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CRT-MG avança nas discussões para participar 
ativamente do Projeto Trilhas de Futuro

 Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais – CRT-MG, Nilson Rocha, se reuniu de oforma virtual no dia 30 de junho com representantes das Secretarias de Estado de Educação (SEE/MG) e de 
Desenvolvimento Econômico (SEDE) no intuito de avançar nas propostas de par�cipação da autarquia federal no 

Programa Trilhas de Futuro, projeto do Governo de Minas Gerais que oferece vagas gratuitas a estudantes para cursos 
técnicos no estado. O CRT-MG mantém conversas com setores governamentais do estado a fim de oferecer apoio logís�co e 
estratégico, e a primeira reunião sobre o tema foi realizada em 3 de maio na Cidade Administra�va, em Belo Horizonte.

Além de Nilson Rocha, par�ciparam da reunião representando o CRT-MG Emiliane Veloso (Conselheira Regional), Renata 
Lopes (Chefe de Gabinete), Lincoln Ferreira (Gerente de Comunicação) e Claiton Cesar (Jornalista). Representando o Governo 
de Minas par�ciparam Florence Belo Sidney, Diretora de Atração de Inves�mentos e Diversificação Econômica da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (SEDE), Amanda Barboza (Coordenadora de Educação Profissional da 
Secretaria de Estado de Educação do Governo de Minas Gerais – SEE-MG e Presidente do Comitê Gestor do Projeto Trilhas de 
Futuro) e Lucas Evencio – Assessor Estratégico da SEE/MG.

Nilson Rocha sinte�zou como o CRT-MG pode atuar na parceria com o Governo do Estado. “O que nós queremos na verdade é 
poder par�cipar e contribuir com tudo o que vocês precisarem, como contatos com as empresas, número de técnicos 
registrados, qual modalidade de técnicos tem mais registro em nosso sistema. Em tudo o que vocês precisarem nós 
estaremos dispostos a contribuir”, declarou o presidente do CRT-MG.

A representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais ficou sa�sfeita com a incia�va do CRT-MG, 
indicando que essa parceria pode render frutos para ambos os lados. “Podemos trocar informações, enviar a vocês 
informações sobre os mapeamentos anteriores e dos cursos que já foram ofertados, e vocês podem nos enviar a relação de 
modalidades técnicas que já possuem resoluções e a demanda de mercado para os profissionais, bem como a legislação 
per�nente para que possamos aprofundar conhecimento. Isso vai ser muito importante para que possamos fazer uma leitura 
crí�ca a fim sabermos como poderemos trabalhar em conjunto”, finalizou Florence Sidney.
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CRT-MG e CREA-MG se reúnem 
para acertar divergências

 Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais – CRT-MG, ONilson Rocha, se reuniu  no dia 30 de junho, de forma virtual, com Nicolau Neder Pinheiro 
Damasceno, Luiz Pimenta e Eduardo Ribeiro – representantes do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG). 

A reunião foi para tratar sobre as ações de fiscalização dos dois conselhos, solicitação de baixa de 
registros de empresas e responsabilidade técnica por obras e serviços. Juntamente com o 
presidente do CRT-MG par�ciparam o Departamento Jurídico do órgão, representado pela 
advogada Dra. Elienai Ferreira de Sousa, e o Agente de Fiscalização do CRT-MG, André Luiz Garcia 
de Oliveira.

O Presidente do CRT-MG expôs aos representantes do CREA-MG as ações dos agentes de 
fiscalização daquele conselho que estão prejudicando o exercício da profissão dos técnicos 
industriais. 

Ficou acertado entre os dois conselhos que o CRT-MG enviaria toda a documentação referente aos 
assuntos tratados ao CREA-MG para que o órgão tome conhecimento dos fatos, analise a situação 
para tomar as providências necessárias. Com isso, foi aberto um canal direto de comunicação 
entre os conselhos, o que é um grande avanço.

Uma nova reunião será realizada em data próxima a ser agendada.
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oram empossados no dia 21 de junho os conselheiros eleitos que farão parte do colegiado do Conselho FFederal dos Técnicos Industriais (CFT), para o quadriênio 2022/2026. A posse aconteceu durante a 26ª 

Sessão Plenária do CFT em Brasília (DF). Minas Gerais está sendo representado novamente por duas 

mulheres, sendo reeleitas e  empossadas a conselheira �tular Deise Lopes de Carvalho, bem como sua suplente 

Edenizia de Souza Antunes, ambas Técnicas em Edificações.

Como Conselheira Titular, Deise coloca à disposição sua experiência para con�nuar neste segundo mandato o 

trabalho de valorização e fortalecimento dos Técnicos Industriais de Minas Gerais e do país. “Agradeço a confiança 

de todos os Técnicos Industriais que mais uma vez me elegeram como Conselheira Federal para representar Minas 

Gerais junto ao CFT. Vou dedicar o meu trabalho para o fortalecimento e reconhecimento todos os Técnicos 

industriais. Contem comigo!”, declarou Deise logo após a sua eleição.

