
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA IRÁ 
HOMENAGEAR O CRA-GO NO DIA 8 DE 
SETEMBRO

Solenidade é em comemoração ao Dia do Administrador, e terá transmissão ao vivo, pelo canal do 
youtube da Tv Câmara Gyn. Na ocasião, o presidente do Conselho, Adm. Samuel Albernaz e grandes nomes da 
administração serão homenageados.

Maior Refis já promovido pelo CRA-GO oferece 
até 100% de descontos em juros e multas 

Jornal aDM
Edição Abril / Julho 2021

Profissionais registrados com inadimplências 
perante o Conselho têm o prazo final até 30 de setembro 
para se regularizar, contando com as oportunidades de 
parcelamento de anuidades em atraso até 2020 e redução 
sob o valor total.

Além de todas as 
obrigações perante a 
entidade, a categoria 
conta com diversos 
benefícios e parcerias 
firmadas pensando 
exclusivamente em na 
propagação da educação 
continuada, saúde, lazer e 

bem-estar.

CRA-GO dá boas-vindas e orientações aos 
novos administradores

Profissional, conheça os benefícios 
do seu Clube de Vantagens do CRA

O Conselho preza por 
estar próximo dos formandos 
do curso de administração, 
principalmente aqueles 
que estão ingressando na 
profissão, visando orientar e 
direcionar o profissional na 
nova jornada.

Documento infor-
matizado é gratuito e 
oferece praticidade, cre-
dibilidade da profissão 
aos registrados no CRA-
-GO. A versão Cip tradi-
cional continua válida.

CRA-GO lança a Carteira de 
Identidade Profissional Digital eCip



 A valorização pelo profissional da administração precisa continuar
Editorial

EXPEDIENTE

Sede e Seccionais

SEDE DO CRA-GO

Rua 1.137, nº 229, Setor 
Marista, Goiânia.
Telefone: (62) 3230-4700
E-mails: crago@crago.org.br 
e ouvidoria@crago.org.br
Site: www.crago.org.br 

Seccional de Caldas Novas
Rua Ilídio Lopes de Moraes, n° 40, 
Ed. Tangaraí Center, Centro
Telefone: (64) 3455-4446
E-mail: caldasnovas@crago.org.br

Seccional de Itumbiara
Av. Calixto Jorge, Lt. 09, Qd. 10, St. 
Sen. Pedro Ludovico Teixeira
Telefone: (64) 3404-5668
E-mail: itumbiara@crago.org.br

Seccional de Jataí
Rua Luiza Miranda, Lt. 28, Qd. 07, 
Setor Hermosa
Telefone: (64) 3636-8689
E-mail: jatai@crago.org.br

Seccional de Luziânia
Av. Sarah Kubistchek, Qd. MOS, 
Lote 06, Parque JK, Setor Mandú
Telefone: (61) 3622-8225
E-mail: luziania@crago.org.br

Seccional de Mineiros
Travessa W-5, Qd. 1-A, Lote 2-A, 
Setor Rodrigues
Telefone: (64) 3672-0078
E-mail: mineiros@crago.org.br

Seccional de Rio Verde
Rua Quinca Honório, Lt. 02, Qd. 
81, Setor Morada do Sol
Telefone: (64) 3623-0790
E-mail: rioverde@crago.org.br
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Continuamos nesta jornada em 2021 e estamos findando o 
primeiro semestre deste ano. Queremos reforçar o nosso 
compromisso com o profissional da administração. Nosso 
objetivo e lutar sempre pela valorização profissional e 
ampliação do mercado de trabalho. 

Ainda estamos vivenciando um momento pandêmico, onde é 
necessários termos atenção e cuidado para com a nossa saúde, 
dos nossos entes queridos e a do próximo. É notório que a cada 
dia que passa, desejamos chegar ao fim deste período, onde 
muitas vidas foram ceifadas. Mas, sobretudo, tendo esperança 
na imunização de todos os cidadãos. Nesta luta pela inclusão 
dos administradores na vacinação, o CRA-GO enviou ofícios às 

prefeituras, pois sabemos do nosso papel fundamental na difusão de um bom resultado 
econômico no estado e em todo o país.  

