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57 Anos da Profissão! Confira o 
calendário de Sessões Especiais
Câmaras Municipais do Estado irão realizar Sessões Especiais  em homenagem 
ao Dia do Administrador. Confira a Sessão mais próxima e venha prestigiar 
essa homenagem.

Live/Show: 
Empreendedorismo e 

música em sua melhor nota 
Bate-papo com música e intercâmbio de 
aprendizados é a premissa para a live especial 
do Dia do Administrador promovida pelo CRA-
GO, no dia 9 de setembro, com participação do 
Adm. Samuel Albernaz e David Martin.

11º ENGAD - Edição 
Anápolis foi um 

sucesso!
Com lotação máxima, o 11º 
ENGAD - Edição Anápolis reuniu 
Administradores, empresários, 
professores e acadêmicos no auditório 
do SESC em Anápolis.
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57 anos da Administração! 

Nesse ano de 2022 pudemos ver 

em ação o papel do Administra-

dor no processo da globalização. 

Ele está diante de um ambiente 

marcado pela competitividade, 

velocidade das informações e 

busca de novos modelos de ges-

tão que sejam mais flexíveis e 

capazes de reagir rapidamente 

às mudanças.

Venho a ressaltar a impor-

tância da Administração e a in-

fluência desta na vida da pes-

soas, seja quanto aos residentes 

de Goiás, do Brasil e de todos os 

seres humanos do mundo, prin-

cipalmente quando tratamos da 

influência industrial implantada 

por Henry Ford, da mudança 

dos métodos produtivos advin-

dos do Toyotismo ou mesmo 

atualmente quanto a revolução 

industrial 4.0, a era da infor-

mação e do digital, em que a in-

ternet e de forma inicial a inte-

ligência artificial fazem parte da 

vida das pessoas.

Nós da Administração somos 

os provedores do bom desem-

penho empresarial nas organi-

zações. É nosso dever e é impres-

cindível estarmos inteiramente 

focados em atualizações e na 

busca pelo autoconhecimento.

Sabemos que o Administra-

dor é peça crucial para manter a 

economia das organizações e do 

País funcionando da melhor for-

ma. No entanto, buscamos fazer 

com que a sociedade também 

enxergue esse profissional com 

os mesmos olhos: de admiração 

e de confiança. 

Num mundo onde os merca-

dos são quase que totalmente 

abertos e as concorrências são 

acirradamente diretas, as orga-

nizações não só precisam como 

dependem de novos sistemas de 

gerenciamento e um novo corpo 

de profissionais capazes de man-

tê-las em condições de constan-

te crescimento e atualização 

para se manterem no mercado. 

E aqueles que são capazes de 

lidar melhor com a habilidade 

administrativa podem e fazem a 

diferença no meio corporativo, 

levando suas empresas ao topo 

das listas de sucesso.

A capacidade de um bom Ad-

ministrador vai além de plane-

jar, dirigir, organizar e contro-

lar. Ele deve saber utilizar todos 

esses sentidos juntos e ainda 

assim, conseguir manter o equi-

líbrio necessário para ser irre-

dutível e compreensivo em suas 

decisões em momentos que po-

dem ser cruciais para empresa.

É hora de a Administração 

assumir sua verdadeira função 

que é propor soluções práticas 

aos problemas que se enfren-

ta no dia a dia, seja, no âmbito 

econômico, político, empresa-

rial e consequentemente social, 

para isso, necessita-se de profis-

sionais críticos, antenados e en-

volvidos com o mundo em geral.

Por fim, a Administração é 

tão importante que é justa a 

homenagem. Parabenizo o pro-

fissional de Administração pelo 

seu dia, pela competência, pe-

las habilidades e pelo exercício 

ético da profissão. Para laurear 

tal relevância, houve a inclusão 

do dia 09 de setembro como 

dia do Administrador no ca-

lendário de eventos do Brasil 

quando da aprovação da Lei nº 

12.967/2014.

