
O conteúdo ao vivo se tornou estratégia de sobrevivência, relacionamento e
influência na pandemia. O live streaming se mostrou mais que uma simples
tendência, a tecnologia está em plena fase de crescimento e de consolidação
cultural e social. Visando seguir as regras de distanciamento e isolamento social
para combate ao espalhamento da Covid-19, o CRA-GO adotou a ferramenta para
estar perto e, ao mesmo tempo, compartilhar conhecimento com os profissionais
da Administração.

CRA-GO SE REINVENTA
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOÍAS

ARTIGO

COVID-19 E APRENDIZAGEM

NESTA EDIÇÃO

Em tempos de pandemia da Covid-19, o público mais vulnerável
é o primeiro a ser atingido e a sofrer mazelas sociais e
econômicas.

POR VALDINEI VALÉRIO
 ADMINISTRADOR E VICE-DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CRA-GO.
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JORNAL DO CRA-GO

A parceria oportuniza o livre acesso
ao “CRA-SP Educa”, uma plataforma
on-line do CRA-SP para capacitação
profissional à distância e totalmente
gratuito ...

A atividade de Administração de
Condomínio está Inserida no campo da
Administração.

CRA-GO faz reunião
institucional com
COPESP. (Pág.9)



 Adaptar-se, ou seja, integrar-se, ambientar-
se, tornar-se apto e ajustado, nunca foi tão
necessário quanto agora. Adaptação é a
palavra para o “novo normal” que vem por
aí! Mas nós só podemos nos adaptar quando
sabemos e reconhecemos as mudanças! E o
primeiro passo para mudar, é reconhecer
que a mudança é necessária!
             E como num organismo
organizacional, essa tomada de decisão
deve caminhar pelos princípios do
planejamento, da organização, do comando,
da coordenação e do controle, categorias
imprescindíveis que faz a diferença entre a
boa e a má Administração.
               Digo ainda que essa capacidade
crítica e reflexiva não vem de respostas
prontas, mas de questionamentos e
reflexões que, sobretudo, instigam os
Administradores do Futuro a pensarem: de
que forma podemos vamos fazer a
diferença?
      Foi-se o tempo em que trabalhamos
apenas para ter uma renda. Agora temos
que encontrar sentido em nossas vidas.  Pois
o que fazemos é parte
de quem somos. Este é um componente
importante dos grandes profissionais, do
futuro. Associado a isso, mercados exigem
comprometimento e disposição para o
aprendizado de novas habilidades e
comportamentos. Desenvolver significa
crescer e progredir e um conhecimento só
promoverá desenvolvimento enquanto
ainda tiver sua utilidade.

      A humanidade sempre enfrentou
situações difíceis como catástrofes, doenças
e guerras. E a sobrevivência só foi possível
graças a resiliência, a tenacidade e a
adaptação do ser humano. Neste 9 de
setembro comemoramos 55 anos de
história! O Dia Nacional do Profissional da
Administração. Desde 1965, temos a
garantia de direitos de uma profissão
regulamentada. 
       Vivenciamos um momento em que não
há uma receita pronta para o futuro. Mas
uma coisa é certa, vamos ter que repensar a
formação e a atuação de muitas profissões e
a Administração é uma delas.
A pandemia da Covid-19 pegou todo mundo.
Não houve distinção de raça, cor, religião,
classe. Se de um lado da batalha está um
vírus que destrói vidas humanas, do outro a
economia e os negócios arruinados.
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Visando facilitar ainda mais a vida das
empresas e profissionais registrados no
CRA-GO, foi lançada no início deste ano
uma ferramenta que permite acesso e
validação das certidões através de QR
Code. O serviço é feito de forma rápida e
segura através do Sistema Integrado de
Fiscalização e Autoatendimento (Sifa).
Além da emissão de boletos de anuidade,
os atendimentos nas áreas de Registro e
Gestão de Documentos também
acontecem de forma eletrônica e digital.
O código já consta em certidões de
regularidade profissional, tecnólogo e
empresa, documentos de fiscalização 
 (intimação e ofícios) 

