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Dia do Técnico Industrial é marcado por homenagens a 
profissionais de destaque no Sistema CFT/CRTs

 Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) homenageou profissionais de destaque indicados pelos regionais que Ointegram o Sistema CFT/CRTs. A solenidade marcou o Dia do Técnico Industrial, celebrado no dia 23 de setembro, e o 

encerramento da Semana do Técnico Industrial 2022. O obje�vo foi mostrar à sociedade o trabalho de homens e 

mulheres que no exercício legal da profissão, contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico da nação. “É uma honra 

prestar essa homenagem a vocês que tanto fizeram e ainda fazem por melhorias na nossa sociedade. Alguns aqui aposentados 

deixaram um legado a ser seguido pelos que permanecem na a�vidade. A verdade é que esses dez profissionais representam uma 

categoria presente no dia a dia de cada cidadão”, ressaltou o presidente Solomar Rockembach. 

Gilvan Nunes Soares – CRT-RN
Gilvan Nunes Soares é técnico em Eletrotécnica, formado no ano de 1976 pela Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte 

(ETFRN), atual, Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Trabalha na Neoenergia Cosern 

(Cia Energé�ca do RN) há 45 anos. É especialista na área de projetos de controle e proteção de sistemas de transmissão de energia, 

possui cursos e treinamentos na área de proteção de sistemas e eletrônica industrial. Foi o primeiro Conselheiro Federal do 

Sistema CFT/CRTs (sendo �tular do Estado do Rio Grande do Norte), no período de 2018-2022. Atualmente, é Conselheiro Suplente 

do RN para o mandato 2022-2026. Par�cipou a�vamente junto ao CFT como o conselheiro representante do Rio Grande do Norte 

para a criação do CRT-RN, defendendo com pulso forte a questão de viabilidade para a instalação do regional do RN. Tendo sido o 

principal responsável pela criação do regional, onde, como presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais no Estado do Rio 

Grande do Norte (Sintec-RN), ajudou com toda a infraestrutura e apoio financeiro necessário, bem como com a indicação da 1ª 

diretoria execu�va do referido conselho regional. No momento, atua também como presidente do Sintec-RN no mandato até o ano 

de 2023.



CRT-RN realiza seminário sobre 

empreendedorismo na área Técnica Industrial

 Conselho Regional dos Técnicos Industriais do ORio Grande do Norte (CRT-RN) realiza, nos dias 17 
e 18 de novembro, o I Seminário dos Técnicos 

Industriais do Rio Grande do Norte (I SETIRN). O evento 
será realizado no Auditório Albano Franco, na Casa da 
Indústria, localizado na Avenida Senador Salgado Filho, 
2860, em Lagoa Nova. As inscrições são gratuitas e podem 
ser realizadas até dia 11 de novembro, através do link: 
h�ps://doity.com.br/ i -seminar io-dos-tecnicos-
industriais-do-rn. Com um total de 200 vagas, divididas 
entre profissionais e estudantes da área. É composto por 
p a l e s t r a s  e  p a i n é i s  d e n t r o  d a  t e m á � c a  d o 
empreendedorismo. Fomentando debates sobre 
formação técnica, mercado de trabalho, desafios e 
perspec�vas para categoria; inserção feminina na área 
em seus contextos dis�ntos.  Além de reunir técnicos 
industriais do Estado do RN – sejam ainda estudantes em 
suas diversas modalidades, profissionais atuantes no 
mercado e/ou professores das áreas per�nentes.

Responsabilidade Social
Ser um Conselho socialmente responsável vai além de um 

discurso ou momento. É preciso que aconteça a 

transformação de ideias em ações. Pensando nisso, I 

SETIRN estará arrecadando entre os par�cipantes 

doações para o Lar do Ancião Evangélico (LAE), que está 

PROGRAMAÇÃO

17/11/2022 – 1º dia

13h – Credenciamento

14h – Apresentação Cultural

Escola Garcez Experimental de Dança com o compacto do 

espetáculo “Flor de Cactos”

14h30 – Abertura Oficial

15h30 – Palestra: Nascimento e Cons�tuição do Conselho 

próprio dos técnicos industriais

Ministrante: Wilson Wanderlei Vieira – Presidente da 

FENTEC

16h15 – Palestra: Perspec�vas e Oportunidades de 

atuação e Responsabilidades Técnica em Edificações e 

Construção Civil

Ministrante: Jessé Barbosa Lira – Presidente do CRT-03

17h – Coquetel

18/11/2022 – 2º dia
9h – Palestra: Educação Profissional – A formação técnica 

e os caminhos para a empregabilidade

Ministrante: Rodrigo Diniz de Mello – Diretor do CTGAS-

ER/ISI-ER

9h45 – Palestra: Panorama Econômico para o Técnico 

Empreendedor para o próximo Quinquênio (2022-2027)

Ministrante:  Sandro Augusto Vieira da Silva – Presidente 

do CRT-BA

10h30 – Momento do empreendedor: Histórias que 

inspiram

12h – Intervalo (Almoço)

13h30 – Momento fiscalização

Ministrante: Luiz Henrique Dantas e João Esdras T. de 

Souza – Gerente de Fiscalização e Assessor Técnico do CRT-

RN

14h30 – Momento Mulher: Impulsionando gerações

16h – Intervalo (Coffee Break)

16h30 – Encerramento

localizado na Rua Poços de Caldas, 3001, no bairro de 

Neópolis. A ins�tuição conta hoje com 30 idosos e carece 

de materiais de higiene pessoal, limpeza e gêneros 

alimen�cios. Em conformidade com essa realidade, o I 

SETIRN receberá no momento do credenciamento os 

seguintes itens: fraldas geriátricas tamanho G e XG; 

pomada de assadura, óleo de girassol, shampoo, 

condicionador, sabonete líquido e lenço umedecido, o 

quais serão entregues aos responsáveis pela en�dade (em 

data posterior) sendo previamente agendada com os 

mesmos. Lembrando que as inscrições são gratuitas e a 

par�cipação no evento não está condicionada a entrega 

do item, é apenas um incen�vo para as doações, 

es�mulando, assim, o exercício da solidariedade.
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