Queremos que o profissional da administração sinta-se abraçado pelo CRA-GO e tenha 
o seu espaço em destaque. Que este seja reconhecido e respeitado em todo território 
nacional. Todos nós do diretório do Conselho temos trabalhado diariamente para 
contribuir com o profissional que está na linha de frente, seja almejando um espaço digno 
no mercado ou continuando com o desempenho profissional que tanto contribui com o 
negócio e empresas. 

Aperfeiçoamos os nossos canais de comunicação para denúncias de ilegalidades na 
administração, continuamos com as ações de fiscalização in loco e em cidades dos 
interiores. 

Nós também, juntamente com o Conselho Federal, buscamos auxiliar aqueles que estão 
inadimplentes com o CRA-GO. Estes podem conferir em nosso site sobre o maior Refis 
da história, no âmbito da nossa entidade. Queremos que o registrado esteja em dia com a 
sua anuidade, podendo contar com as diversas opções de quitação dos débitos e que estas 
sejam viáveis ao seu financeiro.

O profissional em dia com as obrigações do CRA-GO pode desfrutar dos benefícios 
oferecidos pelo Conselho, bem como o respaldo profissional, o clube de vantagens com 
cursos da área com descontos especiais e todos os outros eventos em prol da administração. 

E trazendo uma grande novidade aos profissionais, o CRA-GO em convênio com o CFA/
CRA-CE, lança a Carteira de Identidade Profissional Digital eCip. O documento digital é 
sem curso e pode ser baixado desde já, no celular. Uma grande conquista para nós, pois 
modernizados, continuaremos a demonstrar a legalidade no exercício da administração. 

Contudo, ressalto que temos muito trabalho pela frente, e juntos podemos alcançar os 
objetivos traçados, pois o intuito do CRA-GO é informar e incentivar o aprimoramento 
e a valorização da Administração. Recebam os meus votos de agradecimento por toda 
confiança a mim depositada. 

Credibilidade e respeito se conquista com trabalho e ética.

Samuel Albernaz

Administrador e presidente do CRA-GO



Unindo forças com o Pacto Global da ONU, 
para o CRA-GO apoiar o mês que é celebrado o 
‘Dia Nacional em Memória das Vítimas de Aci-
dentes e Doenças do Trabalho’, o Abril Verde, é 
uma ação que compete enfatizar os direitos hu-
manos reconhecidos internacionalmente.

O ‘Dia Mundial em Memória das Vítimas de 
Acidentes e Doenças do Trabalho’ é celebrado 
em 28 de abril. Sindicatos canadenses busca-
ram instituir a data em razão de um acidente 
que matou 78 trabalhadores em uma mina no 
estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 
1969. O Brasil reconhece desde 2005, por meio 
da Lei No. 11.121, o dia nacional.

A Organização Mundial da Saúde criou, no dia 07 de 
abril de 1948 o ‘Dia Mundial da Saúde’, com objetivo 
conscientizar a população a respeito da qualidade de vida 
e dos diferentes fatores que afetam a saúde populacional. 

O texto da Organização Mundial da Saúde determina: a 
saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. 

Além de registrar e fiscalizar o exercício profis-
sional, o Conselho Regional de Administração de 
Goiás (CRA-GO) preza por estar próximo dos for-
mandos do curso de administração, principalmente 
aqueles que estão ingressando na profissão, visan-
do orientar e direcionar o profissional na nova jor-
nada. Por essa razão, sempre atende aos convites 
para se fazer presente nas cerimônias de colação 
de grau.

Entretanto, o distanciamento social imposto 
pela pandemia do coronavírus fez com que algu-
mas solenidades fossem de forma virtual e as que 

aconteceram presenciais, tendo o limite de público reduzido e medidas de contingenciamento. 

Em abril, o presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz 
participou da cerimônia de online da formatura do curso de 
Administração das Faculdades Fan/Padrão. No mês de junho, a 
convite da UNIALFA- Centro Universitário Alves Faria, Alber-
naz e o diretor de fiscalização, Adm. Wandré Ramos Garcia pres- ti-
giaram as cerimônias dos formandos de administração do 1° 
semestre de 2020, dividas em duas turmas. 

Já em julho, representando o presidente do CRA-GO, o Su-
perintendente, Adm. Rafael Medrado participou da solenida-
de dos bacharéis da 10° turma do curso de Administração da 
FNG, em Porangatu, região norte do estado.