          O CRA-GO foi um dos primeiros
conselhos a solicitar junto ao Conselho
Federal de Administração (CFA), em
fevereiro, a prorrogação até 31 de
dezembro da resolução Normativa CFA n°
576/19, que instituiu o Programa de
Recuperação de Créditos no âmbito do
Sistema CFA/CRAs. Somado ao momento
de pandemia da Covid-19, o CFA atendeu
aos anseios do CRA-GO e publicou a
Resolução Normativa nº 580 que estende
até o dia 31 de dezembro 2020 a solicitação
do refinanciamento de dívidas (Refis) para
administradores e empresas credenciados
na entidade (anteriormente o prazo seguia
até 30 de abril). O documento permite que
o Conselho conceda descontos de 90%
incidentes exclusivamente sobre juros e
multas para débitos de 2019 e anos
anteriores.  “Acreditamos que tal
prorrogação estimulará a regularização dos
demais registrados que ainda se encontram
inadimplentes”, afirma o diretor de
Administração e Finanças do CRA-GO, Adm.
Leonan Tomé Rodrigues Siqueira. Para
aderir ao programa, o interessado precisa
formalizar o pedido junto ao CRA-GO. O
requerimento deve ser acompanhado da
assinatura de termo de conciliação de
dívida. 

Em maio, o presidente do Conselho
Regional de Administração de Goiás (CRA-
GO), Adm. Samuel Albernaz, oficializou
com o presidente do Conselho Regional de
Administração de São Paulo (CRA-SP),
Adm. Roberto Carvalho Cardoso, um
convênio que resulta em benefício aos
profissionais da Administração e aos
estudantes. A parceria oportuniza o livre
acesso ao “CRA-SP Educa”, uma
plataforma on-line do CRA-SP para
capacitação profissional à distância e
totalmente gratuito, em cursos de
reconhecidas instituições de ensino do
País. “O programa é mais um grande
passo em direção ao desafio de fomentar
o constante desenvolvimento dos
profissionais e estudantes da
Administração. Por meio de parcerias
firmadas com algumas das mais
importantes e representativas 

Instituições do País, lançamos o CRA-SP
Educa, plataforma totalmente online e
gratuita que oferece cursos em variadas
áreas e com conteúdos em sintonia com
as mais atualizadas práticas do mercado
de trabalho”, explica o Adm. Roberto
Carvalho. “O CRA-GO tem um importante
papel na missão de promover a
Administração em benefício da sociedade.
Com essa parceria vamos fomentar e
compartilhar o conhecimento, tão
importante em qualquer fase da carreira.
Todos os cursos são realizados em
ambiente digital, no formato EaD e parte
deles são certificados após sua
conclusão”, destaca o Adm. Samuel
Albernaz.

e termos de  confissão de dívida. Tudo
isso possibilita autenticidade confirmada
pelo CRA-GO via web, permitindo fazer
download dos documentos pela internet,
uma cópia autêntica das documentações
físicas.
           O que é – QR Code é a abreviação
de Quick Response Code (Código de
Resposta Rápida), sistema com um
código em 2D usado para ter acesso
rápido a sites, textos e números em um
processo similar à leitura dos preços dos
caixas de supermercado. Para fazer a
leitura, é necessário um aplicativo
especial que pode ser adquirido
facilmente na Apple Store ou Play Store.

Sistema CFA/CRAs
prorroga Refis de
débitos

CRA-GO firma
convênio com o
CRA-SP e passa a
oferecer cursos à
distância

Serviços de QR Code é realidade
para usuários do CRA-GO

         Todos os detalhes do Programa podem
ser obtidos pelo telefone (62) 3230-4769 ou
pelo e-mail: conciliacao1@crago.org.br
Regularize seus débitos com o CRA-GO e
fortaleça ainda mais a fiscalização efetiva
da profissão e a valorização da categoria

.

 Contato para detalhes do programa: 

 (62) 3230-4769 
E-mail: conciliacao1@crago.org.br 



        “O Poder do Foco para Criar Bons
Hábitos” Esteve sob a liderança do
professor e conselheiro do CRA-GO, Adm.
José Rafael de Medeiros Filho, que
tratou do tema no dia 16 de maio. Ele
iniciou a apresentação destacando que
“o foco é mais importante que a
inteligência, principalmente em um
mundo moderno”. José Rafael também
apontou os males causados pela
procrastinação e explicou cada um dos
cinco passos para gerir a produtividade,
que é registrar (anote tudo,  seja
compromisso, ideia, 
prazos, filme, música, 
tarefas, objetivos) 
separar, guardar, 
planejar e 
executar.

