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CRA-GO inagura seccional em 
Anápolis, no dia 9 de Setembro

A data para inauguração da sede própria da Seccional de Anápolis já 
está definida, será dia 9 de setembro. A cerimônia ocorrerá no Dia do 
Administrador.

EPROCAD 2022: Evento 
discutiu sobre a atual 

formação do estudante
Prof. Adm. Geneilton 

Filho de Assis fala 
sobre, “Gestão: O 

quesito que faz toda a 
diferença!” 

        O Encontro de Professores e Coordenadores 
de Administração - EPROCAD, foi realizado 
no dia 25 de junho pelo Conselho Regional 
de Administração de Goiás (CRA-GO), em 
formato virtual.

“Mais arriscado que mudar, é 
continuar fazendo a mesma coisa.”
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O Conselho Regional de Admi-

nistração de Goiás, segue com a 

missão de trabalhar assiduamen-

te em prol da valorização do pro-

fissional de administração, atra-

vés da fiscalização do exercício 

legal da profissão. Asseguramos 

que o Profissional de Adminis-

tração tenha seu lugar de desta-

que no mercado de trabalho.

Para ser Administrador, não 

basta ter formação em Adminis-

tração e áreas correlatas, é ne-

cessário se registrar no Consel-

ho. Estamos vendo profissionais 

de várias áreas assumindo cargos 

de abrangência da profissão de 

Administrador, o que enfraque-

ce e usurpa as vagas do mercado 

de trabalho destinadas aos Ad-

ministradores, por isso, estamos 

intensificando as fiscalizações na 

capital e em todas as regiões do 

Estado. 

Além disso, estamos trabal-

hando efetivamente na elabo-

ração de um processo seletivo 

para a contratação de novos co-

laboradores no CRA-GO. Isso 

porque há cada vez mais com-

prometimento com a execução 

das demandas.

Com relação a fiscalização, 

temos visitado as prefeituras, 

câmara de vereadores, órgãos 

públicos, que tem a missão de 

administrar as cidades, estamos 

propondo a conscientização para 

a criação do cargo de Adminis-

trador, para que contribua na to-

mada de decisão e condução de 

estratégias.

Valorizar a profissão é um dos 

objetivos do Conselho, como 

também, proporcionar o cresci-

mento profissional da categoria, 

que tem ocorrido através do Pro-

grama Educação Continuada, no 

qual nos empenhamos em trazer 

constantemente temas atuais e 

relevantes, e profissionais capa-

citados para disseminar e dividir 

seus conhecimentos com a cate-

goria.

Os eventos voltados para edu-

cação, realizados pelo CRA-GO, 

tem sido uma oportunidade de 

conectarmos a sociedade e os 

profissionais da Administração, 

pOutro evento em questão é o 

11° ENGAD - Encontro Goia-

no de Administração, que neste 

ano terá a sua primeira edição 

em Anápolis no dia 25 de agos-

to, e ocorrerá em várias cidades 

goianas, levando conhecimento 

e possibilitando a integração dos 

Administradores com o Consel-

ho. 

Além dos eventos promovidos 

pela autarquia, o CRA-GO busca 

o seu desenvolvimento e valori-

zação dos profissionais também 

por meio do processo de des-

centralização da Entidade e da 

expansão da atuação no interior, 

sendo a cidade de Anápolis a 

próxima a estar recebendo uma 

sede própria no dia 9 de setem-

bro, data tão célebre para os Pro-

fissionais da Administração: O 

Dia do Administrador. 

Agradeço aos colegas de pro-

fissão, que têm unido forças jun-

to ao Conselho e possibilitado o 

fortalecimento da profissão. Sen-

do assim, seguimos com a mis-

são de ser uma entidade capaz 

de assegurar a atuação plena dos 

profissionais de Administração. 

Adm. Samuel Albernaz

Presidente
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O Encontro de Pro-

fessores e Coordenado-

res de Administração - 

EPROCAD, foi realizado 

no dia 25 de junho pelo 

Conselho Regional de 

Administração de Goiás 

(CRA-GO), em forma-

to virtual. Em sua 18º 

edição o Eprocad teve 

como tema central “De-

safios no Ensino de Ad-

ministração Pós-Pande-

mia: como transformar 

a sala de aula num am-

biente dinâmico, inte-

ressante e inovador”. 