Os membros do colegiado federal foram eleitos por meio do voto dos técnicos industriais no mês de abril. Entre as 

a�vidades atribuídas aos conselheiros federais do CFT estão a deliberação de resoluções que definem as 

atribuições, os campos de atuação e as prerroga�vas dos técnicos industriais que atuam na elaboração de estudos 

e execução de projetos e serviços na esfera pública e na inicia�va privada.
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Força feminina de Minas Gerais no CFT
Representando Minas Gerais, Deise Lopes de Carvalho (titular) e 

Edenizia de Souza Antunes (suplente) tomam posse como 
conselheiras federais para segundo mandato no CFT
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CRT-MG e SINTEC-MG prestam homenagem a 
Wilson Wanderlei Vieira, ex-Presidente do CFT

Da esquerda para a direita:  L incoln Ferreira 

(Gerente de Comunicação do CRT-MG); Renata 

Lopes  (Chefe  de  Gabinete  da Pres idência  do 

CRT-MG);  Wi lson Wander le i  V ie i ra  (pr imeiro 

presidente do CFT);  Nilson Rocha (Presidente 

do CRT-MG); Deise Carvalho (Conselheira CFT

por Minas Gerais)

Wilson Wanderlei Vieira se despediu da presidência do CFT no dia 21 de junho de 2022 e passou a compor a Junta 
Governa�va para Gestão do CFT a par�r do dia 22 de junho de 2022. Essa Junta exercerá a coordenação dos 
trabalhos do CFT enquanto se dá o processo de eleições complementares – que escolherá no dia 16 de agosto de 
2022 a nova Diretoria Execu�va da autarquia federal – até a posse dos eleitos, prevista para o dia 2 de setembro de 
2022.

 Conselho Regional dos Técnicos Industriais – OCRT-MG e o Sindicato dos Técnicos Industriais de 
Minas  Gera i s  –  S INTEC-MG prestaram 

homenagem conjunta a Wilson Wanderlei Vieira, ex-
Presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais 
(CFT), durante a 26ª Plenária Ordinária do CFT realizada 
em Brasília (DF) no dia 21 de junho.

A homenagem foi conduzida por Nilson Rocha, 
Presidente do CRT-MG, e por Deise Carvalho, Conselheira 
Federal do CFT por Minas Gerais. Também par�ciparam 
da homenagem Renata Lopes e Lincoln Ferreira, 
respec�vamente Chefe de Gabinete da Presidência e 
Gerente de Comunicação do CRT-MG. Foi ofertado a 
Wilson Wanderlei uma escultura no formato em 
miniatura do Congresso Nacional criada pelo ar�sta 
plás�co mineiro Elvis Pereira Gomes. 

Nilson Rocha exaltou o legado e a importância de Wilson 
Wanderlei Vieira para todo o Sistema CFT/CRTs, 
fundamental para a consolidação do Conselho Federal e 
dos Conselhos Regionais de todo o país, bem como seu 
trabalho e influência para a valorização dos técnicos 
industriais brasileiros. E completou: “Quando você 
esteve em Minas, nós demos um pouco de Minas para 
você, e agora vamos dar um pedacinho de Brasília para 
você, para que nunca se esqueça de Brasília e de sua luta 
e da sua glória aqui também”.
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ceitando o convite do Colégio Educacional de Suplência e Técnico – CEST de Ipa�nga (MG), o Presidente do AConselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais – CRT-MG, Nilson Rocha, ministrou em 15 de 
junho palestra sobre o SISTEMA CFT/CRT’s para profissionais e estudantes técnicos de Ipa�nga e região do 

Vale do Aço.
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Presidente do CRT-MG ministra palestra na 
Câmara Municipal de Ipatinga (MG)

A palestra foi ministrada no plenário da Câmara 
Municipal de Ipa�nga e os presentes ouviram o 
presidente do CRT-MG sobre a importância do 
registro profissional, a regulamentação da profissão 
e a Fiscalização. O Assessor da Presidência do CRT-
MG, Walace Caldeira, leu o minicurrículo de Nilson 
Rocha, destacando sua atuação por mais de 25 anos 
no beneficiamento de minérios na Cia. Vale do Rio 
Doce, e seu trabalho a frente do movimento técnico 
Mineiro e atualmente como Presidente do CRT-MG.

Es�veram presentes os conselheiros eleitos para mandato 
de 2022 a 2026 do CRT-MG Pablo Cris�ano da Silva Duque, 
Pier Angelles Caldeira, Bárbara Aparecida Ribeiro Silva e 
Alessandro Quintão dos Reis. Além da presença dos 
colaboradores Renata Lopes e Lincoln Ferreira, os quais 
par�ciparam a�vamente da palestra.

O conselheiro �tular do CRT-MG, Wesley de Melo, 
que atua na cidade de Araguari, no Triângulo 
Mineiro, se formou no Colégio CEST e deu seu 
depoimento sobre a escola e sobre a importância da 
profissão técnica.

Uma classe unida é sempre mais forte para lutar por 
seus anseios e progressos.

Diretoria Executiva - Gestão 2022/2026:
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