PROF. ADM. MILTON JUSTOS
DIRETOR PRESIDENTE DA FACULDADE DE PIRACANJUBA (FAP)

DEP. ESTADUAL VIRMONDES CRUVINEL

ADM. JOSÉ RAFAEL DE MEDEIROS FILHO

ADM. CÁRBIO ALMEIDA WAQUED

      Um bate papo no dia 30 de maio sobre
“Educação 4.0: como a educação vem
superando a pandemia do Coronavírus
aliando as novas tecnologias” foi
apresentado pelo Prof. Adm. Milton Justos,
diretor presidente da Faculdade de
Piracanjuba (FAP) que tem mais de duas
décadas do curso de Administração. Ele
enfatizou a necessidade da mudança das
Diretrizes Nacionais Curriculares (DCNs),
“que precisam estar ligadas ao momento e
às novas tecnologias com metodologias
ativas, estimulando o aluno ‘a aprender
fazendo’, num conjunto de situações,
gerando discussões e problematizações de
forma efetiva”. Ele também enfatizou que
“bons gestores serão imprescindíveis para
atravessar a crise”.

  “O Despertar para um Novo
Recomeço”
        Foi o tema escolhido para dar início
ao projeto, no dia 2 de maio, com os
especialistas e palestrantes Admª Aline
Bitencourt e David Martin. Eles
ressaltaram a importância de se
antecipar, nunca acomodar.
“Precisamos enxergar esse tempo que
estamos em casa, cumprindo as
medidas de distanciamento social, com
uma oportunidade para refletir acerca
de temáticas importantes tanto para
sociedade em geral quanto para o
desenvolvimento profissional”,
destacou Aline.

ferramentas de interação social, sobre
como acontecia a proximidade entre as
pessoas. “Havia uma crítica, muitas
pessoas falavam que aproximava o
virtual, no entanto distanciava do
presencial”, contrapôs. “Mas este
momento trouxe uma nova perspectiva do
cenário, o que é presencial e o que não é”,
disse. E a consequência é que as pessoas
precisam se reinventar em todos os
sentidos. Ainda, de acordo com
Virmondes, o cenário merece uma
avaliação, equilibrar economia e saúde, e
bons gestores serão imprescindíveis para
atravessar a crise.

       As lives foram uma saída para manter as pessoas em casa durante a pandemia da Covid-19 e ao mesmo
tempo levar entretenimento e conhecimento ao público. A tecnologia é cada vez mais usada e na hora de levar
capacitação e educação aos profissionais que buscam aprimoramento a situação não é diferente.
          Caminhando na linha da inovação e reinvenção, o CRA-GO promoveu de maio até agosto 15 transmissões ao
vivo pelas plataformas virtuais do Facebook e Youtube para os profissionais da Administração, cumprindo com o
compromisso de promover diálogo com a categoria.

CRA-GO SE REINVENTA
COM TRANSMISSÃO DE LIVES/PALESTRAS

ADMª ALINE BITENCOURT E DAVID MARTIN

        “Mercado digital e suas vantagens:
Vida e Negócios – Descrição de 21
ferramentas para equilibrar Vida e
Carreira” 
         Ficou à cargo do Adm. Cárbio Almeida
Waqued, pesquisador e profissional de
marketing, na transmissão que aconteceu
no dia 13 de junho. “O uso da tecnologia é
parte integral da maioria das empresas
hoje em dia. E versatilidade, profundidade
e foco serão as características que vão
diferenciar os profissionais do futuro.
Para isso, é necessário que eles sejam
capazes de diferenciar conhecimento de
informação. A informação pode ser
facilmente obtida por meio de uma
pesquisa na internet, enquanto o
conhecimento é estratégico e nos leva a
descobrir a forma de como tratar essa
informação”, destacou.

      “Justiça, respeito e solidariedade em
tempos de isolamento social”
       Foi assunto da palestra/live apresentada
no dia 4 de junho pelo deputado estadual,
Virmondes Cruvinel. A transmissão foi uma
parceria entre o CRA-GO e a Fasug, como
parte da XXI Semana Multidisciplinar da
instituição de ensino. De acordo com o
deputado, antes da pandemia havia um
debate sobre o uso das redes sociais, 
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ECONOMISTA E CONSULTOR EDUARDO ANCANTARA

VALDIR MENDONÇA ALVES

ADM KÊNIA COUTINHO

IESO COSTA MARQUES

ADM VINÍCIUS FARIAS
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          Focando em “Liderança e Gestão
5.0”, a Admª Kênya Coutinho, que também
é conselheira da entidade, resumiu no dia
7 de julho em sua palestra que se na
Revolução 4.0 as tecnologias são
desenvolvidas com foco na indústria e
produtividade, a fim de agilizar operações
e gerar lucro, na Sociedade 5.0, o objetivo
do desenvolvimento de soluções
tecnológicas é o bem-estar humano, a
qualidade de vida e a resolução de
problemas sociais. “E para colocar em
prática o conceito de Sociedade 5.0 é
necessário que as empresas realmente
entendam quais são os principais
problemas do usuário, para colocá-lo no
centro de toda operação, e
posteriormente, resolver seu problema de
forma rápida e eficiente”, definiu. 
      

