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MARCO HISTÓRICO:
NOVA SEDE

ELEIÇÕES 2022 As eleições para escolha das Diretorias e Conselheiros (Federais e Re-
gionais) para o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e dos 
Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais (CRTs) acontecem no dia 
26 de abril de 2022. Podem participar delas Técnicos Industriais em si-
tuação regular com o CRT-RS, podendo comparecer às urnas e escolher 
democraticamente seus representantes para a próxima gestão: 2022 a 
2026. As eleições do CRT-RS são obrigatórias e uma importante etapa 
para a consolidação e o futuro de nosso Conselho. No nosso Estado, 
ela é organizada pela Comissão Eleitoral Regional do CRT-RS. Entre em 
nosso site para mais informações: www.crtrs.org.br/eleições-2022.

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul (CRT-RS), 
representado pelo presidente Ricardo Nerbas e pelo vice-presidente 
Luiz Antonio Castro dos Santos, assinou no dia 18 de março, a com-
pra de sua nova sede. Nerbas destaca que a nova estrutura, ampla e 
bem localizada, é mais um sonho realizado pelos Técnicos Industriais. 
“Agradeço o empenho e a dedicação dos envolvidos na aquisição do 
imóvel, em especial ao grupo de trabalho constituído pelos colegas 
Flavio Pezzi, Maurício Flores dos Santos e Marcelo Valandro”, afirmou 
o presidente. O imóvel para a instalação da nova Sede do CRT-RS está 
localizado em Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, número 
308, no 15º andar. A inauguração vai acontecer no dia 28 de abril, às 
17 horas. 

GRANDE EXPEDIENTE
NA ALERGS

No dia 28 de abril de 2022, às 14h, na Plenária da Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ocorrerá o grande expedien-
te “Ensino Técnico: oportunidade aos jovens, desenvolvimento para o Rio 
Grande do Sul. A realização é da casa legislativa, sendo proposto pelo 
Deputado Estadual Paparico Bacchi. Estarão presentes além dos depu-
tados e deputadas, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio 
Grande do Sul, representantes de escolas técnicas do estado, docentes, 
técnicos industriais, estudantes. O evento é aberto e convidamos os pro-
fissionais técnicos para este importante acontecimento, onde será reco-
nhecida e debatida a importante contribuição do Ensino Técnico para 
nosso Estado. Participe!
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