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Fiscalização do CRT-SP 
CRT-SP contata mais de 160 empresas, incluindo 26 das princi-
pais usinas de açúcar e álcool do estado, que empregam milha-
res de técnicos 

Entre os meses de agosto e novembro a gerência de fiscalização do CRT-SP contatou 162 empresas, 
incluindo 26 das principais usinas de açúcar e álcool do estado, obtendo até o momento 48 respostas 

formais e a indicação de aproximadamente 2 mil profissionais técnicos – funcionários ou prestadores de 
serviços. Direcionado ao setor de recursos humanos, o documento apresenta formalmente o conselho e 
solicita a relação dos técnicos contratados como funcionários, bem como as empresas prestadoras de 
serviços cujas atividades envolvam profissionais que demandam atribuições técnicas.

Diante da responsabilidade de proteger a sociedade quanto à ilegalidade do exercício profissional, o 
CRT-SP analisará todas as denúncias ou atos de infração que lhe forem encaminhados, contraditórios aos 
dispositivos da Lei nº 13.639/2018 ou às resoluções baixadas pelo CFT.

As notificações de denúncias podem ser efetuadas através do site www.crtsp.gov.br em Serviços Online.
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FISCALIZAÇÃO DO CRT-SP
fiscalizacao@crtsp.gov.br

Do campo à produção industrial: 
contato com empresas e as principais 

usinas de açúcar e álcool

Atendimento FALE COM O 
ATENDIMENTO DO CRT-SP

atendimento@crtsp.gov.br
(11) 3580-1000

Demonstrativos 
gráficos referentes 
aos números de 
registros de 
profissionais 
técnicos e emissão 
de TRTs no mês de 
novembro

Números expressivos: empresas, 
profissionais e emissão de TRTs
Total de profissionais alocados no CRT-SP ultrapassa a marca de 111 mil; registro de 
105 novas empresas e emissão de aproximadamente 9400 TRTs no mês de novembro

No mês de novembro a gerência operacional registrou aproximadamente 300 profissionais técnicos, ultrapassando a marca de 111 mil alocados no 
CRT-SP atualmente.  Quanto às empresas foram 105 novos registros no período, totalizando 1684 no ano e superando a meta estabelecida em 29,5%. 

Por fim, só em novembro foram emitidos mais de 9400 Termos de Responsabilidade Técnica (TRTs); no ano, o número é superior a 96 mil.



Informativo 
Primeira edição do Informativo Ser Técnico Industrial 
é encaminhada para mais de 73 mil e-mails válidos  

Conforme relatório apurado junto aos responsáveis, o Informativo Ser Técnico 
Industrial [Nº 001 – Novembro/2019] foi enviado para mais de 73 mil técnicos 

– adimplentes e inadimplentes – alocados no conselho; e, de acordo com a 
empresa responsável pelo disparo de e-mails do CRT-SP, o número de aberturas de 
mensagens tem sido extremamente satisfatório: mais de 33%. Chama a atenção 
também o baixíssimo índice de solicitações de descadastramentos – menos de 
0,5% do total. 

Esses dados comprovam que as informações estão alcançando um grande 
contingente de técnicos, num trabalho realizado em consonância com a valorização 
dos profissionais e a segurança da sociedade. 

Com a proposta de periodicidade mensal, o informativo é também 
disponibilizado pelas redes sociais e para download no site www.crtsp.gov.br.

Colaboração com novas resoluções 
CRT-SP colabora com novas resoluções do CFT, normatizando as atribuições dos técnicos; 
entre eles, os Técnicos em Telecomunicações

Com a colaboração do CRT-SP, o Conselho Federal dos Técnicos Indus-
triais (CFT) baixou mais uma resolução normatizando as atribuições 

dos técnicos: a Resolução CFT nº 083/2019, que “disciplina e orienta as 
prerrogativas e atribuições dos Técnicos Industriais com habilitação em 
Telecomunicações”. Esse assunto foi debatido em várias reuniões do 
Grupo de Trabalho de Telecomunicações na sede do CRT-SP, resultando 
no encaminhamento de sugestões de profissionais envolvidos para au-
xiliar na elaboração do documento.

Quanto à Resolução CFT nº 086/2019, com o apoio do Grupo de 
Trabalho do Corpo de Bombeiros o CRT-SP também apresentou uma 
minuta, mas não foi atendido em suas considerações. Diante disso, por 
ocasião de uma reunião com a diretoria do 
CFT em Brasília, o CRT-SP defendeu a pro-
posta da regionalização – por meio de atos 

administrativos – das atribuições dos Técnicos Industriais com competências para elaboração de projetos com âmbito 
no Corpo de Bombeiros, uma vez que cada corporação estadual têm suas próprias instruções técnicas.

Palestras institucionais 
Maio a novembro: 120 palestras, 79 escolas e mais de 7 mil alunos alcançados

Considerando as palestras institucionais realizadas entre os meses de maio e novembro pelos conselheiros e represen-
tantes do CRT-SP, mais de 7 mil alunos já foram alcançados com 120 apresentações em 79 diferentes instituições de 

ensino. Somente em novembro foram ministradas 18 palestras em 11 escolas, com o objetivo de apresentar institucio-
nalmente o conselho e conscientizar os alunos – futuros profissionais técnicos – sobre a obrigatoriedade do registro 
para o exercício legal da profissão.

Técnicos bem informados: Informativo Ser 
Técnico Industrial [Nº 001 – Novembro/2019] 
encaminhado a mais de 73 mil e-mails válidos
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Nova sede do CRT-SP 
Com mais comodidade e praticidade, em breve o CRT-SP estará instalado em novo endereço: Avenida Liberdade, 1000 

– 16º Andar – Bairro da Liberdade, ao lado do metrô São Joaquim.