Segundo o presidente, Adm. Samuel Albernaz, estar cada 
dia mais próximo da categoria é um dos objetivos do CRA-GO ao estar presente nas cerimônias de colação de grau que 
acontecem nas instituições de ensino do Estado. 

Em todas as ocasiões, o CRA-GO concede a todos os recém-formados a isenção da primeira anuidade se solicitado 
pelo registro dentro de 60 dias, feito que deve ser após a solenidade de colação de grau. Também são entregues mate-
riais informativos sobre o CRA-GO e a profissão da administração.

Unindo forças com o Pacto Global, CRA-GO apoia o Abril Verde

CRA-GO dá boas-vindas e orientações aos novos administradores
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O Conselho Regional de Administração de Goiás 
(CRA-GO) está promovendo de 1° de julho a 30 de setem-
bro, o Programa de Recuperação de Créditos (Refis) para 
registrados com débitos de anuidades em aberto até 2020 
perante o Conselho. De forma inédita, os descontos são de 
até 100% em juros e multas, podendo ser parcelado em até 
24 vezes.

O presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz 
considera a iniciativa ampla e justa.  “É dever do registrado 
cumprir com as obrigatoriedades, mas é nosso compromis-
so possibilitar que esses débitos sejam sanados, de forma 
que compreendemos que desde o inicio da pandemia, hou-
veram muitas pessoas com a situação econômica afetada. 
Então, essa nova proposta, com base na RN, é uma forma 
de contribuir com estes profissionais e empresas, com a 
regularização dos débitos”. 

Com base na Resolução Normativa de n° 600 do 
Conselho Federal de Administração (CFA), as conci-
liações podem ser com pagamento em parcela única, 
obtendo 100% de descontos. Em duas ou quatro pres-
tações, o desconto é de 90%. Entre cinco até nove par-
celas, o desconto é de 80%. As parcelas negociadas en-
tre dez e quinze vezes, contam com o desconto de 70%. 
Por fim, entre dezesseis e vinte e quatro vezes, o des-
conto é de 60% sob o valor. 

Ainda de acordo com a RN, o valor das parcelas 
precisará ser no mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
para pessoas físicas e R$ 150,00 (cento e cinquenta re-
ais) para pessoas jurídicas. Vale ressaltar que a primeira 
parcela será quitada na data da assinatura do Termo de 
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Maior Refis já promovido pelo CRA-GO oferece até 100% de 
descontos em juros e multas

As dúvidas e renegociações sobre o Refis podem 
ser esclarecidas e feitas pelos canais de comunicação 
da equipe do departamento financeiro do CRA-GO. O 
registrado pode contatá-los via e-mail financeiro@crago.
org.br e conciliacao1@crago.org.br ou pelos telefones (62) 
3230-4700/4720.

Ainda é possivel se deslocar a Sede do CRA-GO em 
Goiânia, no Setor Marista.

Aproveite o REFIS! Entre em 
contato com o CRA-GO!

Conciliação de Dívida e as demais no mesmo dia dos meses 
seguintes. 
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A pandemia do novo coronavírus desfez inúmeros planos e projetos. Entre 
eles, a realização das entrevistas para a construção do Censo que deveriam ter 
sido realizadas em 2020 e foram adiadas por conta do vírus. 

A princípio, o estudo passaria para o ano vigente, 2021. No entanto, em 
abril, o Ministério da Economia informou que a aprovação do Orçamento para 
este ano previa apenas R$ 71 milhões para a realização da pesquisa. 

Levando em consideração que o montante anterior era de R$ 2 bilhões, o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) suspendeu novamente o 
Censo. Apesar de compreender perfeitamente o momento atual e ser favorável 
às medidas de controle à pandemia, o Sistema CFA/CRAs não corrobora com o 
adiamento por tempo indeterminado da pesquisa. 

Entendemos que tal decisão trará implicações danosas para a nação brasi-
leira, haja vista a falta de embasamento estatístico e técnico para definição de 
políticas sociais efetivas e também de políticas econômicas calcadas na técnica. 

O estudo comandado pelo IBGE é tradicionalmente realizado a cada dez 
anos, está previsto em lei e tem como intuito levantar informações sobre a po-

pulação do país e sua condição de vida. Exatamente por isso, é indispensável para o desenvolvimento de uma gestão eficaz 
e que atenda a população em suas reais necessidades. 

