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ELEIÇÕES 2022
Nova diretoria 
do CRT-RS é 
eleita
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O Técnico Industrial Luiz Antonio Cas-
tro dos Santos foi eleito novo presidente 
do Conselho Regional dos Técnicos In-
dustriais do Rio Grande do Sul (CRT-RS). A 
eleição para a gestão 2022-2026, coorde-
nada pela Comissão Eleitoral (CER-RS), foi 
realizada na terça-feira (26 de abril) em 13 
cidades gaúchas (Bagé, Candiota, Caxias 
do Sul, Osório, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, 
Porto Alegre, Rio Grande, Salto do Jacuí, 
Santa Cruz do Sul, Santa Maria e São Le-
opoldo). Além da nova a nova Diretoria 
Executiva (CRT-RS), os Técnicos Indus-
triais elegeram o 1 Conselheiro Federal, 
o suplente, e 15 Conselheiros Regionais 
titulares e suplentes. A posse dos candi-
datos será realizada dia 22 de junho.

O presidente do CRT-RS, Ricardo Ner-
bas, afirmou que a o processo eleitoral 
transcorreu na normalidade. “Reconhe-
cemos o trabalho da CER-RS (Conselho 
Eleitoral Regional do RS), que realizou o 
processo sem nenhum problema legal 
nas esferas jurídicas” disse. Para Nerbas, o 
êxito do processo eleitoral é uma conse-
quência da solidificação de um Conselho 
unido e forte, à serviço dos profissionais e 
da sociedade.
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Diante da diretoria do Conselho Federal dos 
Técnicos (CFT), os presidente do Conselhos Regio-
nais CRT-SP, CRT-MG e CRT-01, dos seus diretores, 
conselheiros, funcionários e representantes de au-
toridades, o Conselho Regional dos Técnicos Indus-
triais do Rio Grande do Sul (CRT-RS) inaugurou, nesta 
quinta-feira, 28 de abril, a nova sede da instituição. 

Localizada em Porto Alegre, esta foi fruto de um 
projeto pensado para agregar mais eficiência e qua-
lidade no atendimento do Técnico Industrial. “A nova 
sede é mais uma grande conquista da categoria. 
Ampla e bem localizada, é mais um sonho realizado 
pelos Técnicos Industriais”, destacou o presidente 
do CRT-RS, Ricardo Nerbas. Ele também agradeceu 

Da direita para a esquerda: Presidente do CFT Wilson Wanderlei Vieira, Presidente do CRT-RS Ricardo Nerbas, 
Diretor Executivo da Fundação Liberato Ramon Fernando Hans e Vice-Presidente do CRT-RS Luiz Antonio Cas-
tro dos Santos.

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 e o importante trabalho da técnica em 
designer Regina Pradella, responsável pelo projeto de 
decoração.  

O presidente do CFT, Wilson Wanderlei Vieira parabe-
nizou a conquista dos Técnicos Industriais gaúchos, des-
tacando o trabalho exercido pelo CRT-RS. Vieira aprovei-
tou para contar um pouco da história da criação do CFT 
observando o quanto foi difícil chegar até aqui. 

Também fizeram uso da palavra o vice-presidente do 
CRT-RS, Luiz Antonio Castro dos Santos, o  diretor da Fun-
dação Liberato, Ramon Fernando Hans, e o presidente 
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do Sindicato dos Técnicos Industriais do RS (SINTEC-
-RS), César Augusto Silva Borges. No descerramento 
da placa inaugural, Nerbas destacou o registro dos 

nomes de Wilson  Wanderlei Vieira e do Deputado 
Federal Giovani Cherini, um reconhecimento, como 
disse, ao “Patrono dos Técnicos Industriais do Brasil”. 

O imóvel está loca-
lizado na Avenida 
Borges de Medei-

ros, 308, edifício 
Continente de São 

Pedro, Bloco Fron-
teiras, no 15º andar.
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O presidente do Conselho Regional dos Técni-
cos Industriais do Rio Grande do Sul (CRT-RS) Ri-
cardo Nerbas e o presidente do Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais (CFT) Wilson Wanderlei 
Vieira participaram, como convidados especiais, 
do Grande Expediente da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul (ALERGS) que tinha como 
tema “O Ensino Técnico – Oportunidade para jo-
vens, desenvolvimento para o Rio Grande do Sul” 
realizado no dia 28 de abril, por iniciativa do Depu-
tado Estadual Paparico Bacchi. 

Com o plenário do parlamento praticamente 
lotado por professores, alunos das escolas técnicas 
e por dirigentes do Sistema CFT/CRTs, o deputa-

Grande Expediente sobre Ensino Técnico lota Plenário. O foco do evento foi a importância do Ensino Técnico.

do Paparico Bacchi abriu o seu discurso lamentando 
o preconceito existente em relação à carreira técnica 
no Brasil. Políticas públicas equivocadas, em seu en-
tendimento, teriam criado pressupostos culturais no 
imaginário nacional que tendem a desmerecer o pro-
fissional técnico em relação ao de formação superior. 
O resultado seriam indicadores de formação técnica 
no Brasil que vão na contramão da maioria dos paí-
ses desenvolvidos. “Enquanto aqui apenas 11% dos 
alunos do ensino médio optam pela formação técni-
ca, o indicador encontra patamares muito diferentes 
em países como Alemanha (45%), Reino Unido (63%) 
e Finlândia, com impressionantes 72%”, enumerou o 
parlamentar. Segundo ele, um estudo da Fundação 
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Convidados especiais do Grande Expediente Ricardo Nerbas (CRT-RS), Wilson Wanderlei Vieira (CFT), Ramon Hans 
(Diretor Executivo da Escola Liberato Salzano da Cunha) e Fritz Roloff (AGPTEA) com o Deputado Paparico Bacchi.

