
01

Chapa 1 vence eleição para
Dietoria Executiva do CFT

@CRTMINAS

www.crtmg.gov.br

Edição 006 - agosto 2022
comunicacao@crtmg.gov.br

Da esquerda para a direita: Valdivino Carvalho (DiretorAdministra�vo), 
Ricardo Nerbas (Vice-Presidente), Solomar Rochemback (Presidente), 
José Carlos Cou�nho (Diretor Financeiro) e  Bernardino Gomes (Diretor
de Fiscalização e Normas)  

As eleições complementares do Sistema CFT/CRTs, 
realizadas no dia 16 de agosto, transcorreram num clima 
da mais absoluta civilidade em Minas Gerais. Técnicos e 

Técnicas Industriais compareceram às 14 urnas distribuídas pelo 
estado para escolher a chapa que comandará o Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais (CFT) durante a gestão 2022/2026. Após 
a apuração, foi oficializada a vitória da Chapa 01- CFT no Rumo 
Certo, composta pelo novo presidente do CFT Solomar Pereira 
Rockembach, Ricardo Nerbas (RS) na vice-presidência, e os 
diretores Valdivino Alves de Carvalho (Administra�vo-SP), José 
Carlos Cou�nho (Financeiro- SC) e Bernardino José Gomes 
(Fiscalização e Normas-ES).

Atenção Técnico Industrial de Minas Gerais!

Se você não compareceu a uma das urnas para votar nas Eleições Complementares do Sistema 

CFT/CRTs no dia 16 de agosto, não se preocupe! Você pode jus�ficar sua ausência em até 180 dias. O 

acesso pode ser realizado por meio de login e senha no Sistema de Informação do Conselho dos 

Técnicos Industriais (Since�). É muito simples, fácil, rápido, gratuito e totalmente online. 

A jus�fica�va para o não exercício do direito a voto pelos profissionais aptos a votarem, está 

prevista na Resolução nº 133/2021. A norma�va do CFT estabelece os parâmetros para que os 

técnicos industriais registrados permaneçam em situação de regularidade perante o conselho de 

classe, com direito a emissão de documentos, inclusive os Termos de Responsabilidade Tecnica 

(TRTs).  Jus�fique!

“Quero parabenizar os membros da Chapa 1 por essa 

bela vitória, bem como cumprimentar a todos pelo 

processo ordeiro das eleições do CFT ocorridas aqui 

em Minas Gerais. Não tivemos nenhum problema a 

ressaltar e isso faz com que continuemos a trabalhar 

nesse caminho correto para que o CRT-MG e o CFT 

funcionem sempre dentro dos trilhos’’

Nilson Rocha, presidente do CRT-MG.



CRT-MG participa da 32ª Expo Usipa 
em Ipatinga

os dias 20 a 23 de julho o CRT-MG par�cipou como Dexpositor da 32ª Expo Usipa, em Ipa�nga (MG). 

Reconhecida como uma das mais importantes 

exposições da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços de 

Minas Gerais, a Expo Usipa atrai todos os anos um grande 

número de expositores com várias novidades no mercado 

industrial e de prestação de serviços. O evento se destaca 

também por receber as principais empresas siderúrgicas 

brasileiras, gerando um ambiente propício para a realização 

de negócios.
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O CRT-MG esteve instalado em um estande duplo e bem 

localizado, a fim de receber com conforto e qualidade os 

Técnicos Industriais e público em geral do Vale do Aço e de 

diversas regiões do estado. Uma estratégia que atraiu um 

ó�mo público e possibilitou a divulgação maciça das 

a�vidades do Conselho e sua finalidade para a sociedade 

mineira. 

Muitos Técnicos Industriais – que trabalham na indústria e no 

setor siderúrgico – �veram o primeiro contato com o 

Conselho ali mesmo no estande e a oportunidade de usufruir 

dos serviços prestados, como consultas sobre seu registro no 

órgão, explicações sobre emissão de TRTs, informações sobre 

cursos e modalidades técnicas, atribuições, pagamento de 

anuidade e um dos mais requisitados, que foi a confecção da 

carteira �sica profissional. Todos os profissionais que 

visitaram o estande também receberam gratuitamente a 

primeira edição da Revista CRT-MG, lançada oficialmente 

durante a Expo Usipa.
O estande do CRT-MG também recebeu a visita do 

Governador de Minas Gerais Romeu Zema e sua comi�va. O 

governador teve a oportunidade de saber mais sobre a 

importância do CRT-MG para a sociedade mineira, para os 

Técnicos Industriais e para o desenvolvimento econômico do 

estado.

