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Este é o Boletim Nº 1 do CRT-RS. Agora as principais notícias do Conselho 
poderão ser encontradas também neste informativo, disponibilizado 
mensalmente em nosso site. Fique atento ao que acontece no CRT-RS 
e faça parte desta história. Saiba mais, acesse: www.crtrs.org.br.

CONHEÇA O CRT-RS
Desde dezembro de 2018, os Técni-
cos Industriais gaúchos são atendi-
dos por um órgão regulador próprio: 
o Conselho Regional dos Técnicos In-
dustriais do Rio Grande do Sul. Após 
a sanção da Lei Nº 13.639 de 26 de 
março de 2018, o Conselho Federal e 

No dia 12 de abril, uma semana após a realização da primeira eleição dos Con-
selheiros do CRT-RS (05 de abril), os Técnicos Industriais eleitos foram empos-
sados pela Comissão Eleitoral (CER-RS), na presença da Diretoria Executiva, 
em solenidade realizada no City Hotel, no Centro de Porto Alegre. Estavam pre-
sentes na cerimônia, compondo a mesa, o Vice-Presidente, Luiz Antonio Castro 
dos Santos, o Diretor Financeiro, João Francisco Silveira Martins, o Diretor de 
Fiscalização e Normas, Clailton Bobsin Galves, juntamente com os Conselhei-
ros Federais João Abelardo Brito e Marcelo Valandro. Na ocasião, os Técnicos 
Industriais eleitos receberam seus termos de posse pelas mãos do presidente 
da CER-RS (Comissão Eleitoral do CRT-RS), técnico e advogado Rogério Rosa.
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os CRT’s cumprem a responsabilidade 
de fiscalizar, defender e disciplinar o 
exercício da atividade profissional. Tra-
ta-se de uma nova era para milhares de 
Técnicos, que garantirá mais qualidade 
aos serviços prestados e segurança 
para o desenvolvimento da sociedade. 

Diretoria do CRT-RS com Conselheiros em Sessão Plenária Extraordinária do dia 12/04.
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Os Conselhos visam garantir o pleno cumprimento da legislação profissional, atuando 
no esclarecimento de dúvidas, suprindo lacunas onde há omissão da lei e fiscalizado o li-
vre exercício da profissão em suas diversas modalidade. Tem dúvida? Entre em contato:

Nos dias 6 e 7 de maio, na Casa de 
Retiro Vila Betânia, em Porto Alegre, 
Técnicos Industrias do SINTEC-RS, 
e de diversas entidades da catego-
ria, participaram do Seminário de 
Formação Sindical, que debateu 
temáticas relativas à realidade sin-
dical atual. O CRT-RS esteve pre-
sente no evento representado pelo 
Presidente do Conselho, o Técnico 
Industrial Ricardo Nerbas, convida-
do para encerrar o evento. Antes de 
sua fala, Nerbas foi surpreendido 
com uma homenagem concedida 
por sua longa trajetória de luta em 
busca de melhoras constantes para 
a categoria. O reconhecimento foi 
feito pelo presidente do SINTEC-RS, 
Marcelo Valandro.

No dia 9 de maio, a Diretoria 
Executiva e os Conselheiros do 
CRT-RS realizaram a 1º Reunião 
Plenária Ordinária do ano. Na or-
dem do dia estava a posse de 
quatro Conselheiros, a apresen-
tação do novo site do CRT-RS e 
deliberação de convênio entre o 
CRT-RS e o SINTEC-RS.

Diretoria Executiva do CRT-RS com 
Conselheiros.

CRT-RS PARTICIPA DE  
SEMINÁRIO DO SINTEC-RS

DIRETORIA E CONSELHEIROS
FAZEM 1º REUNIÃO ORDINÁRIA

ATENDIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 
(51) 3014 9300 
e-mail: atendimento@crtrs.org.br 

25.033
é o número de Técnicos 

Industriais ativos no
CRT-RS

CALENDÁRIO: JUNHO

Reuniões da Diretoria
4, 11, 18 e 25 de junho

Plenária do Mês
13 de junho
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