Entendemos que a coleta de dados sobre a população brasileira permite traçar um perfil socioeconômico do país e não 
deve ser interrompida, pois são informações essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas. 

Ademais, é necessário lembrar também que, em paralelo ao combate contra o coronavírus, há o trabalho de recupera-
ção da economia brasileira e o Censo é fundamental para a realização de investimentos públicos e privados.

Como presidente desta entidade, acompanho o ministro Marco Aurélio Mello na opinião de que o adiamento do Cen-
so 2021 por falta de verbas viola a Constituição. Aguardemos o julgamento do Supremo Tribunal Federal que discorre essa 
semana sobre o assunto na esperança da decisão favorável à realização. 

O Sistema CFA/CRAs vem travando ao longo dos anos, em especial os últimos nos quais a Gestão Compartilhada foi 
posta em prática, uma árdua batalha pela profissionalização da gestão. Buscamos contribuir com a construção de um pro-
jeto estratégico de nação para o Brasil a partir do nosso maior ativo: o conhecimento em Administração.  

Diante de todo o exposto, o Sistema CFA/CRAs defende, veemente, a realização da pesquisa ainda em 2021, sob pena 
de termos prejuízos irrecuperáveis nas políticas sociais e econômicas do Brasil. 

Administrador Mauro Kreuz

Presidente do CFA

Estudo é importante por subsidiar tomadas de decisão para o 
país!

Exercício ilegal da profissão: Faça denúncias online no site do 
CRA-GO

O CRA-GO possui um canal de denúncias virtual, aberto para que ad-
ministradores, tecnólogos e a população em geral possam contribuir, de 
forma anônima, com a atuação do setor de fiscalização da entidade.

Para enviar uma denúncia, basta acessar o site do Conselho, www.cra-
go.org.br, navegar na aba de ‘Fiscalização’, clicar em ‘Denúncia’ e encami-
nhar no e-mail denuncia@crago.org.br. Para a fiscalização, também são 
disponibilizados os telefone (62) 3230-4744  e 3230-4742.

Administrar é para Administrador! 
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No dia 3 de julho foi realizado em formato online a 11° ENAP: 
Encontro Nacional de Professores, Diretores e Coordenadores de 
Cursos de Administração. O evento realizado pela AGAD, com o 
apoio do Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO) e 
outras entidades, reuniu mais de 100 docentes dos cursos de admi-
nistração.    

A solenidade de abertura foi presidida pelo presidente do CRA-
-GO, Adm. Samuel Albernaz, e contou com a participação do Secre-
tário de Educação Profissional e Tecnológica (MEC), Senhor Tomás 
Dias Sant’Ana. 

Tomás saudou o presidente do CRA-GO, os integrantes da mesa 
de honra e participantes. “Sinto-me privilegiado pela oportunidade de estar reunido com grandes nomes da adminis-
tração, em prol de algo tão importante: a responsabilidade dos debates voltados para os mais de 600 mil acadêmicos 
de administração” destacou.

Um dos objetivos do ENAP é promover a disseminação de diálogos com diferentes especialistas da área da admi-
nistração, trazendo a tona para debates temas de alta relevância, que fomentem a atuação dos profissionais no mer-
cado, para que estes possam gerenciar os recursos humanos, materiais e financeiros de uma organização com sucesso 
e ética. 

Para o presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz, a ocasião foi mais uma oportunidade para que os adminis-
tradores possam se privilegiar com um evento relevante e com personalidades com expertise nos assuntos que serão 
abordados. “Ninguém da academia deve perder. O encontro foi para dialogarmos sobre qualidade do curso de adminis-
tração, mostrando a importância e a grande diferença de se formar e em ser um profissional que o mercado almeja ter”.

11° ENAP reuniu docentes dos cursos de administração de todo 
o país

Debates atuais sobre as DCNs e a 
qualidade de ensino dos cursos de 
administração

Em julho de 2020, foi aprovado o texto das 
novas Diretrizes Nacionais Curriculares (DCNs) 
dos cursos de bacharelado em Administração. De 
acordo com o Conselho Pleno do Conselho Na-
cional de Educação do Ministério da Educação 
(CNE/MEC), as Instituições de Ensino Superior 
(IES) terão até três anos para se adaptarem às no-
vas regras, a contar da publicação das DCNs. 