    “A Administração 4.0 e o novo
normal imposto pela pandemia de
Covid-19” Foi assunto debatido pelo
especialista em Gestão Empresarial e
mestre em Agronegócios, Adm. Ieso
Costa Marques no dia 14 de julho. Por
meio de inteligência artificial (AI) e
internet das coisas (IoT) e outras
tecnologias integradas, recursos
fornecem análises de rotinas produtivas
e de funcionamento de processos, o que
promove uma gestão melhor e mais
qualidade nos resultados. 

       “Preparando o Empreendedor para
o Novo Mundo” 
   Esteve nas mãos do economista e
consultor Eduardo Ancantara, no dia 20
de junho. Segundo ele, o mundo não é
mais o mesmo e nada voltará a ser como
antes. “A atual crise foi uma forma de
acelerar mudanças que já eram
necessárias. Pequenas, médias e grandes
corporações estão se contorcendo para
tomar decisões estratégicas inteligentes.
Diante de tantos desafios e de uma
significativa mudança de mercado,
entender a posição das empresas,
principalmente a sua, no novo contexto é
primordial”, revelou.

        O tema “Como gerenciar custos em
tempos de crise”
    Foi apresentado pelo professor e
mestre Valdir Mendonça Alves no dia 27
de junho e trouxe dicas para que o
administrador e o empresário façam um
plano de redução de custos. “Em
momentos e crise, as pessoas repensam
seus gastos, consequentemente, as
empresas naturalmente buscam reduzir
custos operacionais para garantir a força
de seus negócios. Com um bom
planejamento, fica mais fácil identificar e
medir os riscos, revisar as perdas e
montar estratégias proativas”, apontou. 

“Sem dúvidas, essa ferramenta é um
relevante caminho para a colaboração
digital. Profissionais devem estar
preparados para a retomada e para a
nova experiência digital 4.0 no mercado
mundial”, afirmou. E, mais: “A ideia é
associar a AI com as atividades humanas,
ou seja, a administração da informação é
a chave de sucesso de um sistema
descentralizado e as redes têm uma
relação comunicacional que podem
reportar falhas”, destacou.

, com o especialista em gestão condominial, Adm. Vinícius Farias, foi tema transmitido
no dia 20 de julho. “Cada condomínio tem a sua realidade e a sua particularidade.
Profissionalizar a gestão por meio das administradoras de condomínios soma
benefícios, apesar de pouco reconhecidas. Elas são responsáveis por fazer a gestão na
função de sindicatura profissional, oferecendo assessoria administrativa nos atos de
gestão do dia a dia e operacional para o síndico morador”, definiu.

          “Desafios atuais do cargo de síndico e a importância da gestão profissional”, 



RODRIGO SOUZA ZANZONI

ADM. JARDEL BATISTA DOS SANTOS

ADM. LUIS GUILHERME MAGALHÃES

ADM REJANE DUARTE

ADM. HENRIQUE RICARDO BATISTA

          Para falar das "Novas formas de atuação profissional”. O CRA-GO convidou
o especialista financeiro, professor e consultor, Adm. Luis Guilherme Magalhães, no
dia 27 de julho. A tecnologia transformou o mundo. “E quando se fala de uma nova
área de atuação profissional é o mesmo que mostrar para os administradores que
eles podem se organizar enquanto classe e pessoas para montar negócios voltados
para a área de gestão, auxílio na tomada de decisões e planejamento estratégico”,
revelou.