Adm. Samuel Albernaz

Presidente

EDITORIAL 
57 Anos: Uma tragetória de conquistas

“Parabenizo o profissional de 

Administração pelo seu dia, pela 

competência, pelas habilidades e 

pelo exercício ético da profissão.”
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Neste ano de 2022, a 

Administração celebra 

57 anos de profissão. 

Mais precisamente, no 

dia 9 de setembro de 

1965 foi a data que a Lei 

4.769 foi sancionada, 

regulamentando a pro-

fissão e criando o Siste-

ma Conselhos Federal e 

Regionais de Adminis-

tração (CFA/CRAs). 

A data está prevista 

no calendário nacional 

graças a uma iniciativa 

do Adm. Samuel Alber-

naz junto ao, então de-

putado federal goiano na 

época, Adm. Sandro Ma-

bel. A sugestão da data 

virou, primeiramente, o 

Projeto de Lei 6953/10, e 

em 06 de maio de 2014, 

oficializou com a sanção 

da Lei 12.967/14, publi-

cada pela presidência da 

República.

De acordo com o Pre-

sidente do CRA-GO, 

Adm. Samuel Albernaz, 

nesses 57 anos o que não 

faltam são motivos para 

comemorar. “Este títu-

lo me enche de orgulho, 

principalmente amo essa 

profissão e vejo que per-

tenço a uma classe que 

tem líderes que luta em 

prol de todos e pela valo-

rização profissional pe-

rante a sociedade”, con-

cluiu.

O Conselho Regio-

nal de Administração 

de Goiás (CRA-GO) está 

promovendo o Progra-

ma de Recuperação de 

Créditos (Refis) para re-

gistrados com débitos de 

anuidades em aberto até 

2021 perante o Conselho. 

O presidente do CRA-

GO, Adm. Samuel Alber-

naz 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 compreen-

demos que desde o inicio 

da pandemia, houveram 

muitas pessoas com a si-

tuação econômica afeta-

da.

A Resolução Normati-

va do CFA vai ter valida-

de até o dia 30 de dezem-

bro de 2022.  Para saber 

mais, entre em contato 

com o CRA-GO através 

do e-mail: conciliacao1@

crago.org.br ou pelo tele-

fone (62) 3230-4721.

Atenção 
Profissional da 
Administração: 
Ainda dá tempo 
de quitar débitos 
com o REFIS
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9 de Setembro: Entenda o 
surgimento dessa homenagem ao 
Administrador 

CRA-GO a serviço da 
valorização do Administrador

No dia 27 de Julho, o Presidente do Conselho Re-

gional de Administração de Goiás, Adm. Samuel Al-

bernaz esteve presente em reunião com o Deputado 

Federal, Adriano Baldy, em Brasília, para debater 

assuntos pertinentes à categoria.

Na reunião o Presidente Albernaz solicitou a apre-

sentação de Projeto de Lei, para a criação do Piso 

Nacional do Administrador. A solicitação foi muito 

bem recebida pelo Deputado e representa um mar-

co positivo na luta pela valorização dos Profissionais 

de Administração, que respondem por toda a gestão 

das empresas e organizações, sendo responsáveis 

pelo planejamento, a coordenação e a orientação do 

uso correto dos recursos, dentre outras, além da re-

levância dos Administradores para a sociedade em 

geral.

A busca junto ao poder Legislativo por um piso 

salarial digno para os Administradores é uma das 

metas do plano de trabalho do CRA-GO junto com 

outras Entidades. “Afirmo meu compromisso em 

apresentar esse novo Projeto de Lei tão importan-

te para os Administradores. Se Deus quiser, e com 

a ajuda dos parlamentares, vamos buscar um Piso 

Nacional do Administrador”, afirmou Baldy.

Quer negociar? 
Entre em contato 

com o CRA-GO

A data está 
prevista no 
calendário 

nacional graças 
a uma iniciativa 
do Adm. Samuel 

Albernaz



CRA-GO intensifica a atividade de 
fiscalização em todo o Estado 

O Conselho Regio-

nal de Administração de 

Goiás, executando o pla-

nejamento estratégico 

elaborado pela Diretoria, 

através de fiscais, teve 

uma extensa agenda de 

diligências nos últimos 

meses. 