A Conselheira Federal e diretora de formação Profissional do Conselho Federal de Administração (CFA), Admª 
Cláudia de Salles Stadtlober recebeu o palestrante Irineu Gianesi, Doutor em administração pela Cranfield University 
School Of Management do Reino Unido, Mestre em Engenharia de Produção e Bacharel em Engenharia Mecânica pela 
USP, para abordar sobre ‘Como adequar os projetos pedagógicos dos cursos de administração à nova realidade das 
DCNS?’. 

A preparação do profissional de administração para um mercado de trabalho cada vez mais exigente requer de 
seus mentores constantes atualizações em suas formas de ensino e na expansão de conhecimento. 

O tema da última palestra ‘Avaliação da aprendizagem por competências como ferramenta de gestão: Em busca 
de evidências para o aprimoramento contínuo’, será apresentado pelo Adm. Alexandre Nicolini, Doutor em adminis-
tração pela UFBA, com estágio de doutoramento na Uiversitê Paris Dauphine (Paris IX), Mestre em Administração 
Pública pela FGV e Administrador pela UERJ.

Bastante feliz, Albernaz parabenizou a todos os envolvidos pela organização, qualidade dos palestrantes e dos 
debatedores, além do considerável número de participantes reunidos no ENAP de 2021.
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CRA-GO é veiculado na mídia goiana
Confira a repercussão do 11° ENAP: Encontro Nacional de Professores, Diretores e Coordenadores de Cursos de 

Administração nos veículos de comunicação de Goiás. O evento obteve espaço nos impressos Jornal Diário da Manhã e 
Gazeta do Estado. Já em portais online, no Jornal O Hoje e Guia de Notícias. Na ocasião, o ENAP contou com a participação 
de personalidades públicas e grandes líderes da administração no país. 

Em 2018, foi aprova-
do pelo Conselho Federal 
de Administração (CFA) a 
Resolução Normativa CFA 
nº 543, que dispõe sobre o 
registro de estudantes da 
Administração e de cursos 
conexos nos Conselhos 
Regionais de Administra-
ção (CRAs). 

O Conselho Regional 
de Administração de Goiás 
(CRA-GO) reforça aos es-
tudantes que querem estar com a Carteira de Estudante 
de Administração (CEA) podem solicitar de forma online, 

por meio do site do Conselho. 
Podem ter a CEA os es-

tudantes regularmente ma-
triculados nos cursos de 
bacharelado em Administra-
ção; superiores conexos à 
Administração, considerados 
nas Resoluções Normativas 
editadas pelo CFA; educação 
profissional técnica de nível 
médio, conexos à Administra-
ção, considerados nas Reso-
luções Normativas editadas 

pelo CFA.
Com informações da Assessoria de Comunicação do CFA

Carteira dos Estudantes de Administração de Goiás! 

Gazeta do Estado
Diária da Manhã

Portal Guia de Notícias

Gazeta do Estado

O Hoje



Em junho, Conselho Regional de Administração 
de Goiás (CRA-GO) solicitou às prefeituras de Goiânia 
e Aparecida de Goiânia a inclusão para a imunização 
contra a Covid-19 dos Administradores, Tecnólogos 
em Administração e empregados das Pessoas Jurídicas 
com registro junto ao CRA-GO.

De acordo com o presidente do CRA-GO, Adm. 
Samuel Albernaz, a imunização da categoria seria 
um meio de assegurar a saúde dos administradores 
e contribuir para com o desempenho empresarial 
da capital. “É alto o número de pessoas abrangidas, 
além do fato de que as atividades desenvolvidas por 
estes são de cunho primordial para o funcionamento 
econômico e social do Município de Goiânia”, enfatiza.

CRA-GO solicita inclusão de administradores e tecnólogos na 
imunização contra a Covid-19

8

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do ‘Prêmio CFA 
Guerreiro Ramos’, do Conselho Federal de Administração (CFA), com 
R$ 10 mil em premiações. Se você é responsável por boas práticas 
de gestão ou autor de pesquisas científicas capazes de transformar e 
aperfeiçoar a Administração Pública do país, você está no lugar certo. 

