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Com o objetivo de dinamizar o atendimento e se 
aproximar cada vez mais dos técnicos, no dia 15 de 
fevereiro de 2023 o CRT-SP inaugurou sua segunda 
unidade no interior: o escritório regional de Bauru. 
“Eu me sinto muito orgulhoso inaugurando nosso 
escritório na região de Bauru, onde temos mais de 5 
mil profissionais técnicos registrados, que somente 
no ano passado recolheram mais de 12 mil Termos 
de Responsabilidade Técnica (TRTs)”, discursou o 
presidente Gilberto Takao Sakamoto, após agrade-
cer a presença de todos e fazer uma breve contex-
tualização do movimento dos técnicos. 
Saiba mais 

No dia 23 de janeiro de 2022, o presidente Gilberto 
Takao Sakamoto – acompanhado do vice-presidente 
José Avelino Rosa e do diretor administrativo Weling-
ton Guilherme Rezende – esteve no Palácio dos Ban-
deirantes com o vice-governador, Felício Ramuth, em 
retribuição à visita por ele feita à sede do CRT-SP no 
mês de agosto de 2022, mas também para parabeni-
zá-lo pela eleição e alinhar alguns assuntos importan-
tes para os técnicos e a sociedade, como certificação 
por competência, e investimentos em laboratórios e 
oficinas para as escolas técnicas. 
Saiba mais

Inauguração do escritório regional do 
CRT-SP de Bauru

CRT-SP no Palácio dos Bandeirantes

Técnico Industrial em Foco 

CRT-SP inaugura segundo escritório regional na maior cidade do centro-oeste paulista

Em retribuição à visita ao atual vice-governador, representantes do CRT-SP 
apresentam pautas importantes de interesse dos técnicos e da sociedade

CRT-SP em Bauru: aproximando-se cada vez mais  
dos técnicos de todas as regiões do estado 
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Reunião entre representantes do CRT-SP com o vice-governador  
Felício Ramuth, no Palácio dos Bandeirantes
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Para exercer a profissão de acordo com a lei, é exigido o registro 
no CRT-SP que, além da valorização profissional, garante respeito 
e propicia mais oportunidades de trabalho, com responsabilidade 
e segurança. Portanto, se você ainda não efetuou o pagamento da 
anuidade 2023, entre agora mesmo no Sistema de Informação dos 
Conselhos dos Técnicos Industriais (SINCETI) e mostre que você um 
técnico compromissado com sua atividade profissional. Os boletos 
também podem ser gerados pelo aplicativo e-Técnico. Em caso de 
dúvidas, consulte o setor de atendimento do CRT-SP, pelo telefone 
(11) 3580-1000 ou e-mail atendimento@crtsp.gov.br. 

Mantenha a anuidade em dia e esteja 
pronto para as oportunidades 

Valorização Profissional  

Valores e prazos para pagamento da anuidade 2023 estão disponíveis no site www.crtsp.gov.br

Técnico consciente mantém a anuidade em  
dia para o exercício legal da profissão

Di
vu

lg
aç

ão

http://www.crtsp.gov.br
https://crtsp.gov.br/inauguracao-do-escritorio-regional-do-crt-sp-de-bauru/
https://crtsp.gov.br/crt-sp-no-palacio-dos-bandeirantes/
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Técnico Industrial: mostre que você também é 
solidário
Saiba como ajudar as vítimas das chuvas no litoral 
norte de São Paulo
Leia 

TRT Solidário 
CFT isenta técnicos que prestam serviço voluntário 
em São Paulo da cobrança do TRT
Leia 

Litoral paulista em estado de calamidade pública
CRT-SP se solidariza com as famílias atingidas pelas 
fortes chuvas no litoral paulista
Leia 

Ampliação do prazo para justificativa eleitoral
Novo prazo para justificativa da ausência nas 
eleições do Sistema CFT/CRT vai até 31 de dezembro 
de 2023
Leia 

I Seminário Nacional de Fiscalização
CRT-SP participa do I Seminário Nacional de 
Fiscalização, em Brasília; destaque para palestras 
do TCU e o PNFI 2023/2027
Leia 

Reunião na Defesa Civil da Cidade de São Paulo
CRT-SP facilita encontro entre estudante premiado 
na MOSTRATEC 2022 com a Defesa Civil da Cidade 
de São Paulo, para apresentação de projeto
Leia 

Podcast Olhar Técnico: Episódio 1 – Piloto
Técnicos Industriais vencedores e entusiastas 
pela profissão falam sobre suas experiências e 
expectativas profissionais
Leia 

CRT-SP prestigia CRT-ES na 20ª Vitoria Stone Fair
Presidente e diretor administrativo cooperam na 
divulgação do Sistema CFT/CRT em visita à principal 
feira de rochas ornamentais do continente
Leia 

1º Encontro Nacional de Comunicação do Sistema 
CFT/CRT
Reunidos em São Paulo, comunicadores traçam 
metas e estratégias para uma comunicação 
integrada do Sistema CFT/CRT
Leia 

Participação do CRT-SP na 1ª Reunião do GT 
Mulher do CRT-MG
Integrantes do GT da Mulher Dinâmica, Inovadora 
e Empreendedora cooperam com as atividades 
desenvolvidas em Minas Gerais pela valorização da 
mulher técnica
Leia 

Portal de Notícias 

Acompanhe o que foi notícia no site do CRT-SP nos meses de janeiro e fevereiro, com muito conteúdo  
compartilhado nas redes sociais: 

