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ntre os dias 25 e 27 de maio Florianópolis (SC) reuniu equipes de fiscalização de diversos regionais do ESistema CFT/CRTs na segunda rodada de apresentação e discussão do Plano Nacional de Fiscalização (PNFI). 

Organizado pela Comissão de Registro e Fiscalização e Diretoria de Fiscalização e Normas, com apoio da 

equipe de Fiscalização do CFT, o encontro promoveu troca de experiências e sugestões de aprimoramento do PNFI 

2023/2027 e da Resolução Nº 45.

O CRT-MG esteve representado no seminário regional pelos membros da Comissão de Fiscalização: Daniel Pereira 

da Silva (Coordenador); Walace Manoel Silveira Teles (Coordenador Adjunto); Gilvanarde Figueiredo Santos 

(Secretário); Geraldo Magela Dias, Shigeaki Damasceno Dias e Renato Lemos Borges (membros). Também 

par�ciparam Ademir Alves (Diretor de Fiscalização) e André Luiz (Agente de Fiscalização).

De acordo com os organizadores todas as propostas foram acolhidas e serão incorporadas ao documento final que 

será subme�do ao Plenário federal, junto com as contribuições do próximo seminário regional marcado paras dias 

13, 14 e 15 de junho, em Vitória (ES).O seminário de Florianópolis discu�u ainda o calendário da fiscalização para o 

segundo semestre de 2022; a transformação digital nos processos de fiscalização e as Orientações para 

Fiscalizações de Orientação Centralizada (FOC).
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FISCALIZAÇÃO EM ALTA



CRT-MG e Comitê Gestor do Projeto Trilhas de Futuro discutem 
parcerias para beneciar estudantes do ensino técnico de MG

 Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais – CRT-MG, Nilson Rocha, se Oreuniu no dia 3 de maio com Amanda Barboza, Coordenadora de Educação Profissional da Secretaria de 
Estado de Educação do Governo de Minas Gerais (SEE-MG). O encontro foi realizado na Cidade 

Administra�va (Sede do Governo de Minas) em Belo Horizonte.

Amanda Barboza é presidente do Comitê Gestor do Projeto Trilhas de Futuro – promovido pelo Governo do Estado 
para oferta gratuita de cursos técnicos aos estudantes e egressos do ensino médio. Nilson Rocha ofereceu a 
servidora apoio logís�co e estratégico do CRT-MG ao projeto, especialmente às escolas integrantes do programa o 
projeto Trilhas de Futuro. Também disponibilizou a autarquia federal na intermediação junto às empresas para o 
encaminhamento dos estudantes ao mercado de trabalho.

Amanda Barbosa mostrou-se muito recep�va a esse apoio do CRT-MG e o indicou para que seja ouvido durante as 
etapas iniciais das próximas edições do programa.  Amanda também informou que a terceira edição do Trilhas do 
Futuro deve iniciar no segundo semestre de 2022.

“Fomos muito bem recebidos pela presidente do Comitê Gestor do Trilhas de Futuro, Amanda Barboza. Pudemos 
apresentar o CRT-MG nos colocar à disposição para quaisquer demandas a fim de contribuir com o programa Trilhas 
de Futuro, que é um projeto importan�ssimo para os futuros profissionais técnicos de nosso Estado. Ela prometeu 
nos encaminhar para a assessoria direta com o Governador, para que nós possamos par�cipar de forma mais a�va 
desse programa. As perspec�vas futuras são as melhores possíveis”, destacou o presidente do CRT-MG.

Iniciado em 2021, o Trilhas de Futuro está em sua segunda edição disponbiliza 40 mil vagas para diversos cursos de 
formações profissionais gratuitas, oferecidos por escolas de ensino técnico privadas e públicas, por meio de 
parceria com o Governo de Minas.

Da esquerda para a direita: Amanda Barboza (Presidente do Comitê Gestor do Projeto Trilhas de Futuro); Nilson Rocha (Presidente do CRT-MG); 
Renata Carvalho Chefe de Gabinete da Presidência do CRT-MG; Lincoln Cavalho (Gerente de Comunicação CRT-MG)
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EDUCAÇÃO 
              E
          EMPREGO



s Técnicos Industriais que estavam aptos a votar nas eleições gerais do Sistema CFT/CRTs, mas não Opuderam comparecer às urnas, podem jus�ficar o não exercício do voto por meio do seu próprio ambiente 
de serviços no Sistema de Informação dos Conselhos dos Técnicos Industriais (SINCETI). A jus�fica�va pode 

ser feita no prazo de 180 dias a contar da data da eleição, realizada no dia 26 de abril de 2022, conforme estabelece 
o Regulamento Eleitoral aprovado pela Resolução CFT nº 133/2021.

Para jus�ficar, acompanhe o passo a passo:

Importante: o profissional que não jus�ficar no prazo estabelecido estará sujeito a processo é�co-disciplinar para 
apuração da infração naquele disposi�vo legal capitulada e a consequente imposição da sanção perante o CRT 
correspondente ao disposto no inciso XIV do art. 20 e do art. 21 da Lei nº 13.639 de 2018, conforme estabelecido 
pelo Regulamento Eleitoral.

