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CRT-RN realiza semana de qualificação para diretores, 
conselheiros e colaboradores

o período de 06 a 10 de fevereiro o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do RN (CRT-RN) realizou a Ncapacitação para diretores, conselheiros e colaboradores do CRT-RN. O evento contou com a par�cipação da 

diretoria execu�va, conselheiros (�tulares e suplentes) e colaboradores do CRT-RN. O treinamento foi 

conduzido pelos seguintes palestrantes: Luzimar Pereira, Marcos Paulo Lamounier, Rômulo Manoel B. dos Santos e 

Telga Stephany da Silva. Que explanaram a respeito de temas importantes relacionados ao Sistema de Informação dos 

Conselhos dos Técnicos Industriais (SINCETI), como: análise de processos, emissão de parecer, tramitação de processos 

no sistema, atribuições e penalidades per�nentes às funções, entre outros, todos obje�vando aperfeiçoar o seu uso. 

Nos dias 6 e 7, a programação esteve direcionada para os colaboradores do CRT-RN, com palestras sobre: filtros e 

tramitações no SINCETI, visando compreender as funcionalidades do SINCETI e esclarecer dúvidas a respeito das 

ferramentas do Sistema. Já nos dias 8, 9 e 10, conselheiros (�tulares e suplentes) es�veram reunidos para aprender 

u�lizar o SINCETI com mais eficiência. Além também da par�cipação da diretoria execu�va e de Francisco Almeida de 

Farias Filho (Conselheiro Federal). Os membros de comissões ordinárias aproveitam a oportunidade para �rar dúvidas 

a respeito da análise e tramitação de processos dentro do Sistema. Para Almeida, a presença dos palestrantes foi de 

grande importância para o CRT-RN devido à “vasta experiência desde a formação do próprio CFT e vêm sempre dando 

apoio aos CRTs no que se diz respeito a norma�zação das ações”, destacou.



CRT-RN participa do 1º Encontro Nacional da 
Comunicação em São Paulo

ntre os dias 8 e 9 de fevereiro, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte E(CRT-RN) par�cipou do 1º Encontro Nacional da Comunicação. O evento foi promovido pelo Conselho 

Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e aconteceu no Auditório do Sindicato dos Técnicos Industriais 

no Estado de São Paulo (SINTEC-SP). Sendo estruturado pelo Grupo de Trabalho (GT) de Comunicação do 

Sistema CFT/CRTs, que reúne as assessorias de comunicação da autarquia federal e de todos os regionais, 

representando as 27 unidades da federação. Na ocasião, a abertura contou com Solomar Rockembach 

(Presidente do CFT) e houve também a par�cipação de alguns presidentes de regionais, diretores e gerentes. 

Tendo como obje�vo implantar a comunicação integrada no Sistema CFT/CRTs, aprimorando, assim, as ações 

das equipes para promover a valorização dos técnicos industriais e a proteção da sociedade. A programação 

teve carga horária de 16 horas e contou com palestras sobre marke�ng digital; mailing; releases; anúncios 

pagos nas principais plataformas digitais; entre outros. s pagos nas principais plataformas digitais; entre 

outros. 



Nos dias 14 e 15 de fevereiro, o 

Conselho Regional dos Técnicos 

Industriais do Rio Grande do 

Norte (CRT-RN) par�cipou do Seminário 

Nacional de Fiscalização, promovido pelo 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais 

(CFT). O mesmo aconteceu no auditório da 

LBV, em Brasília. O CRT-RN teve como 

par�cipante Luiz Henrique Dantas, gerente 

de fiscalização. A coordenação do evento 

foi do Diretor de Fiscalização e Normas do 

CFT, Bernardino José Gomes. O seminário 

teve como público-alvo: diretores, gerentes 

e equipes de fiscalização do CFT e dos 11 

regionais, que abrangem todas as unidades 

da federação. Quanto a programação, 

foram abordadas as diretrizes do TCU e 

s a n ç õ e s  e m  c a s o  d e  e v e n t u a i s 

descumprimentos; a implementação do 

Plano Nacional de Fiscalização Integrada 

(PNFI) 2023-2027; funcionalidades do 

aplica�vo e-Fiscal; a cooperação técnica 

entre o CRT-BA e o fiscalização preven�va 

do São Francisco, e a metodologia de 

fiscalização do Ministério da Agricultura e 

Pecuária (Mapa).

CRT-RN participa do Seminário Nacional de 
Fiscalização
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