Vitória prévia para os Técnicos em Equipamentos 
Biomédicos
CRT-SP obtém manifestação favorável do TCE-
SP a respeito das atribuições dos Técnicos em 
Equipamentos Biomédicos, em serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e calibração de 
equipamentos odontológicos 
Leia 

Reunião na USIMINAS de Cubatão
CRT-SP estabelece plano e cronograma para 
registrar técnicos da USIMINAS de Cubatão
Leia 

Presidente do CRT-SP no programa “A Hora e a Vez 
da Pequena Empresa”
Gilberto Takao Sakamoto fala sobre as áreas de 
atuação, atribuições profissionais e as vantagens de 
contratar técnicos registrados no conselho
Leia 

Técnicos em Edificações e Construção Civil
Pela Resolução CFT n° 205/2022, eles podem 
executar projetos sem limite de área, desde que 
haja projeto elaborado por profissional habilitado 
Leia 

Seminário de Fiscalização do CRT-BA
CRT-SP prestigia evento do CRT-BA, realizado em 
Salvador com o objetivo de promover a integração 
da área de fiscalização
Leia 

Código de Ética Profissional do Técnico Industrial
Consulte o novo Código de Ética Profissional 
do Técnico Industrial e conheça seus direitos e 
obrigações
Leia 

CRT-SP marca presença no Vale do Aço em Minas 
Gerais
CRT-SP na USIMINAS de Ipatinga; ideia é seguir 
modelo do CRT-MG na unidade da empresa em 
Cubatão para registro de técnicos e emissão de TRT 
de Cargo e Função 
Leia 

Oficial: a “casa própria” dos técnicos
Compra da sede do CRT-SP: objetivo conquistado em 
apenas quatro anos
Leia 

Sistema a Gás, Biocombustíveis e Móveis
Técnicos de mais três modalidades têm suas atribuições 
esclarecidas e definidas por meio de resoluções 
publicadas pelo CFT
Leia 
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Técnica em Edificações formada pelo ETEC Getúlio Vargas, Vivia-
ne Ricarda Lima Veiga mora em São Paulo e trabalha da Compa-
nhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ) desde 2012, pri-
meiramente na coordenação de manutenção civil das estações e 
pátios, liderando e gerenciando as atividades de correção e pre-
venção e, a partir de 2018, compondo a equipe de inspeção civil, 
auxiliando na coordenação de relatórios técnicos sobre ações di-
ferenciadas e acompanhamento dos indicadores de falhas.
Sempre em busca de atualização profissional, ela foi galgando 
espaço e aproveitando as novas oportunidades, integrando 
equipes de manutenção e inspeção de vias, extensiva ao mo-
notrilho – a via elevada –, fiscalizando os serviços da empresa 
terceirizada, além de aprimorar as rotinas de inspeção civil rea-
lizadas por membros da equipe de manutenção. “Com o curso 
técnico, pude perceber a possibilidade de crescimento traba-
lhando no METRÕ”, comemora, agradecida por ter feito a esco-
lha certa, que tem lhe propiciado a projeção profissional numa 
empresa de grande credibilidade e notoriedade. 
Você, Técnica Industrial, também pode conquistar o seu espaço. Acre-
dite, invista na formação técnica e compartilha sua experiência, para 
que cada vez mais mulheres possam estar inseridas no setor técnico. 

Viviane Ricarda Lima Veiga: 
no “trilho” certo

Minha História 

Exemplo de uma técnica que têm conquistado seu espação e ascensão 
profissional numa grande empresa 

“Com o curso técnico, pude perceber a possibilidade  
de crescimento trabalhando no METRÕ”
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Técnico que Faz: o espaço de quem é 
técnico e de quem precisa de técnico 

Oportunidades

Repaginada, mais ágil e com novas funcionalidades, plataforma gratuita tem gerado oportuni-
dades para os técnicos e contribuído com empresas na busca por profissionais qualificados 

Você, Técnico Industrial, já fez seu cadastro gratuito para oferecer seus serviços? 

A plataforma online gratuita Técnico 
que Faz tem gerado muitas oportuni-
dades de serviços na área técnica por 
meio do contato entre profissionais 
técnicos prestadores de serviços com 
empresas. E, agora, está repaginada, 
com mais agilidade e novas funcionali-
dades, como busca de oportunidades e 
profissionais de maneira mais assertiva. 
Faça seu cadastro e esteja pronto para 
as oportunidades. 
Clique aqui  

Central de Atendimento: (11) 3580-1000  -  atendimento@crtsp.gov.br

Sede:
Avenida da Liberdade, 1000, 16º Andar, Liberdade, CEP 01502-001, São Paulo - SP

Escritório Regional de Campinas: 
Storage Tower Centro Empresarial, Av. Nossa Senhora de Fátima, 3.000 
1º andar - Sala 4B, CEP 13478-540, Americana SP

Escritório Regional de Bauru: 
Edifício Business Office, Avenida Getúlio Vargas, 21-51, 3º andar - Sala 33
CEP 17017-000, Bauru SP

FALE CONOSCO

/crt-sp/crt.sp/crtsp.gov.br /crt-sp

www.tecnicoquefaz.crtsp.gov.br
https://www.linkedin.com/company/crt-sp/mycompany/
https://www.instagram.com/crt.sp/
https://www.facebook.com/crtsp.gov.br/
https://www.youtube.com/@CRTSP