Eleições Sistema CFT/CRTs

1) Acesse seu ambiente de serviços no SINCETI;

2) Selecione a opção PROTOCOLOS e, em seguida CADASTRAR;

3) Em GRUPO DE ASSUNTO escolha a opção PROFISSIONAL;

4) Em ASSUNTO, vá até a opção JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA NAS ELEIÇÕES DE 26 DE ABRIL DE 2022;

5) Em DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO, descreva os mo�vos da ausência;

6) Por fim, clique em CADASTRAR.
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O Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais – CRT-MG, Nilson Rocha, se 
reuniu com o Deputado Estadual Coronel Sandro (PL-MG) no dia 10 de maio no gabinete do parlamentar na 
Assembleia Legisla�va (ALMG), em Belo Horizonte. A visita obje�vou apresentar ao deputado as 

necessidades dos Técnicos Industriais de Minas Gerais em relação aos projetos de prevenção, combate a incêndio e 
pânico.

Também par�ciparam da reunião os assessores da presidência do CRT-MG, Marcelo Vladimir Corrêa e Mário 
Moreira de Aguiar, o conselheiro do CRT-MG Leonardo Pavanello e o Coronel Wilson Gomes da Silva Junior, chefe de 
gabinete do parlamentar.

O encontro foi bastante proveitoso, já que o deputado se pron�ficou a marcar uma reunião entre o CRT-MG, o 
Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Advocacia Geral do Estado (AGE). Nesta 
próxima reunião será tratado o acesso dos Técnicos Industriais ao Sistema de Informações do Serviço de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico (Infoscip), para que os profissionais tenham condições de realizar os projetos já citados. O 
obje�vo deste sistema é simplificar as ações, possibilitando a tramitação digital dos projetos e meios de 
coordenação e controle modernos.

Desde que foi implantado, em 2012, o Infoscip permite que novos projetos sejam protocolados por meio da 
internet, analisados em plantas digitais e as vistorias realizadas com o auxílio de tablets, de modo que não há 
necessidade de impressão de plantas e nem de deslocamento do cidadão até uma unidade do CBMMG para a 
realização destes protocolos.  O sistema abrange todos os 853 municípios do estado.

Demandas dos Técnicos Industriais sobre projetos de 
prevenção, combate a incêndio e pânico é discutido na ALMG

Da esquerda para a direita: Mário Moreira de Aguiar (assessor da presidência do CRT-MG); Coronel Sandro (Deputado Estadual); 

Coronel Wilson Gomes da Silva Junior (chefe de gabinete do Deputado Coronel Sandro); Marcelo Vladimir Corrêa (assessor da presidência do CRT-MG); 

Nilson Rocha (Presidente do CRT-MG); Leonardo Pavanello (conselheiro CRT-MG)

04



Presidente: Nilson Rocha

Vice Presidente: Manoel Cândido Brison

Dir. Financeiro: José Amarante

Dir. Administratico: Gleison Fabiano

Dir. de Fiscalização: Ademir Alves

Projeto Gráfico e Diagramação:

Lincoln Ferreira Carvalho

Gerente de Comunicação

comunicacao@crtmg.gov.br

Redação:

Claiton Cesar

MTb JP 40.981/SP

Fone: (31) 3166-0932  |  ramal 203

Assessoria e Colaboração:
Chefe de Gabinete: Renata Carvalho
Conselheira Federal: Deise Lopes
Presidente: Nilson Rocha

Técnicos Industriais a�vos e registrados no Sistema CFT/CRTs podem emi�r gratuitamente a carteira digital de 
iden�dade profissional. O documento virtual, que serve como comprovante de habilitação para o exercício 
legal da profissão em todo o território nacional, foi ins�tuído pela Resolução nº82/2019 e está disponível no 

ambiente profissional do Sistema de Informação dos Conselhos dos Técnicos Industriais (Since�) e também pode 
ser baixada pelo aplica�vo e-Técnico. A auten�cação é online através do QR Code. 

Carteira Profissional Física

Além da carteira digital, os profissionais técnicos podem solicitar a emissão da carteira �sica, mediante 
requerimento específico. O Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais – CRT-MG foi o pioneiro na 
impressão de carteiras �sicas, sendo o primeiro regional do país a oferecer esse serviço aos profissionais e de forma 
totalmente gratuita. 

Como adquirir

O Técnico Industrial detentor de registro defini�vo – para baixar a primeira carteira digital ou solicitar a carteira 
profissional �sica – precisa estar em dia com as obrigações eleitorais e em situação de regularidade na questão da 
anuidade. Também não pode estar suspenso por processo é�co, disciplinar ou administra�vo. Para emissão de 
segunda via é necessário comprovar mo�vo da perda, roubo ou extravio, por meio de ocorrência policial. 
Profissionais com registro provisório precisam apresentar o cer�ficado de conclusão do curso profissional e 
cumprir os demais requisitos para inscrição.

Para acessar a carteira profissional digital baixe o aplica�vo e-Técnico gratuitamente para os sistemas Android e 
IOS, no Google Play e na App Store.
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