
O Programa Empreenda CRT, fruto da parceira do CRT-SP com o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-SP) continua gerando muitas
oportunidades para agregar mais conhecimentos e habilidades aos profissionais
técnicos. Estão abertas as inscrições para mais dois cursos gratuitos: Implementação
BIM – Modelagem de Informação da Construção (Building Information Modeling, em
inglês) –, voltado para profissionais de edificações e construção civil; e Esquemas
Elétricos Automotivos, indicado especialmente para profissionais da área de mecânica e
mecânica automotiva.

FALE CONOSCO

11 3580-1000 atendimento@crtsp.gov.br
Sede: Av. Liberdade, 1000, 16º andar - São Paulo - SP, CEP: 01502-001
Regional Americana: Av. Nossa Senhora de Fátima, 3.000, 1º andar -
Sala 4B, CEP 13478-540, Americana SP

Em comemoração ao Dia do Técnico Industrial, oficializado pela Lei nº 11.940/2009 em 23
de setembro em alusão à implantação das primeiras escolas de aprendizes artífices em
1909 pelo então presidente Nilo Peçanha, no período de 20 a 23 de setembro acontece, em 

Após um trabalho de mapeamento de centenas de empresas de médio e grande porte
instaladas em Americana, entre os dias 1º e 5 de agosto de 2022 o CRT-SP promoveu uma
ação de fiscalização concentrada com dinâmica elaborada pela gerência de
departamento técnico. Com aproximadamente 245 mil habitantes, a cidade conta com
um parque industrial bastante diversificado, com relevância de empresas de metalurgia,
borracha, alimentos, plástico e celulose. “Recebemos a visita de um fiscal do CRT-SP, que

Mais dois cursos gratuitos com inscrições abertas: Implementação BIM e
Esquemas Elétricos Automotivos 

Programa Empreenda CRT

Equipe de fiscalização do CRT-SP visita dezenas de empresas com efetivo técnico
para orientar os responsáveis sobre a obrigatoriedade de registro no conselho

Ação de fiscalização concentrada em Americana

Eventos

Em entrevista, Wilson Wanderlei Vieira fala das conquistas do
Sistema CFT/CRT para os técnicos e dos planos futuros após sua
saída da presidência do CFT  

Wilson Wanderlei Vieira: tom de despedida, não de adeus

Quando as gerações futuras perguntarem sobre o primeiro presidente eleito no CFT, a
resposta será Wilson Wanderlei Vieira; vale também para o primeiro presidente do CRT-SP,
Gilberto Takao Sakamoto. Isso foi em junho de 2018 e janeiro de 2019, respectivamente.
Passados quatro anos, mais precisamente em 21 de junho de 2022 os conselheiros eleitos
para o período 2022/2026 foram empossados, tanto no âmbito regional como no federal.
“Nessa oportunidade eu parabenizo os conselheiros eleitos, alguns iniciando e outros
dando continuidade às atividades que estão sendo desenvolvidas. Cumprimento também 

Imagem para a história: Wilson Wanderlei Vieira
e Gilberto Takao Sakamoto, respectivamente

primeiros presidentes do CFT e do CRT-SP

Em comemoração ao Dia do Técnico Industrial, oficializado pela Lei nº 11.940/2009
Semana do Técnico Industrial 2022

Técnico que Faz: plataforma online geradora de
oportunidades 
Você, Técnico Industrial, já fez seu cadastro gratuito para
oferecer seus serviços? Aproveite clicando aqui. 

Para participar é preciso ter mais de 18 anos, além de
interesse pelo tema e comprometimento para finalizar o
curso; quanto ao curso Implementação BIM, são requeridos
conhecimentos básicos em edificações e construção civil.  
Não perca essa oportunidade e inscreva-se gratuitamente,
clicando aqui. 

explicou e nos orientou a termos técnicos habilitados
por questões de segurança e para atendermos as
normas vigentes”, relata Gisele Castilho Conrado, do
Grupo Air Slaid, uma das 65 empresas visitadas.
Destaque também para a Suzano Papel e Celulose S.A.,
que emprega cerca de 300 profissionais técnicos num
efetivo de aproximadamente 1200 funcionários. Saiba
mais.

Brasília, a Semana do Técnico Industrial 2022, com a
participação de todos os conselhos regionais numa
série de atividades, reuniões de comissões e
homenagens a profissionais técnicos de destaque. A
exemplo da edição anterior, o evento será na sede da
Legião da Boa Vontade (LBV); e o CRT-SP estará
presente com uma comitiva formada por diretores,
conselheiros e colaboradores. 

a diretoria, desejando uma boa gestão nesses próximos
quatro anos; e deixo um abraço especial ao presidente
Gilberto Takao Sakamoto”, gravou Wilson Wanderlei
Vieira em vídeo, impossibilitado de comparecer ao ato
de posse em virtude do empossamento dos
conselheiros federais em Brasília realizado na mesma
data. Em entrevista exclusiva no dia da gravação em
meio à correria a caminho do aeroporto, ele esclarece
que, apesar de não ter se candidatado às eleições do
Sistema CFT/CRT, pretende continuar atuando no
movimento dos técnicos. “Pode ser um tom de
despedida, não de adeus. Enquanto tiver saúde, força e
mobilidade, continuarei trabalhando pelos técnicos e a
sociedade”, destaca. Leia a entrevista na íntegra. 

Na 21ª Sessão Plenária Extraordinária do dia 1º de setembro de 2022 realizada na sede da
Legião da Boa Vontade (LBV) em Brasília, o plenário do Conselho federal dos Técnicos
Industriais (CFT) homologou o resultado das eleições complementares do Sistema
CFT/CRT, realizadas no dia 16 de agosto de 2022, com vitória da Chapa nº 01 “CFT no
Rumo Certo” para a diretoria executiva, composta por Solomar Pereira Rockembach
como presidente, Ricardo Nerbas na vice-presidência, Valdivino Alves de Carvalho como
diretor administrativo, José Carlos Coutinho como diretor financeiro, e Bernardino José
Gomes no cargo de diretor de fiscalização e normas.

Após homologação do resultado das eleições complementares do Sistema
CFT/CRT, nova diretoria é empossada com direito a discurso emocionado e
comprometimento pela valorização dos profissionais

Eleita a nova diretoria do CFT 

No dia seguinte os eleitos foram empossados pela
Comissão Eleitoral Nacional (CEN), com trabalhos
conduzidos pelo coordenador da junta governativa,
Wilson Wanderlei Vieira. Em seu discurso de
despedida, como ex-presidente do CFT, ele se
colocou à disposição para colaborar com o Sistema
CFT/CRT.

Presidente do CRT-SP, Gilberto Takao Sakamoto
homenageou a diretoria eleita com uma placa
simbólica. “Que seja uma gestão marcada por
importantes ações e conquistas para os técnicos; e,
que assim, possamos trabalhar juntos nessa nobre
responsabilidade de defender a sociedade e
valorizar nossos profissionais, essenciais para o
desenvolvimento do país”, traz a homenagem.
Saiba mais.
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