Os trabalhos a serem apresentados deverão estar relacionados 
ao tema central do concurso, que trata da “Gestão em Tempos 
Desafiadores”. Os participantes poderão concorrer em duas categorias, 
são elas: Pesquisa Científica e práticas inovadoras.

Para participar, é necessário ser estudante ou profissional de 
administração, com registro no CRA e ter a inscrição realizada entre o 
período de 05 de julho a 05 de outubro de 2021, no site do CFA.

Para saber mais, acesse: www.cfa.org.br!

Edição de 2021 do ‘Prêmio CFA Guerreiro Ramos’ tem foco na 
Gestão em Tempos Desafiadores

No mês de julho, o 
coordenador de fiscalização 
do Conselho Regional de 
Administração de Goiás (CRA-
GO), participou do Encontro 
Nacional de Fiscais do CFA/CRA’s 
de 2021 (Enaf). O evento foi 
promovido pelo Conselho Federal 
em Brasília, com o objetivo de 
debater questões operacionais 
dos CRA’s. 

Cerca de 100 pessoas, entre conselheiros, fiscais 
e presidentes dos CRAs, participaram do encontro. O 
evento também foi transmitido via on-line, possibilitando 
uma maior participação, como foi a presença do presidente 
do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz no Enaf. As palestras 

e os debates objetivaram a 
elaboração de diagnóstico da 
situação da área em todo o 
Brasil e apontou os melhores 
caminhos e soluções. 

O diretor de Fiscalização 
do CRA-GO, Adm. Wandré 
Ramos Garcia considera 
extremamente necessário a 
intensificação das fiscalizações 
no âmbito da administração. 

“Discutir esse balanço com demais membros do sistema 
agrega a nossa equipe. Nós do CRA de Goiás buscamos 
constantes atualizações para cada vez mais atuar de forma 
eficaz perante as irregularidades encontradas no mercado”, 
diz.

CRA-GO participa do Encontro Nacional de Fiscais do CFA/CRA’s



A presidente da Comissão Especial ADM 
Mulher do Conselho Regional de Administração 
de Goiás (CRA-GO), Admª Alyne Oliveira 
participou da homenagem pelo Dia da Mulher 
Empreendedora, na Câmara Municipal de 
Goiânia.  A Sessão foi proposta pelo Vereador 
Leandro Sena.

Conforme ressaltou a Admª Alyne, 
a oportunidade demonstra que o 
empreendedorismo feminino tem ganhado força 
no atual cenário nacional. “Muitas mulheres que 
empreendem independente do tipo de negócio, 
levam sustento aos seus lares e, além disso, temos 
conquistado cada vez mais espaço em cargos de 

liderança. Tudo graças ao nosso potencial de gerar mudanças significativas na sociedade e na economia”, diz.

Representando as homenageadas, a solenidade contou com a presença da primeira-dama de Goiânia, Thelma Cruz, 
a procuradora do município, Tatiana Accioly e a superintendente de Goiânia, Carolina Alves Luis Pereira. O evento foi 
realizado no Plenário da Câmara e transmitido ao vivo pela TV Câmara (tvcamaragyn) no YouTube.

Mulheres Empreendedoras: Presidente da Comissão Especial 
ADM Mulher é homenageada em Sessão da Câmara Municipal de 
Goiânia 
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O Conselho Regional de Administração de Goiás tem um presente para 
todos os profissionais registrados. O CRA-GO aderiu à versão digital eCip 
da Carteira de Identidade Profissional do Administrador e do Tecnólogo. Os 
registrados já podem baixar gratuitamente o app e-Cip nas lojas de aplicativo 
dos smartphones e contar com a praticidade e legitimidade em sua identificação 
profissional.

O principal intuito do CRA-GO com a disponibilização da eCip é 
proporcionar ao administrador e o tecnólogo o contato e apresentação nas 
organizações, visitas, compromissos e reuniões de trabalho, com um documento 
que atesta o

registro profissional. A iniciativa é um convênio feito entre o CRA de Goiás 
juntamente com o CFA/CRA-CE.

O presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz destaca o compromisso 
da entidade com a categoria de sempre estar inovando e acompanhando a 
tecnologia. “É um grande feito para nós profissionais da administração, pois a 
eCip é um documento digital, que vale tanto quanto a carteira de identidade 
(RG) e, além disso, gera credibilidade ao demonstrar a legalidade no exercício 
da profissão”.

