
Tanto a Lei nº 13.639/2018 em seu artigo 3º como o Decreto nº 90.922/1985 no artigo
19 delegam ao Sistema CFT/CRT a prerrogativa de orientar, disciplinar e fiscalizar o
exercício profissional, além de baixar resoluções que se fizerem necessárias à
perfeita execução do referido decreto. Assim, em seu trabalho constante de
valorização profissional e fomento ao mercado de trabalho, no mês de janeiro de
2022 o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) baixou mais 11 resoluções
contemplando profissionais de diferentes modalidades quanto às atribuições e ao
correto exercício de suas atividades e responsabilidades técnicas. São elas: Técnicos
em Calçados e em Design de Calçados (Resoluções CFT nº 167 e 168/2022), Técnicos
em Cerâmica (Resolução CFT nº 173/2022), Técnicos em Manutenção Aeronáutica
em Aviônicos, Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor e Manutenção
Aeronáutica em Célula (Resoluções CFT nº 174, 175 e 176/2022), Técnicos em
Reciclagem (Resolução CFT nº 177/2022), Técnicos em Trânsito (Resolução CFT nº
169/2022), Técnicos em Transporte Aquaviário, Transporte Metroferroviário e
Transporte Rodoviário (Resoluções CFT nº 170, 171 e 172/2022).
 
Consulte aqui suas atribuições profissionais, por modalidades. 

As eleições para escolha das diretorias e conselheiros – federais e regionais – do
Sistema CFT/CRT estão agendadas para o dia 26 de abril de 2022. Na ocasião,
técnicos de todas as regiões do país, em situação regular em seus respectivos
conselhos, deverão comparecer às urnas e escolher democraticamente seus
representantes para a próxima gestão: 2022 a 2026. 

A Resolução CFT nº 133/2021 dispõe sobre o
Regulamento Eleitoral, e a posse das novas diretorias e
conselheiros acontece em 22 de junho de 2022. 

Fique atento aos locais de votação que serão
informados oportunamente. Sua participação é
importantíssima! 

A parceria do CRT-SP com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE-SP) tem proporcionado muitas oportunidades de
empreendedorismo e aperfeiçoamento profissional de qualidade aos técnicos. 

A agenda do programa Empreenda CRT está disponível
para participação em mais de dez cursos confirmados
para oferta no primeiro semestre de 2022; e com a
novidade de turmas presenciais, respeitando os
protocolos de segurança e distanciamento social.

As inscrições, por exemplo, para o curso ELAS
Descomplicam o Empreendedorismo, exclusivo para
mulheres, já estão abertas, mas as vagas são limitadas.
Os interessados em participar dos novos cursos podem
registrar interesse para receber notificação sobre a
abertura de novas inscrições, lembrando que a
participação só será efetivada a partir da confirmação
da inscrição e não apenas do registro de interesse.

O Empreenda CRT é um programa de capacitação profissional técnica e incentivo
ao empreendedorismo, promovido de forma gratuita por meio de parcerias com as
entidades acima citadas.

Após ser adiada algumas vezes em função da necessidade de isolamento social
para conter o avanço da pandemia de coronavírus (COVID-19), definidamente a
FEICON 2022 acontece entre os dias 29 de março a 1º de abril de 2022 no São Paulo
Expo. Você não pode perder a oportunidade de participar de um dos mais
importantes eventos voltados à construção civil da América Latina- inteirando-se
das novidades e tendências do mercado atual e para o futuro do setor. 

O CRT-SP estará presente para divulgar as ações
empreendidas pela valorização da profissão e para
orientar os profissionais sobre registros, emissão de
documentos e outras demandas. 

Data: 29 de março a 1ª de abril de 2022 
Horário: das 10 às 20 horas 
Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 
– Água Funda – São Paulo SP
Stand: B044

Para fazer a inscrição online gratuita, acesse o site da feira e clique em
Credenciamento. 

Buritama é um pequeno município no noroeste paulista onde reside o Técnico em
Edificações Gilmar Fernandes; jovem ainda, mas com experiência,
comprometimento e motivação constante para trabalhar com construção civil. Ele
conta que começou sua trajetória profissional em 2006 como ajudante geral numa
empresa de engenharia e, atento, procurava sempre observar cada detalhe e a
responsabilidade de todo profissional num canteiro de obras. “Quanto mais tempo
trabalhando e aprendendo, mais eu queria crescer e assim busquei cursos de
aperfeiçoamento profissional, como mestre de obras”, revela. 

Só que, apesar do curso “abrir” sua mente para a
interpretação de projetos, uma pergunta ainda o perseguia:
“Será que um dia eu poderei elaborar projetos e me tornar
responsável pela obra?”. A resposta veio em 2017 quando
iniciou o curso técnico em edificações no Colégio Soer de
Araçatuba, e o ápice profissional dois anos mais tarde com a
formação e o registro no CRT-SP para exercer legalmente a
profissão. 

Questionado sobre o que representa sua profissão de técnico, ele não hesita: “É
saber que tenho conhecimento de leis, normas e regulamentações, propiciando
mais segurança a mim e para meus clientes”, complementa, com uma apologia ao
futebol. “Particularmente, ser Técnico Industrial é como ganhar um título mundial”,
conclui o também torcedor do São Paulo Futebol Clube.   

Desde meados de janeiro de 2022 está funcionando o escritório do CRT-SP na
região de Campinas, mais precisamente na cidade de Americana, que tem como
objetivo dinamizar serviços, descentralizar o atendimento e facilitar o acesso dos
profissionais aos serviços do conselho uma vez que a região conta com
aproximadamente 19 mil profissionais – funcionários ou autônomos.
Anote o endereço: Storage Tower Centro Empresarial (Avenida Nossa Senhora de
Fátima, 3000 – 1º andar, Sala 4B. Saiba mais.
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