O tema foi discutido 

por um time de profissio-

nais de alta performance 

e capacidade intelectual, 

o que proporcionou aos 

participantes um en-

contro dinâmico e de 

muito saber. De início 

o evento recebeu o Pre-

sidente do CRA-GO, o 

Adm. Samuel Albernaz, 

que fez a abertura e apre-

sentação dos convida-

dos, em seguida o Prof.º 

Adm. Mauro Leônidas, 

ministrou a palestra 

“Implantação das Novas 

Diretrizes Curriculares”, 

com a mediação do Rei-

tor da UNIALFA, Prof.º 

Carlos Trindade. 

Completando o time 

de profissionais desta 

edição, a Pró-Reitora 

Acadêmica da UNIE-

VANGÉLICA, Prof.ª 

Cristiane Bernardes, 

realizou a conferência 

“Como Elaborar um PPC 

Inovador”, com o inter-

médio do Reitor da UEG, 

Prof.º Antonio Cruvinel. 

O presidente do Con-

selho ressaltou a im-

portância das pautas 

discutidas no evento, 

“Nosso foco é aprofun-

dar o conhecimento dos 

participantes sobre a 

atual formação do estu-

dante no Brasil, refle-

tindo se a metodologia 

está de acordo com as 

exigências do mercado 

de trabalho”, comentou 

Albernaz. 

Os participantes pude-

ram interagir através da 

realização do Quiz, onde 

foram testados conhe-

cimentos diversos vol-

tados a profissão, onde, 

os 15 maiores acertos fo-

ram contemplados com 

inscrições gratuitas para 

o 3º Congresso de Alta 

Gerência Internacional 

e E_ADM_CENTRO_

OESTE, evento que con-

tou com a co-realização 

do Conselho Regional de 

Administração de Goiás. 

Por fim, Albernaz ex-

ternou seus agradeci-

mentos em nome de to-

dos os Conselheiros do 

CRA-GO aos palestran-

tes, mediadores e cola-

boradores, por terem 

proporcionado tamanho 

aprendizado aos partici-

pantes.

Conforme levantamen-

to realizado com base nos 

Relatórios das Unidades 

de Registro, Financeiro 

e de Fiscalização, o Con-

selho Regional de Admi-

nistração de Goiás obteve 

nos últimos três meses 

resultados que compro-

vam a eficácia das ativi-

dades promovidas pela 

Instituição.

Ao todo, 64 profissio-

nais e 8 empresas fizeram 

o registro no Conselho. 

No total, 273 processos 

foram analisados e relata-

dos pelos Conselheiros. E 

como destaque, as ações 

fiscalizatórias foram rea-

lizadas nas regiões su-

doeste, sul e sudeste do 

Estado. Toda a agenda 

de fiscalização pode ser 

acompanhada pelo site 

na aba Fiscalização. 

Entre em contato com 

o CRA-GO pelo telefone 

(62)3230-4700 ou pelos 

e-mails: registro@crago.

org.br ou fiscalizacao@

crago.org.br

Abril, maio e 
junho foram 
meses de 
resultados 
positivos para o 
CRA-GO

JORNAL ADM - EDIÇÃO JULHO - SETEMBRO DE 20223

18º EPROCAD transmitiu conheci-
mento e experiências 

Precisa de mais 
informações?

“Nosso foco é 
aprofundar o 

conhecimento dos 
participantes sobre 
a atual formação 
do estudante no 
Brasil, refletindo 
se a metodologia 

está de acordo 
com as exigências 

do mercado 
de trabalho”, 

comentou Albernaz



Registro: Um Ato de Consciência 
e Responsabilidade Profissional 

Ter registro no Conse-

lho torna o Profissional 

apto a desempenhar a 

profissão e ainda pro-

porciona uma série de 

benefícios e vantagens 

aos registrados. 

Para se registrar, o 

CRA-GO disponibiliza ao 

Profissional a facilidade 

dos serviços on-line.

No dia 20 de abril, o 

Presidente do CRA-GO, 

Adm. Samuel Albernaz, 

recebeu o Adm. João 

Paulo Vieira, para entre-

gar a CIP. “Para o mais 

novo Administrador é 

muito importante ter o 

registro, pois ele confe-

re ao jovem profissional 

respeito e valorização no 

mercado de trabalho”.

Já no dia 31 de maio 

foi o dia de receber o 

Adm. Ricardo Bento, na 

sede do Conselho, para 

a entrega de sua CIP. 

“Além de um enorme re-

conhecimento por parte 

da empresa em que tra-

balho para com o meu 

profissionalismo, tenho 

a oportunidade de exer-

cer minha participação 

com grande valia em 

reuniões estratégicas de 

desenvolvimento, con-

tribuindo para o cres-

cimento da empresa”, 

conta o Adm. Ricardo, 

sobre um dos impactos 

positivos de se obter o 

registro.

