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O presidente do CRT-RS, Ricardo Nerbas, partici-
pou no dia 11 de agosto, de uma audiência com o Mi-
nistro da Educação, Milton Ribeiro, em Brasília, com o 
objetivo de solicitar verbas para pesquisa para o en-
sino técnico no Brasil bem como apoio para a Mostra 
Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec). 
Acompanhado do professor Ramon Hans, dire-
tor da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano 
Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo, Nerbas des-
tacou a importância da feira para o ensino técnico 
no Brasil. “A MOSTRATEC é uma feira de ciência e 
tecnologia realizada anualmente pela Fundação 
Liberato e que dá oportunidades para jovens cien-
tistas do ensino médio e da educação profissional 
técnica de nível médio, de todo o Brasil, apresen-
tarem projetos de pesquisa”, afirmou o dirigente. 
Hans destacou a importância da MOSTRATEC e 
convidou o ministro para a abertura da feira que 
acontecerá, on-line, no mês de setembro próxi-
mo. “Precisamos do apoio do ministério  para que 
a MOSTRATEC amplie o despertar e o interesse 
dos estudantes para o desenvolvimento de pro-
jetos de iniciação científica e tecnológica”, disse.   
Na audiência também participaram membros da 

CFT e CRTs reunidos com o Ministro Milton Ribeiro: A reunião também serviu para buscar estratégias para 
fortalecer o Ensino Técnico no Brasil, bem como aproximar pautas e demandas dos Técnicos Industriais junto 
ao Governo Federal.

diretoria do Coneslho Federal dos Técnicos Industriais  
(CFT). Foram tratados assuntos de interesse dos Técnicos 
Industriais como a representação do CFT junto ao Con-
selho Nacional de Educação. O presidente do CFT, Wilson 
Wanderlei Vieira, entregou ao ministro um convite para 
a solenidade de abertura da Semana do Técnico Indus-
trial, que acontece de 20 a 23 de setembro em Brasília. 
Também participaram da audiência, o deputado fe-
deral Giovani Cherini, presidente da Frente Parlamen-
tar do Ensino Técnico;  o vice-presidente do CFT, José 
Carlos Coutinho; o Diretor Administrativo, Francisco 
Balbino; o Diretor Financeiro, Solomar Rockembach; o 
Diretor de Fiscalização e Normas, Bernardino Gomes e 
o presidente do CRT da Bahia, Sandro Augusto Vieira.

Ricardo Nerbas, Ministro Milton Ribeiro, Professor Ramon Hans e 
Dep. Fed. Giovani Cherini.