Nos dias 04 e 05 de 

julho, as cidades de Co-

rumbaíba, Caldas Novas 

e Piracanjuba receberam 

a fiscalização do CRA-

GO. As ações foram rea-

lizadas com o intuito de 

resguardar a sociedade 

de empresas e profissio-

nais inabilitados perante 

a legislação. 

No dia 08 de agosto 

a fiscalização esteve em 

Anápolis. De acordo com 

o Conselheiro Adm. We-

llington Araújo, com a 

fiscalização, o CRA-GO 

age defendendo a socie-

dade das práticas ilegais, 

além de promover a va-

lorização profissional e 

garantir a primazia dos 

exercícios das atividades 

profissionais.

Nos dias 11 e 12 de 

agosto, foi a vez dos mu-

nicípios de Goiatuba e 

Morrinhos receberem a 

fiscalização, que segundo 

a Conselheira do CRA-

GO, Admª Matilde Vi-

lela Lélis ao fiscalizar a 

atuação dos profissionais 

e das pessoas jurídicas, 

o CRA-GO garante que 

pessoas e instituições 

exerçam a profissão de 

Administrador de forma 

regular. 

Já no dia 23 de agosto, 

a fiscalização do CRA-

GO, esteve nas cidades de 

Anápolis e Terezópolis. 

Na oportunidade o dire-

tor de Fiscalização Adm. 

Wandré Garcia reforçou: 

“Para contribuir com o 

nosso trabalho, os Profis-

sionais da Administração 

e a sociedade podem de-

nunciar ilegalidades de 

forma online, feitas no 

canal de denúncias no 

site do CRA-GO. É tudo 

feito de forma anônima”. 

Finalizando a agenda 

do mês de agosto, a fis-

calização do Conselho 

atuou em Nerópolis. De 

acordo com o presiden-

te do CRA-GO, Adm. 

Samuel Albernaz, a ini-

ciativa prosseguirá ao 

longo do ano de 2022.

Celebração, conhecimento e entretenimento 

são também uma realidade para os Profissionais 

de Administração de Goiás. O CRA-GO se rein-

venta e traz para Administradores, empreende-

dores, professores e acadêmicos a live ‘Empre-

endedorismo e música em sua melhor nota’, que 

mistura bate-papo e show de música. A apresen-

tação será transmitida no Dia do Administrador 

(9 de setembro), às 10h, ao vivo pelo canal do 

YouTube do Conselho. 

O conteúdo será ministrado pelo Presidente 

do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz, e pelo pa-

lestrante e cantor David Martín. Entre os assun-

tos, David aborda como o conhecimento em Administração o influenciou nas suas composições. O palestrante também trará dicas valio-

sas para quem deseja empreender em qualquer ramo artístico ou de negócios.

Não perca! É dia 9 de setembro, às 10h no canal do YouTube do CRA-GO!

Live Especial: Empreendedorismo e música 
em sua melhor nota 
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Diferentemente de 

outras plataformas de 

emprego, as empresas 

podem incluir quan-

tas vagas necessitarem. 

Além disso, os empre-

gadores e as agências de 

recrutamento, por meio 

de filtros de pesquisa es-

tratégicos, acessam facil-

mente currículos confor-

me critérios específicos 

que vierem a escolher, 

permitindo combinar 

o perfil do candidato à 

oportunidade adequada.

As Empresas e Recru-

tadores poderão divulgar 

suas Oportunidades sem 

limites mensais, assim 

como, Talentos poderão 

se candidatar a quantas 

Oportunidades acharem 

necessárias.

Vale a pena conferir e 

fazer parte deste mundo 

de oportunidades! Aces-

se: (cfatalentos.org.br/)

Empresas: O 
CFA - Talentos 
é seu sistema 
gratuito de 
recrutamento e 
seleção!Estar alinhado com a ne-

cessidade do jovem brasi-

leiro é saber da importân-

cia em se contratar jovens 

aprendizes. As vantagens 

para a empresa são muitas, 

mas sem dúvida, o fato de 

serem nativos digitais abre 

caminho para a inovação. 

