colocar em xeque as conquistas de
todos os Técnicos Industriais. Vote aqui!

Fiscalização para Você
Ouvidoria: saiba como usar o e-OUV

O Sistema CFT/CRT disponibiliza o Sistema Eletrônico
de Ouvidoria (e-OUV), permitindo que todo cidadão
encaminhe suas manifestações, em forma de
denúncias, reclamações, solicitações e sugestões. Para
ter acesso ao sistema, basta acessar a página. As
mensagens são encaminhadas ao CRT-SP; em se
tratando de denúncias, imediatamente a gerência de
fiscalização toma as providências necessárias.

Gestão de projetos: como o design thinking
pode ajudá-lo?

Uma boa metodologia para executar uma
gestão de projetos inteligente é fundamental
em qualquer negócio. Descubra como a
abordagem design thinking pode tornar a
gestão de seus projetos mais inteligente e
eficaz.

Joaquim Affonso de Brito: um técnico centenário,
apaixonado pela profissão, vinho e boemia

Joaquim Affonso de Brito completou 101 anos em 12 de fevereiro de 2020, mas ele
deve ter uns meses a mais pelas contas da família, considerando que há um século
muitas crianças não eram registradas de imediato. Filho de pai português e mãe
espanhola, aos cinco anos mudou-se de Santa Eudóxia para Pirajuí, onde constituiu
família e se tornou o mais célebre cidadão local, pela idade centenária aliada às
realizações como técnico, tão peculiares que transcendem os limites das edificações
e permeiam o universo das artes: o projeto e execução da Capela de Santo Antônio,
uma das mais importantes. Até rótulo de um famoso refrigerante local ele criou – do
Guaraná Noroeste ou o do cavalinho, como é conhecido – a partir de um concurso
escolar, mas o que o senhor Joaquim não dispensa mesmo é uma boa taça diária de
vinho. Será esse o segredo da longevidade? Ou a boemia dos tempos de juventude?
Talvez, mas também a dedicação à profissão, à família e, sobretudo, o amor à vida. Que
Deus conceda mais 100 anos ao ilustre técnico Joaquim Affonso de Brito!

esclarece

Joaquim Affonso de Brito

dê preferência ao

atendimento on-line

O CRT-SP iniciou retorno gradativo do atendimento presencial aos
profissionais em sua sede, desde 15 de julho (segunda a sexta, das 10
às 14 horas). No entanto, é fundamental que você se adapte ao uso de
plataformas digitais para resolver suas questões do dia a dia.
No site, em Espaço do Técnico Industrial, você tem acesso a maior
parte de serviços. Assim, antes de ir à sede verifique a disponibilidade
do que precisa.
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Habilidades do Futuro
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