
UTILIDADE PÚBLICA

Os contatos dos técnicos chegam também através das re-
des sociais. No Facebook, por exemplo, ao utilizar a plataforma 

messenger – que torna 
a comunicação e trans-
missão de dados mais 
prática –, as mensa-
gens são respondidas 
instantaneamente pelos 

Atendimento em constante evolução
Números expressivos do atendimento em janeiro: aproximadamente 6 mil ligações e 
5 mil e-mails; setor amplia a capacidade operacional em 30% a partir de fevereiro

Os primeiros meses do ano são atípicos para o CRT-SP em função das inúmeras solicitações à gerência de exercício 
profissional – ligações, e-mails e atendimentos presenciais. Somente no mês de janeiro o setor atendeu aproxima-

damente 6 mil ligações telefônicas e respondeu cerca de 5 mil e-mails, inclusive com a composição de 
uma força-tarefa após o horário normal de expediente e aos sábados para atender à demanda. 

Com a contratação de novos colaboradores ampliando em 30% a capacidade operacional, em fevereiro 
o atendimento aos técnicos e à so-
ciedade estará ainda mais eficiente.

No mês de janeiro a gerência 
de exercício profissional apurou 358 
novos registros de pessoas físicas, e 
66 de pessoas jurídicas. 
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6 MIL  
aproximadamente

LIGAÇÕES
TELEFÔNICAS 
ATENDIDAS

5 MIL

E-MAILS
RESPONDIDOS

cerca de

NOVOS REGISTROS 
DE PESSOAS FÍSICAS

358
NOVOS REGISTROS 
DE PESSOAS JURÍDICAS

66

Exemplo de diálogo pelo messenger do Facebook, 
preservando a identidade do profissional

Alguns elogios dispensados ao CRT-SP através de publicações em redes sociais, 
também preservando a identidade dos profissionais

administradores da página e encaminhadas ao setor de atendimento para estabelecimento de contato com 
o profissional. As manifestações são absolutamente legítimas e democráticas para críticas ou elogios, e o 
CRT-SP tem recebido muitas avaliações positivas quanto ao trabalho realizado.

Covid-19: o mundo em alerta
O coronavírus surgiu na China, mas não tem nacionalidade.

Engajado com o bem-estar e a segurança da sociedade, o CRT-SP abraça a campanha 
contra a disseminação do Covid-19; afinal, a precaução é global.



Comissões Ordinárias do CRT-SP
Eleitos os conselheiros para as Comissões Ordinárias do CRT-SP; e 
integrantes das próprias pastas definem os coordenadores e coordenadores adjuntos

Em conformidade com o artigo 71 do Regimento Interno do CRT-SP, as Comissões Ordinárias, de caráter permanente, têm a finalidade de “subsi-
diar nas matérias de competência ética e disciplinar, ensino e formação, planejamento, e controle para o cumprimento da Lei nº 13.639/2018”. 

Na 9ª Sessão Plenária Ordinária do dia 13 de janeiro de 2020, democraticamente foram realizadas as eleições para a composição das pastas para 
o ano em vigência, que ficaram assim constituídas:

As eleições dos coordenadores e coordenadores adjuntos de cada comissão aconteceram nas primeiras reuniões, quando se definiu também o 
calendário anual de reuniões mensais.

Carlos Roberto Alves, João 
Batista dos Reis, José 

Antonio Campos (coordenador 
adjunto), Maykon Donizeti 

Gervasoni e Nilson José Alves 
(coordenador)

Adão Roberto Ricci 
(coordenador), Claudemir Roque 
da Costa (coordenador adjunto), 
Evanildo Cherobim Camaforte, 
José Antonio Campos e Marco 

Aurélio da Costa

Agostinho Ferreira Gomes, 
Carlos Roberto Alves, 

Cláudio Roberto Marques 
(coordenador adjunto), 

Leonardo Breviglieri 
(coordenador) e Paulo Mori

Orientar, disciplinar e fiscalizar 
CRT-SP continua com a análise de denúncias e 
encaminhando ofícios de fiscalização orientativa

Pelo Sistema de Informação dos Conselhos dos Técnicos Industriais (SINCETI), no mês de 
janeiro de 2020 a gerência de fiscalização recebeu mais 11 denúncias, sendo dez carac-

terizadas por infrações quanto à atividade profissional – cinco originadas de pessoas físicas 
e cinco de pessoas jurídicas –, e uma descaracterizada após a devida análise. Em números 
acumulados, as denúncias totalizam 84.  

Foram também encaminhados 12 ofícios de fiscalização orientativa, nos termos da 
Resolução CFT nº 090/2019, que “aprova o Plano Nacional de Fiscalização Integrada 
(PFNI)”, totalizando 193 até o momento.

Ao observar qualquer irregularidade quanto ao exercício profissional, cometidas por pessoas físicas ou empresas, 
favor entrar em contato com a fiscalização do CRT-SP pelo e-mail fiscalizacao@crtsp.gov.br.
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CRT-SP: competência 
exclusiva para orientar, 

disciplinar e fiscalizar (artigo 
3º da Lei nº 13.639/2018) o 
exercício profissional dos 

Técnicos Industriais

Altamar Antunes Alves 
(coordenador), Cláudio Roberto 

Marques, José Tadeu 
de Aguiar Pio, Monique 

Fernanda Xavier (coordenadora 
adjunta) e Valter Casarri 

O primeiro registro profissional 
a gente nunca esquece
Recém-formado: oportunidade para dar início às 
atividades profissionais

Nos termos da Resolução CFT nº 080/2019 – artigo 2º, parágrafo III –, os técni-
cos formados há menos de um ano têm direito a 50% de desconto no valor da 

primeira anuidade. É uma excelente oportunidade para dar início às atividades profis-
sionais; pois, além de comprovar a formação regular em curso técnico devidamente 
reconhecido, o registro no CRT-SP atesta que o profissional está habilitado para 
exercer a profissão em conformidade com a legislação vigente.

Acesse www.crtsp.gov.br e solicite seu registro profissional no CRT-SP

Altamar Antunes Alves, 
João de Souza Pinto, Odil 

Porto Junior,  Paulo Eduardo 
Finhane Trigo (coordenador) 

e Valter Casarri 
(coordenador adjunto)