Nilson Rocha, presidente do CRT-MG, externou sua felicidade 

pelo resultado ob�do nesta feira. “Pela maciça presença do 

público pudemos perceber e atestar, sem dúvida, a sa�sfação 

dos Técnicos Industriais em visitar nosso estande, onde 

�vemos a oportunidade oferecer serviços e informações úteis 

aos nossos profissionais. Além de nos apresentarmos de 

forma mais específica à sociedade, a fim de entenderem a 

importância do Conselho e sua finalidade”, declarou o 

presidente do CRT-MG.



Comissões Permanentes da gestão 2022/2026
 inciam trabalhos no CRT-MG

Coordenador: Alberto Firmino Junior

Coordenador Adjunto: Wesley de Melo

Secretário: Leonardo Gomes Pavanello

Membros:

Emiliane Veloso de Almeida Borges

Juberto de Oliveira

Rafael de Castro Duarte

s quatro comissões permanentes do Conselho ARegional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais 
– CRT-MG se reuniram pela primeira vez no dia 15 

de julho, na sede do órgão em Belo Horizonte. Foram 
escolhidos entre os membros seus respec�vos 
coordenadores, coordenadores adjuntos e secretários. 
Entre as primeiras ações estão a análise das demandas e 
as estratégias de atuação para o bom andamento das 
a�vidades do Conselho durante a gestão 2022/2026. As 
composições das comissões perduram durante o período 
de quatro anos, e são cons�tuídas de seis membros cada 
uma.
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Coordenadora: Sheila da Silva

Coordenador Adjunto: Glicério Aparecido De Oliveira

Secretária: Pier Angelles Duarte Araújo Caldeira

Membros:

Márcio de Lourdeci Pereira

Bárbara Aparecida Ribeiro Silva

Aline Maria Silva Godoi

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL

Coordenador: Lázaro Daniel de Matos Nunes

Coordenador Adjunto: Roberto Nunes de Souza

Secretário: Rogério de Souza Mansano 

Membros:

Daniel Pereira da Silva

Jean Cláudio de Medeiros e Ferreira

Warley Melo Machado 

COMISSÃO DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS E ORÇAMENTOS

Coordenadora: Winston de Almeida Brison

Coordenador Adjunto: Leandro Luiz da Silva Alves

Secretária: Rodrigo Sudário Ba�sta

Membros:

Alessandro Quintão dos Reis

Pablo Cris�ano da Silva Duque

Shigeaki Damasceno Dias
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Revista CRT-MG é lançada ocialmente
Primeira edição marca o ciclo da gestão 2019/2022 

com informações úteis aos Técnicos Industriais

Lincoln Ferreira, Gerente de Comunicação do CRT-MG, entende que, com mais esse produto disponível aos profissionais, o 

trabalho de Comunicação do órgão prosseguirá em pleno desenvolvimento. “Temos evoluído na divulgação de nossas 

a�vidades, e com certeza, dentro do planejamento do CRT-MG, con�nuaremos a propor novas estratégias no intuito de levar 

informação e prestação de serviço de qualidade aos nossos profissionais”, explica. “A Revista CRT-MG é mais uma grande e 

poderosa ferramenta do Conselho para divulgar as suas ações e todo o seu trabalho que foi feito desde a sua fundação em 

2019 até hoje”, afirma Nilson Rocha, Presidente do CRT-MG.

Em breve a  Revista CRT-MG terá versão totalmente digital e estará disponível no site oficial do CRT-MG.

Foi lançada oficialmente a primeira edição da Revista CRT-MG, veículo 

impresso de informação do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de 

Minas Gerais.

A Revista CRT-MG se propõe a trazer informações úteis aos Técnicos 

Industriais de Minas Gerais. Nesta primeira edição a publicação traz, entre 

diversos assuntos, um resumo de ações do CRT-MG durante o primeiro ciclo 

de gestão (2019/2022). O leitor poderá conferir entrevistas, depoimentos de 

profissionais, trabalho de fiscalização, cuidados para evitar a inadimplência, 

responsabilidade social e a história do movimento que criou e consolidou o 

CRT-MG bem como o todo o Sistema CFT/CRTs. A publicação está sendo muito 

bem recebida pelos profissionais.
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