Getúlio Vargas, citado pelo deputado, mostra que pes-
soas que cursaram o ensino técnico possuem 38% de 
chances de conseguir um emprego de carteira assina-
da e uma remuneração 13% maior do que aquelas que 
não fizeram um curso profissionalizante. 

O orador defendeu a volta das mostras e feiras de 
educação profissional e a aprovação do Projeto de Lei 
164/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a gestão 
democrática no ensino público, por meio de livre or-
ganização em cooperativas. Outro assunto tratado 
pelo parlamentar foi o Projeto de Lei 39/2020, tam-
bém de sua autoria, e já aprovado em três comissões 
permanentes da Assembleia Legislativa, que estabe-
lece normas sobre Segurança, Prevenção e Proteção 
contra Incêndios nas edificações e áreas de risco de 
incêndio no Rio Grande do Sul. “Com a aprovação des-
sa proposta o parlamento devolve aos técnicos indus-
triais com registro profissional no CRT-RS, uma atri-
buição que eles já possuíam quando tinham os seus 

registros no CREA”, justificou.
A deputada Luciana Genro (PSOL) e os deputados 

Dalciso Oliveira (PSB) e Luiz Fernando Mainardi (PT) se 
manifestaram por meio de apartes.

Também participaram do evento, diretores e pro-
fessores das escolas técnicas, o vice-presidente do CFT, 
José Carlos Coutinho, os diretores do CFT, Francisco 
Viana Balbino e Bernardino José Gomes; o presidente 
do CRT-01, Luiz Dias, o presidente do CRT-SP, Gilberto 
Sacamoto, o presidente do CRT-MG, Nilson Rocha; o 
presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais do 
RS (SINTEC-RS), César Augusto Silva Borges, o diretor 
da Fundação Liberato, Ramon Fernando Hans, o presi-
dente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do RS (SIN-
TARGS),  Luiz André Sasso; o presidente da Associação 
Gaúcha dos Professores do Ensino Técnico Agrícolas 
(AGPTEA), Fritz Roloff, o prefeito de Agudo, Luiz Hen-
rique Kittel, diretores, conselheiros e funcionários do 
CRT-RS, técnicos industriais e demais convidados.
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Nesta quinta-feira, 28 de abril, O Presidente do 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio 
Grande do Sul (CRT-RS) Ricardo Nerbas recebeu a 
Medalha da 55ª Legislatura, entregue pela Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALERGS). A 
homenagem institucional do legislativo reconheceu 
sua trajetória na criação do Conselho Profissional 
dos Técnicos Agrícolas e Industriais assim como sua 
atuação como dirigente do CRT-RS.

A homenagem foi proposta pelo Deputado Esta-
dual Paparico Bacchi que fez a entrega da medalha. 
“Destaco aqui a extensa trajetória do Ricardo Nerbas 

Deputado Paparico Bacchi (E) e Presidente do CRT-RS Ricardo Nerbas: Distinção reconhece a atuação do 
profissional na construção do conselho profissional e o seu trabalho no parlamento gaúcho em defesa das 
atribuições do Técnico Industrial.
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Dirigentes de entidades dos Técnicos, autoridades e 
Professores de Escolas Técnicas estiveram presentes 
prestigiando o evento.

no movimento dos Técnicos Industriais, sobretudo, sua 
atuação em defesa do PL 39/2020, em tramitação nesta 
Casa, que estabelece normas sobre Segurança, Preven-
ção e Proteção contra Incêndios nas edificações e áreas 
de risco de incêndio no RS, que garante aos Técnicos In-
dustriais o direito de continuar fazendo PPCIs”, afirmou. 
Ricardo Nerbas agradeceu ao parlamento gaúcho pela 
distinção. “Sinto-me honrado pela medalha recebida por 
esta Casa. Agora, aguardo com ansiedade, a aprovação 
do PL 39/2020, que será uma premiação para toda a mi-
nha categoria”, assegurou.

Estavam presentes na ocasião diversas autoridades 

como o presidente do CFT, Wilson Wanderlei Vieira, o 
vice-presidente do CFT, José Carlos Coutinho, os dire-
tores do CFT, Francisco Viana Balbino e Bernardino José 
Gomes, o presidente do CRT-01, Luiz Dias, o presidente 
do CRT-SP, Gilberto Sacamoto, o presidente do CRT-MG, 
Nilson Rocha, o presidente do Sindicato dos Técnicos In-
dustriais do RS (SINTEC-RS), César Augusto Silva Borges, 
o diretor da Fundação Liberato, Ramon Fernando Hans, 
o presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do RS 
(SINTARGS), Luiz André Sasso, o prefeito de Agudo, Luiz 
Henrique Kittel, diretores, conselheiros e funcionários do 
CRT-RS, técnicos industriais e demais convidados.