Ainda de acordo com Albernaz, são muitos os benefícios da eCip para a 
categoria, como estarem inseridos em soluções simplificadas, sem custo, mais 
praticidade, validação eletrônica e maior mobilidade.

A Carteira de Identidade Profissional impressa continua válida para 
aqueles profissionais que preferirem não aderir à a versão online da eCip. 
Entretanto, uma das vantagens de utilizar a eletrônica é que ela apresenta QR 
Code, possibilitando checar a autenticidade, pois permite checar junto aos 
servidores do CFA se o documento é original.

CRA-GO lança a Carteira de Identidade Profissional Digital e-Cip

Veja como utilizar a eCip:

Passo 1: Pesquise em sua loja de 
aplicativos o app ‘eCip;

Passo 2: Cadastre-se na e-Cip 
digitando o seu CPF e sua Região. 
Ao inserir essas informações, você 
receberá um e-mail;

Passo 3: Faça o login no app 
usando seu número de registro e 
senha criada no cadastro do app;

Passo 4: Com as credenciais 
feitas, sua Identidade Profissional 
já está pronta para uso digital.



A Administração celebra 56 anos de história no próximo dia 9 de setembro. Visando enaltecer e destacar a 
importância e o papel do Administrador para a sociedade e desenvolvimento da economia goiana e brasileira, a Câmara 
Municipal de Goiânia, por meio da propositura do vereador Anselmo Pereira, realizará no dia 8 de setembro, uma 
Sessão Especial em comemoração à data. 

A solenidade será realizada no Plenário da Câmara Municipal, a partir das 17h, com transmissão ao vivo pela 
TV Câmara (tvcamaragyn) no YouTube. Na oportunidade, a Casa de Leis irá prestar homenagem ao CRA-GO e a 
profissionais da administração pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade e da categoria, dentre eles o 
presidente do Conselho, Adm. Samuel Albernaz.

O presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz agradece a Câmara Municipal, em especial, ao vereador Anselmo 
Pereira pela homenagem e o reconhecimento, bem como reforça que a essência da Administração está em saber lidar 
com períodos de crise e incerteza. “Principalmente pelo atual momento em que estamos vivendo, desde o inicio da 
pandemia, tornou-se ainda mais necessário reforçar a importância do administrador perante a tomada de decisões 
coerentes” diz. 

Câmara Municipal de Goiânia vai homenagear o CRA-GO no dia 
8 de setembro
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As inscrições para o Prêmio 
Belmiro Siqueira de Administração 
de 2021 podem ser realizadas até o 
dia 31 de agosto. Nesta edição, pelo 
cenário de crise causado pela pandemia 
da Covid-19, o tema escolhido foi 
‘Empreendedorismo na Pandemia’.

Os trabalhos feitos pelos discentes, pesquisadores, 
professores estudantes e administradores em dia com o 
CRA-GO devem ser enviados para o e-mail presidencia@
crago.org.br, ou na sede do Conselho, adotando os 
protocolos estabelecidos para a contenção da pandemia. 
O julgamento final no CFA será realizado no dia 8 de 
dezembro de 2021.

A iniciativa, conforme ressalta o presidente do 
CRA de Goiás, Adm. Samuel Albernaz proporciona uma 
oportunidade para que estes participantes possam se 
destacar e ajudar o fomentar novos ideais e discussões. 
“O tema veio em um momento oportuno, agora vamos 

nos deparar com a opinião de quem está 
vivendo isso na academia e no mercado 
de trabalho, lidando diretamente com o 
período de crise”, destaca Albernaz.

Modalidades

O Prêmio “Belmiro Siqueira de 
Administração” em 2021 será oferecido 

pelo Sistema CFA/CRAs nas modalidades Artigo 
Profissional e Artigo Acadêmico, conforme consta no 
edital.

Diante do contexto em que o país se encontra, o 
Conselho Federal de Administração (CFA) entende que 
a participação de profissionais de Administração no 
concurso é fundamental para formulação de políticas 
públicas voltadas para o ambiente de negócios. Além 
disso, as proposições dos estudantes de cursos conexos 
contribuem, também, para a formação desses discentes 
da ciência da Administração. 

Ainda dá tempo de participar do ‘Prêmio Belmiro Siqueira’ de 
2021 