      “Equipe de sucesso, motivada e com excelentes resultados em tempos de
pandemia”. Foi o tema exposto pelo Adm. Jardel Batista dos Santos, conselheiro
do CRA-GO, no dia 10 de agosto. “Sabemos que administrar é para nós, que somos
Administradores. E obter resultados excelentes em tempos de pandemia, sabemos
bem, que não é uma tarefa fácil. Mas segundo Kotler, a qualidade ainda é o meio de
fidelizar nossos clientes”, afirmou. 
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          Por fim, no dia 24 de agosto, o administrador público e contador Rodrigo Souza
Zanzoni debateu "Gestão de pessoas no serviço público". Segundo ele, apesar da
gestão pública trazer resquícios de períodos anteriores, o que torna o ambiente
complexo e desafiador, o administrador precisa fazer a leitura de cenário. “A maioria
dos profissionais que ocupam os cargos públicos tem suas competências avaliadas
no quesito conhecimento, durante concurso, sendo que as habilidades e as atitudes
apresentam referencial baixo. Esse modelo empregado pelas organizações privadas
para avaliar seus colaboradores por competência é um caminho a ser percorrido no
serviço público”, pontuou.

     O assunto “O compliance dos tributos condominiais”. Ficou sob a
responsabilidade do Adm. Henrique Ricardo Batista, que discutiu o tema no dia 18
de agosto. Do inglês, compliance significa conformidade, ou seja, estar em
“compliance” é estar em conformidade com leis e regulamentos externos e
internos. “Nos últimos anos, o compliance tem ganhado mais espaço nas empresas,
principalmente, já que o foco de muitas delas é ter uma gestão correta e
transparente”, salientou. “Isso acaba sendo um leque aberto para o administrador
atuar na administração de condomínios, uma vez que, junto ao conselho fiscal,
ficará responsável por fazer a gestão tributária do condomínio”, esclareceu.

          “Decole com seu negócio familiar”. Com a Master
Coach, mentora e palestrante, Admª. Rejane Duarte, foi
assunto transmitido no dia 3 de agosto. A abordagem
apresentou pontos positivos e os desafios do empreender
em família. “A resiliência associada ao conhecimento
próprio somado ao conhecimento do outro é o grande
segredo para um negócio de sucesso”, resumiu.

ACESSE WWW.YOUTUBE.COM/C/CRAGOOFICIAL
E VEJA AS ÚLTIMAS LIVES



    A expressão “tire o S da crise e crie” já
existe há muito tempo. Em tempos de
pandemia e de insegurança permeando o
ambiente econômico e de negócios no País,
profissionais de administração se uniram
para lutar contra a crise. Juntos, eles
oferecem consultorias gratuitas on-lines em
finanças, orçamento, logística, recursos
humanos, marketing, tecnologia da
informação e outras áreas da administração
aos microempreendedores (MEI) e
empresários de pequenas empresas do
Estado. 
 A campanha “Administrador e
Empreendedor: unidos no fortalecimento
dos negócios” é uma iniciativa do Conselho
Regional de Administração de Goiás (CRA-
GO) com o Conselho Federal de
Administração (CFA) e visa ajudar o
fortalecimento dos negócios na Capital e no
interior. 
      Para ter acesso aos serviços, é necessário
fazer um cadastro que está disponível no site
do CRA-GO (www.crago.org.br). O cadastro é
para os profissionais de administração      que 

AÇÕES EM PROL DO MEIO AMBIENTE E CONTRA CORRUPÇÃO SÃO
PRINCÍPIOS DEFENDIDOS PELO CRA-GO COM O PACTO GLOBAL

queiram atuar no projeto e ajudar as   empre-
sas e também para os empreendedores que
querem ajuda dos profissionais de
administração. 
         "Não está fácil e o momento é de unir
força, compartilhar e trocar conhecimento. A
iniciativa busca fazer com que as empresas
restabeleçam e retomem os ganhos no
mercado, restaurando, organizando e
inovando os negócios com a implementação
de estratégias nas ações que envolvem a
administração", destaca o diretor de
Administração e Finanças, Adm. Leonan
Tomé Rodrigues Siqueira. "O auxílio
profissional é fundamental em qualquer fase,
e neste momento ainda mais vital", assegura. 
   A partir do cadastro, o CRA-GO
intermediará o contato entre os consultores
e os MEIs, MEs e EPP e, assim, formar uma
grande rede solidária. As consultorias
gratuitas serão oferecidas nas áreas de
Finanças, Orçamento, Logística, Recursos
Humanos, Marketing, Tecnologia da
Informação e outras áreas da Administração.

      O CRA-GO passou a integrar uma das
maiores iniciativas de cidadania corporativa
do mundo, o Pacto Global da ONU, uma
chamada para as empresas alinharem suas
estratégias e operações a 10 princípios
universais nas áreas de Direitos Humanos,
Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e
desenvolverem ações que contribuam para o
enfrentamento dos desafios da sociedade. 
          A Rede Brasil do Pacto Global tem como
foco projetos em Água, Alimentos e
Agricultura, Energia e Clima, Direitos
Humanos e Trabalho. No País, a rede é
composta por mais de 800 membros e no
mundo, conta com mais de 13 mil em quase
80 redes locais, que abrangem 160 países.
      Para o vice-presidente do CRA-GO, Adm. 