Qual é a empresa que não 

quer despontar no merca-

do com projetos inovado-

res?

A empresa que contrata 

aprendiz ainda garante a 

promoção da responsabi-

lidade social, colaborando 

com as demandas da so-

ciedade e voltando os seus 

esforços para causar um 

impacto positivo na comu-

nidade ao redor. O mundo 

vive no pós-pandemia e 

cada empresa pode contri-

buir para mudar a realida-

de socioeconômica do país.

Engana-se quem pensa 

que contratar jovem apren-

diz é um mero cumprimen-

to de lei. O documento que 

é seguido hoje já é vigente 

há, pelo menos, 22 anos. 

De lá pra cá, os empresá-

rios e órgãos públicos que 

se valeram desta ferramen-

ta veem seus aprendizes 

crescerem, ocupando car-

gos importantes na vida 

adulta. 

Por fim, e não menos 

“É preciso mudar 
a visão de que 

contratar jovens 
é uma questão 
burocrática.”

Na vanguarda 
empresarial

importante, contratar um 

jovem aprendiz é ter uma 

equipe mais plural. A nova 

geração é rápida, não ca-

rrega estereótipos e pre-

conceitos ultrapassados, 

consegue conversar com 

facilidade e domina as re-

des sociais. Trends e has-

htags estão na palma da 

mão dos jovens. 

É preciso mudar a visão 

de que contratar jovens é 

uma questão burocrática. 

É uma oportunidade de 

formar o perfil profissional 

do jovem, sendo possível 

alinhá-lo mais facilmente à 

cultura da empresa. Jovens 

aprendizes são o futuro das 

empresas. É dar continui-

dade. É crescer de dentro 

pra fora.

Valdinei Valério é 

presidente do Institu-

to Promover (Iphac) 

e conselheiro do CRA-

GO.
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Entre os dias 20 e 21 de julho foram realizados 2 

eventos simultâneos voltados para a Administração 

e áreas conexas. Foram eles, o III Congresso Inter-

nacional AGI Internacional e Brasil e Adm Centro 

Oeste 2022: Encontro de Administração Regional 

Centro Oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul ambos em formato híbrido. 

Com o objetivo de abranger a região centro do 

Oeste do Brasil, aos profissionais que atuam na Ad-

ministração em seus diferentes níveis e naturezas, 

bem como contribuir com a interdisciplinaridade 

da Ciência da Administração os eventos o evento foi 

sediado em Cuiabá, no Auditório OAB de MT com 

transmissão online pela Plataforma Multimídia Alta 

Gerência Internacional /Brasil. 

O evento chega como um presente pelo 57º Ani-

versário da Profissão de Administração no Brasil. 

Nesta edição de 2022 o III Congresso Internacional 

AGI Internacional e Brasil foi norteado pelo tema: 

“Administrando Inovações em um Mundo Organi-

zacional Transformador”. Já o Adm Centro Oeste 

Região centro Oeste do Brasil foi destaque em 
dois grandes eventos para a Administração

2022: Encontro de Adminis-

tração Regional Centro Oeste, 

Goiás e Mato Grosso possuiu 

o tema: “Neurociências apli-

cadas ao Desenvolvimento 

Sustentável de Pessoas, Orga-

nizações e Comunidades”. 

Presidente do CRA-GO, Samuel Albernaz, juntamente com os 
presidentes dos CRAs de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Hélio 
Tito e Rogério Bezerra, respectivamente



CRA-GO e Faculdade INTEGRA plantam 57 
mudas de ipê, em Caldas Novas

Em celebração dos 57 anos 

da profissão de Administra-

dor (1965/2022), o CRA-GO 

em parceria com a Integra 

– Faculdades Integradas da 

América do Sul realizou no 

dia 2 de setembro uma ação 

ecológica-ambiental com o 

plantio de 57 mudas de ipês 

nas cores branco, rosa e roxo 

simbolizando todos os anos 

da criação da profissão.

