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Atendimento

Ao fim de mais um ano, com todas as dificuldades que este impôs, ex-
pressamos o reconhecimento pelo trabalho prestado, contribuindo 
para o bem estar da sociedade em tempos tão difíceis. Desejamos que 
2021 seja de muitas oportunidades e realizações e que possamos voltar 
aos momentos de felicidade representados pelo simples aperto de mão 
e abraço. Muito foi feito pelo Sistema CFT/CRT-RS para garantir as plenas 
prerrogativas profissionais descritas em Lei aos milhares de Técnicas e 
Técnicos registrados no estado. Sabemos que muito ainda tem para ser 
feito e estamos comprometidos com esse objetivo. 

O CRT-RS vem atuando para que os profissionais registrados a esse re-
gional tenham resguardado o direito de participar de processos licita-
tórios, nos quais possuam atribuições e competências técnicas para os 
mesmos. Nos últimos meses, a Assessoria Jurídica conseguiu a impug-
nação de dois editais importantes: do INCRA, que impedia a inscrição 
de técnicos agrimensores, e do município de Torres, que excluía técni-
cos para a realização de eventos de sonorização e montagem. Sobre 
este último, com o êxito obtido, a consequente inclusão dos Técnicos 
Industriais no referido certame ocorrerá em 13 de janeiro de 2021.

É importante que mantenha-se em dia com o Conselho, para que a fis-
calização exercida pelo CRT-RS garanta que só profissionais legalmen-
te habilitados exerçam as atividades técnicas regulamentadas pela le-
gislação. O boleto tem data de vencimento para o dia 31 de março, no 
valor de R$ R$ 297,96. Este valor de Anuidade para Pessoa Física pode 
ser parcelado em até 5x, acessando seu espaço profissional, por nosso 
site. Se preferir pagar à vista, fique atento aos descontos:

Até dia 31 de janeiro (10%): R$ 268,16.
Até dia 28 de fevereiro (5%): R$ 283,06.

Uma conquista pra todos www.crtrs.org.br

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul 
(CRT-RS), por medida preventiva ao risco de contaminação por coro-
navírus (Covid-19), suspendeu o atendimento presencial por tempo 
indeterminado. Nosso atendimento segue das 9h às 18h (Seg. à Sex.) 
por nossos canais de comunicação:

Telefone: 51 3014 9300
Whatsapp: 51 98024 6747
atendimento@crtrs.org.br
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