 Wandré Garcia, essa ação é uma contribuição
do Conselho para uma sociedade mais justa e
sustentável. “O Pacto Global é formado por
empresas e organizações sem fins lucrativos
que discutem boas práticas, têm acesso a
ferramentas e conteúdos e desenvolvem
projetos alinhados aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável”, explica.
          O CRA-GO tem focado nos princípios que
envolvem meio ambiente, desenvolvendo
iniciativas para promover maior
responsabilidade ambiental e incentivando o
desenvolvimento e difusão de tecnologias
ambientalmente amigáveis, e também
propósitos anticorrupção, combatendo a
corrupção em todas as suas formas.

UNIDOS NO FORTALECIMENTO DOS NEGÓCIOS

LEONAN TOMÉ
RODRIGUES SIQUEIRA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS DO CRA-GO

PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO OFERECEM ACOMPANHAMENTO
GRATUITO A EMPRESAS DO ESTADO DURANTE A CRISE

"O auxílio
profissional é
fundamental em
qualquer fase, e
neste momento
ainda mais vital"
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de serviços de administração de prédios e
condomínios comerciais e residenciais) se
insere nas atividades básicas do campo da
Administração, nos termos dos artigos 2º,
alínea b, da Lei n.º 4.769/1965, e 3º, alínea
b, do Decreto n.º 61.934/1967, razão pela
qual é necessário o registro da pessoa
jurídica no órgão de classe”.
  O magistrado ressaltou, também, que
não há ilegalidade no Acórdão CFA
01/2011, visto que este “não inovou nem
extrapolou o texto legal”. Desse modo,
ficou constatado que não houve
ilegalidade no auto de infração lavrado
pelo CRA-MS, confirmando o
entendimento de que a atividade de
Administração de Condomínio está.               

2020. Nestes anos, ela já incluiu cerca de
5 milhões de jovens no mercado. Em
comparação, é bem mais do que toda a
população do nosso vizinho Uruguai e
quase toda a população do Paraguai.
      Uma pesquisa do Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE), em parceria com
o DataFolha, mostrou que 25% dos jovens
aprendizes são efetivados. A maior parte
(76%) continua trabalhando ou
estudando após o período na empresa e
quase metade dos jovens aprendizes
(46%) cursam depois o ensino superior,
um dado muito acima da média nacional,
que é em torno de apenas 18%. Em outra
pesquisa do CIEE, em parceria com a
Fipe, 41,7% das organizações afirmaram 

        Em tempos de pandemia da Covid-19,
o público mais vulnerável é o primeiro a
ser atingido e a sofrer mazelas sociais e
econômicas. Os jovens são uma parcela
significativa desse público. Exemplo disso
é que mais de 50% dos desempregados
no País são jovens, entre 15 e 29 anos. E o
que fazer? Buscar alternativas não só no
Brasil, mas no mundo e a primeira delas é
manter a empregabilidade desses jovens
e criar soluções sociais.
     Imagine se no Brasil facilitássemos o
acesso do jovem ao primeiro emprego e
permitíssemos ao empregador formar sua
própria mão de obra. Imagine se, da
mesma forma, ajudássemos o jovem a se
manter na escola enquanto aprende uma
profissão e que ainda o estimulássemos a
alcançar o ensino superior. Imagine se
isso fosse sustentável ao ponto de fazer
bem ao social e para a economia,
contribuindo para o emprego digno, o
giro da renda e até para a previdência.
       Não precisa só imaginar, pois no Brasil
já existe uma legislação que proporciona
realizar: é a Lei da Aprendizagem (nº
10.097/2000), que completa 20 anos,  em 

A R T I G OCOVID-19 E APRENDIZAGEM

Valdinei Valério é administrador e vice-diretor de Administração e Finanças do CRA-GO. 
Mestre em ciências sociais, diretor do Instituto Promover (Iphac), coordenador do C-20
e representante da sociedade civil organizada no G-20

