
Durante o 5º Congresso da Câmbio Automático do Brasil
(CAB), realizado em São Paulo nos dias 29 e 30 de outubro de
2022, o CRT-SP apresentou a palestra orientativa “As
Vantagens do Registro Profissional no Conselho e a
Importância do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT)”.
Outra novidade aos congressistas ficou por conta da
exposição da plataforma online Técnico que Faz,
desenvolvida pelo próprio CRT-SP com o objetivo de conectar
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Uma experiência inovadora. Assim pode ser definida a participação do CRT-SP na 22ª
edição da FUTURECOM, maior fera de tecnologia, telecomunicações e transformação
digital da América Latina, realizada no período de 18 a 20 de outubro de 2022 no São Paulo

Evento voltado ao setor automotivo desperta interesse dos técnicos da área de
mecânica 

5º Congresso da Câmbio Automático do Brasil

Profissionais registrados no Sistema CFT/CRT podem assumir a responsabilidade
técnica até cinco empresas

Responsabilidade técnica até cinco empresas

Eventos

Justa homenagem na Semana do Técnico Industrial do Sistema
CFT/CRT em Brasília 

Elpídio Gaiotto: inspirando futuras gerações de técnicos

Morador de Cerquilho, Elpídio Gaiotto tem 90 anos e é Técnico em Edificações. Durante a
Semana do Técnico Industrial do Sistema CFT/CRT realizada em Brasília no período de 20 a 23
de setembro de 2022, ele foi um dos homenageados no quadro “Técnico que Fez”, com a
apresentação de um vídeo produzido pelo CRT-SP. Com inúmeros projetos executados no
município – incluindo o da própria casa, onde reside até hoje –, quando ainda nem existia  a

Elpídio Gaiotto: notórios conhecimentos e
apaixonado pela profissão técnica 

O futuro da tecnologia: mais de 250 empresas nacionais e internacionais expõem
produtos, serviços e estabelecem redes de relacionamentos profissionais

FUTURECOM2022: uma experiência inovadora 

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

Com apoio do CRT-SP como autarquia integrante do Sistema CFT/CRT, a 37ª Mostra
Internacional de Ciência e Tecnologia (MOSTRATEC), realizada de 25 a 27 de outubro de
2022 em Novo Hamburgo (RS), reuniu quase 700 projetos voltados às mais diversas áreas do
conhecimento humano, apresentados por alunos desde a educação infantil, passando
pelo ensino fundamental até o ensino médio; principalmente, com projetos advindos de
escolas técnicas. Por três dias os representantes do CRT-SP percorreram os corredores do 

CRT-SP participa da 37ª MOSTRATEC em Novo Hamburgo (RS) e apoiará projeto do
IFSP de Campinas sobre dispositivo para cálculo de áreas para participar de feira
internacional 

MOSTRATEC 2022: um mundo de criatividade e
pesquisa 
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pavilhão do Centro de Eventos da FENAC para mapear
os projetos; em especial, apresentados por alunos de
instituições de ensino paulistas. Após devida análise, o
escolhido foi um dispositivo microcontrolado para
cálculo de áreas, de autoria dos alunos Paulo Sergio
Neves Regatieri, Gustavo de Carvalho Guimarães e
Paulo Cesar Murata Filho, do curso técnico em
eletrônica no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) de
Campinas, sob orientação do professor Edson Anício
Duarte, que participará da International Science and
Engineering Fair (ISEF) que acontece em Dallas, Estados
Unidos, no mês de maio de 2023. Em resumo, é um
equipamento portátil para calcular áreas irregulares
com o intuito principal de auxiliar obras e projetos de
construção civil com suporte para outras áreas
adjacentes. 

Saiba mais sobre a participação do CRT-SP na principal
feira de ciência e tecnologia da América Latina. 

Expo, palco de grandes eventos corporativos da capital
paulista. Na abertura o presidente Gilberto Takao
Sakamoto teve a oportunidade de conversar com o atual
ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, sobre a
importância da profissão técnica em todos os setores de
serviços que movem a economia do país, bem como das
atividades que têm sido realizadas pelo conselho no
sentido de valorizar a profissão e defender a sociedade
frente às antipráticas do exercício profissional. Saiba mais. 

modalidade edificações, ele é uma pessoa de notório
conhecimento na região, apaixonado pela profissão
técnica e que ficou extremamente feliz com a criação
do Sistema CFT/CRT, sua migração para o CRT-SP e,
especialmente, ao receber a Carteira de Identidade
Profissional que tanto o orgulha. Impossibilitado de
comparecer pessoalmente em Brasília, nas palavras
do presidente Gilberto Takao Sakamoto, ele foi o
“ausente mais presente” na solenidade; afinal, além
de transbordar emoção, o vídeo foi aplaudido de pé
pelos participantes que lotaram o auditório da
Legião da Boa Vontade (LBV) na capital federal.
Assista. 

Valorização Profissional

os profissionais técnicos com registro no conselho com empresas e a sociedade em geral,
de maneira a gerar mais oportunidade de serviços de qualidades executados com
responsabilidade técnica e segurança. Saiba mais. 

Gilberto Takao Sakamoto com o atual
ministro da Educação, Victor Godoy Veiga

O plenário do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT)
aprovou a Resolução CFT nº 198/2022, que amplia o campo de
atuação dos profissionais registrados no Sistema CFT/CRT.
Com a apreciação da minuta no dia 5 de outubro de 2022, por
ocasião da 22ª Sessão Plenária Extraordinária, a nova norma
altera a redação da Resolução CFT nº 053/2019 e destaca que
cada profissional pode assumir a responsabilidade técnica de
até cinco empresas, incluindo sua própria pessoa jurídica. 
 Saiba mais.

http://www.tecnicoquefaz.crtsp.gov.br/
http://www.tecnicoquefaz.crtsp.gov.br/
http://www.tecnicoquefaz.crtsp.gov.br/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=informativo+ser+tecnico
http://www.tecnicoquefaz.crtsp.gov.br/
http://www.tecnicoquefaz.crtsp.gov.br/
https://crtsp.gov.br/cerimonia-de-premiacao-da-mostratec-2022/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=informativo+ser+tecnico
https://crtsp.gov.br/futurecom2022-uma-experiencia-inovadora/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=informativo+ser+tecnico
https://www.youtube.com/watch?v=Nn7oOGtF59g
https://www.crtsp.gov.br/5o-congresso-da-cambio-automatico-do-brasil/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=informativo+ser+tecnico
https://crtsp.gov.br/responsabilidade-tecnica-ate-quatro-empresas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=informativo+ser+tecnico