Na ação estavam presen-

tes o Presidente do CRA-GO, 

Adm. Samuel Albernaz, o  

Diretor Administrativo e Fi-

nanceiro da Faculdade, Prof. 

Ítalo Castro, professores, 

estudantes e representantes 

do CRA-GO. 

As mudas plantadas, e que 

a partir de agora serão culti-

vadas pela Faculdade daqui 

há uns anos, irão florir e 

trazer cor para a avenida de 

acesso a Faculdade Integra.

       O ENGAD - Encontro Goiano de Adminis-

tração promovido pelo CRA-GO e CRA Júnior, 

está mais consolidado do que nunca, principal-

mente com a participação efetiva da categoria.

       Com lotação máxima, o 11º ENGAD - Edição 

Anápolis revestido de total sucesso, foi realiza-

do no dia 24 de agosto de 2022, no auditório do 

SESC em Anápolis. O palestrante Ranyere Dias 

encantou a todos com a sua apresentação.

        Considerado um dos eventos ligados à Ad-

ministração mais importantes do Estado, o EN-

GAD deu início às comemorações dos 57 anos da 

profissão de Administrador (1965/2022). 

       O presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz, ficou muito honrado 

e feliz com a receptividade e o carinho, bem como com a participação maciça 

de Administradores, empresários, gestores, coordenadores de cursos, profes-

sores e acadêmicos. Albernaz, agradeceu a presença dos participantes, o apoio 

institucional das instituições de ensino de Anápolis e do Sesc/Fecomércio na 

realização do ENGAD. Ao final de seu discurso, ressaltou a frase de Washing-

ton Olivetto: “Credibilidade não se ganha: Credibilidade se Conquista”.

      O 11º ENGAD edição Anápolis está disponível no Canal Oficial do Con-

selho: youtube.com/CRAGOOFICIAL

11º ENGAD - Edição Anápolis compartilhou 
conhecimento e experiências 
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As mudas 
representam os 57 

anos da criação 
da profissão de 
Administrador



No dia 22 de novembro, entre as 0h e 22h, acontecem as Eleições 

do Sistema CFA/CRAs. O pleito será realizado de forma on-line di-

retamente no site: www.votaadministrador.org.br e elegerá 12 con-

selheiros regionais no CRA-GO (seis efetivos e seis suplentes).

O voto é obrigatório para todos os profissionais e pode ser exer-

cido de qualquer lugar do mundo, por meio de computadores, ta-

blets e smartphones. A documentação completa sobre o pleito, bem 

como demais dúvidas, podem ser conferidas no site das eleições. 

Participe do futuro da Administração, vote!
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Eleições do Sistema CFA/CRAs acontece em 
novembro

Agenda CRA-GO: Sessões Especiais
DIA DO ADMINISTRADOR - GOIÁS 

Data: 6 de setembro de 2022

Horário: 20h

Local: Câmara Municipal de Goiás

DIA DO ADMINISTRADOR - APARECIDA DE GOIÂNIA

Data: 13 de setembro de 2022

Horário: 20h

Local: Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia

DIA DO ADMINISTRADOR - GOIÂNIA 

Data: 8 de setembro de 2022 

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de Goiânia

DIA DO ADMINISTRADOR - ANÁPOLIS

Data: 15 de setembro de 2022

Horário: 19h30

Local: Câmara Municipal de Anápolis

Fique cada vez mais informado acessando as redes 

sociais do CRA-GO. Além do site, o Conselho mantém 

canais no Facebook (ADMCRAGO), Instagram (@cra-

gooficial) e YouTube (CRAGO Oficial) que têm por obje-

tivo estar mais perto do profissional da Administração, 

ouvir sugestões e sanar dúvidas relacionadas à atuação 

do Administrador. Participe e nos ajude a construir um 

CRA-GO participativo e inclusivo.

Redes Sociais aproximam CRA-GO do 
Profissional 