  A atividade de Administração de
Condomínio está Inserida no campo da
Administração.  
         Após ação fiscalizatória realizada pelo
Conselho Regional de Administração de
Mato Grosso do Sul (CRA-MS), uma
empresa que administra condomínios foi
autuada por não ter registro de pessoa
jurídica no Regional. Insatisfeita com a
situação, a organização buscou o judiciário
a fim de anular o auto de infração e obter a
declaração de inexigibilidade de registro.
     Contudo, o juiz federal da 2ª Vara
Federal de Dourados julgou improcedentes
os pedidos formulados pela empresa. Na
sentença, o magistrado afirmou que “a 
 atividade principal da empresa
(exploração 

 inserida no campo da Administração.

que a legislação é “positiva e alinhada
com seus valores e resultados”. Segundo
ela, o programa de aprendizagem injeta
R$ 7,9 bilhões na economia por ano.
         É evidente que precisamos continuar
avançando, sobretudo em tempos de
relações de trabalho precarizadas com a
Covid-19, mas esses números não deixam
margem para interpretação: a Lei da
Aprendizagem é um exemplo inconteste
do Brasil que dá certo.
       Em 2020, também se completam 40
anos da morte do Beattle que quis
imaginar um mundo mais justo e
solidário. John Lennon nos propôs uma
utopia em sua canção célebre, mas o fato
é que das utopias podem surgir
experiências de sucesso bem palpáveis. C
Com o vigor e a esperança dos jovens que
sonham com o primeiro emprego e um
futuro melhor, mesmo em tempos de
pandemia, vamos continuar sonhando e
avançando.

    O CFA, por meio da Câmara de
Fiscalização e Registro, divulga no site as
jurisprudências com as decisões judiciais
favoráveis à profissão. O interessado pode
se cadastrar e receber decisões de interesse
do Sistema CFA/CRAs, como “Consultoria e
Assessoria em Gestão Empresarial”,
“Administração de Condomínios”,
“Embaraço a Fiscalização/ Sonegação de
Informações e Documentos”, “Cargos
Pertinentes ao Administrador”, entre
outras.
    Com informações da Assessoria de
Comunicação CFA

JUSTIÇA CONFIRMA A EXIGÊNCIA DE REGISTRO EM CRA PARA ADMINISTRADORA
DE CONDOMÍNIOS.
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    Visando ampliar a atuação das ações,
estreitar o relacionamento institucional e
trocar experiências, o presidente do
Conselho Regional de Administração de
Goiás (CRA-GO), Adm. Samuel Albernaz,
esteve reunido com o General do
Comando de Operação Especiais
(COpEsp), Mario Fernandes no dia 29 de
julho. 
  Os dirigentes conversaram sobre a
importância da Administração, da
Logística e do Operacional para a gestão e
gerenciamento das ações, sejam elas
públicas ou privadas. Na oportunidade,
Samuel citou a Resolução Normativa CFA
nº 547, 31/10/2018 (alterada pela RN 561,
de 21/02/2019), que dispõe sobre o 

  Dia 28 de outubro tem eleições no Sistema
CFA/CRAs. O pleito ocorre por meio do site
www.votaadministrador.org.br, o qual, no dia,
poderá ser acessado de 0h às 22h (hora de
Brasília/DF), de qualquer parte do Brasil ou do
exterior. 
   “A votação acontece mediante senha individual
fornecida pelo CFA aos profissionais de
Administração adimplentes”, explica a
coordenadora da CPE/CRA-GO, Admª Matilde Leite
Vilela Lélis.
    O voto é obrigatório e será exercido diretamente
pelo profissional, com registro principal e em
pleno gozo de seus direitos profissionais.
“Inclusive, na sede do CRA-GO haverá
computadores disponíveis na data para essa
finalidade”, afirma. Vale frisar também que não
haverá voto por procuração, sendo o voto
facultativo àqueles com 65 anos ou mais de idade. 

    Mesmo à distância o CRA-GO tem
cumprindo seu papel de levar orientações e
informações ao meio acadêmico. 
            Atendendo a convites de instituições de
ensino superior – como a UniAraguaia,
UNICEUG (Faculdades Objetivo) – e o Instituto
Promover (Iphac) realizou em junho lives com
temas voltados para o mercado de trabalho,
perspectivas do Administrador e do curso de
Administração, juventude e empregabilidade
pós-pandemia. 
         De acordo com o presidente do CRA-GO,
Adm. Samuel Albernaz, as ações têm sido
grandes oportunidades de levar informações
a este público, “tendo como cenário o
momento pelo qual estamos vivenciando, em
que temos tirado um grande aprendizado em
todos os sentidos”.

CRA-GO FAZ REUNIÃO
INSTITUCIONAL COM COPESP

SEMPRE PRÓXIMO
AO MEIO
ACADÊMICO

ELEIÇÕES 2020 DO SISTEMA CFA/CFAS 
ACONTECEM NO DIA 28 DE OUTUBRO

registro no Conselho Regional de
Administração, dos diplomados em Cursos
de Formação de Oficiais da Marinha do
Brasil, Exército Brasileiro e Aeronáutica,
equivalentes ao bacharelado em
Administração. 
    Com sede em Goiânia-GO, o COpEsp é
subordinado ao Comando Militar do
Planalto (CMP), estando vinculado para
fins de preparo e emprego ao Comando de
Operações Terrestres (COTER). 
      A reunião ainda contou com a presença
do Major Jorge Alexandre, do professor da
Universidade Federal de Goiás (UFG),
Adm. Giovani Ehrhardt e do assessor
jurídico do CRA-GO, Getúlio Mendonça.
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   O Encontro Nacional de Diretores,
Coordenadores e Professores de Cursos
de Administração (ENAP) tem conquistado,
ano após ano, um lugar de destaque no
cenário educacional e se consolidado
como um grande evento do ensino de
graduação em Administração tanto em
Goiás quanto no Brasil. Em sua 10ª edição,
realizada no dia 29 de agosto, totalmente
on-line e gratuita, o evento reúne todas as
regiões do País: Norte, Nordeste, Sul,
Sudeste e Centro-oeste. “Trata-se de um
espaço onde professores, pesquisadores,
coordenadores de curso, diretores, reitores
e mantenedores têm a oportunidade de
debater democraticamente, trocar
experiências e discutir maneiras para
melhorar continuamente o padrão de
qualidade do ensino de administração no 

10º ENAP REÚNE ACADEMIA PARA DISCUTIR O NOVO
ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO

      Em 2020, no dia 9 de setembro, a
profissão de Administração comemora 55
anos de história! Desde 1965, todos
profissionais de Administração têm a
garantia de direitos de uma profissão
regulamentada, que se consolida como
uma das principais do País. De acordo com
o presidente do CRA-GO, Adm. Samuel
Albernaz, a ciência da Administração tem
acompanhado a evolução da sociedade. “A
profissão, que nasceu na época da
revolução industrial, agora se prepara para
um novo contexto: o da revolução 4.0”, 

CÂMARA DE GOIÂNIA PROMOVE SESSÃO ESPECIAL
PARA DIA DO ADMINISTRADOR

aponta o administrador.
         Visando reconhecer a importância e o
papel do Administrador para o
desenvolvimento da economia goiana e
brasileira, a Câmara Municipal de Goiânia,
por meio do vereador Anselmo Pereira,
realiza Sessão Especial em Comemoração à
data e presta homenagem aos profissionais
pelos relevantes serviços prestados em
prol da sociedade. A solenidade acontece
em plataforma virtual (videoconferência),
com transmissão ao vivo pela TV Câmara
(tvcamaragyn) no YouTube.

Administração. Com a validação do novo
texto, as Instituições de Ensino Superior
(IES) terão até três anos para se
adaptarem às novas regras, a contar da
publicação das DCNs. Entre os destaques
da nova DCN estão a formação
por competências e a prática profissional
obrigatória e supervisionada, a fim
de promover o alinhamento da teoria com
a realidade laboral do futuro
administrador. Um outro ponto é a
formação por competências. Nesse caso,
as faculdades deverão se organizar para
atender essa realidade por meio de
módulos e não mais pelas tradicionais
disciplinas. Isso amplia a visão do
profissional da administração e, de fato,
gera impacto na sociedade.

Brasil”, afirma o presidente do CRA-GO,
Adm. Samuel Albernaz.
   O 10º ENAP tem como convidados a
diretora de Formação Profissional do
Conselho Federal de Administração (CFA),
Admª. Cláudia de Salles Stadlober
(conselheira federal pelo Rio Grande do
Sul), que traz o tema principal: “Novas
Diretrizes Curriculares”, e o Prof. e Adm.
Mauro dos Santos Leonidas (conselheiro
federal pelo Pará licenciado), que trata o
assunto “Os desafios para a academia na
formação dos novos profissionais de
Administração”. 
      Em julho, o Conselho Pleno do Conselho
Nacional de Educação do Ministério da
Educação (CNE/MEC) aprovou o texto das
novas Diretrizes Nacionais Curriculares
(DCNs) dos cursos de bacharelado em 