A cidade de Anápolis já tem data para receber a 11ª 

edição do ENGAD - Encontro Goiano de Adminis-

tração. No dia 24 de agosto, no auditório do SESC, o 

palestrante e Administrador Ranyere Dias ministrará 

a palestra com o tema: “Estratégias de Branding para a 

Construção de uma Marca de Sucesso”. 

O público alvo do evento são os Profissionais da 

Administração, gestores, empresários, professores e 

acadêmicos. O evento, uma promoção do CRA-GO em 

parceria com o SESC tem objetivo de facilitar o acesso 

a cursos de capacitação e promover a constante atuali-

zação profissional.

Segundo o Conselheiro do CRA-GO, Adm. José Rafael de Medeiros Filho, o evento faz parte das comemorações dos 57 anos da profis-

são de Administrador (1965/2022). “É uma rica oportunidade para aqueles que buscam uma educação empreendedora de alta perfor-

mance”, conclui o Conselheiro. 

Outras cidades do Estado também têm data definida para a realização do 11º ENGAD. No dia 11 de outubro o encontro será realizado 

em Goiânia. 

11º ENGAD - Encontro Goiano de Adminis-
tração estreia em Anápolis  
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Administradores receberão homenagem 
das Câmaras Municipais  

A Administração celebra 57 anos de história (09/09/1965 - 09/09/2022). Visando destacar a importância e o papel do Administra-

dor 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 

às 19h, no Plenário da Câmara Municipal com transmissão ao vivo pelo YouTube do Conselho. Na oportunidade, a Casa de Leis irá 

prestar homenagem ao CRA-GO e aos Profissionais da Administração pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade e da 

categoria.

Sessões especiais 
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No dia 6 de setembro a Câmara Municipal da cidade de Goiás 

realizará a Sessão Especial em seu município, no dia 9 de setem-

bro a solenidade acontecerá na Câmara Municipal de Anápolis, 

e no dia 13 de setembro, na Câmara Municipal de Aparecida de 

Goiânia.

A diretoria do Conselho agradece as Câmaras Municipais pela 

homenagem e o reconhecimento. “Será uma homenagem muito 

especial. Seguimos com a missão de assegurar a atuação plena 

dos Profissionais e a valorização dos mesmos”, destacou o Diretor 

Administração, Adm. Leonan Siqueira. 

Seccional de Anápolis será inaugurada no Dia do Administrador 

A classe de Administradores de Anápolis e região contará com 

mais um benefício para o seu desenvolvimento profissional. No 

Dia do Administrador, 9 de setembro, às 17h, será inaugurada a 

Seccional de Anápolis, localizada no Setor Central. 

Pautado pelo compromisso de buscar sempre a melhoria da 

qualidade na prestação de serviços à categoria, a Diretoria do 

Conselho Regional de Administração de Goiás vem investindo na 

expansão da atuação no interior. 

De acordo com o Vice-presidente do CRA-GO, Adm. Jean Marc 

Nacife, a inauguração de mais uma Seccional faz parte do proces-

so de descentralização da entidade e da expansão da atuação no 

interior, buscando estar mais perto do Administrador.

A nova sede vai estreitar a ligação entre o profissional e o Con-

selho, ressaltou o Diretor, Wandré Ramos Garcia.

A Seccional do CRA-GO está situada na Rua Coronel Batista, 

Nº 415, Edifício London Hotel & Offices, Sala 910, Setor Central, 

em Anápolis - GO. 



 Alexsandro, para você, qual a função e a importância 

do Sistema CFA/CRAs?

Entendo que o CFA é um órgão normativo, consultivo, orientador e 

disciplinador da profissão de Administrador. Já os CRAs são desdobra-

mentos locais do CFA, que executam suas diretrizes e outras atividades 

mais práticas, como a fiscalização da atividade e a emissão da carteira 

profissional.

O Conselho Federal de Administração é o órgão que regulamenta os 

profissionais formados em Administração. Promove a ciência da Admi-

nistração valorizando as competências profissionais, o avanço sustentável 

das organizações e o desenvolvimento do país. 

Já os CRAs habilitam e fiscalizam, protegendo o exercício da profissão 

e estão presentes em cada um dos 27 Estados e no Distrito Federal, tendo, 

dentre suas atividades mais importantes: unificar e fortalecer a categoria 

profissional dos Administradores.

Como profissional, qual a importância que você acre-

dita ter o seu registro junto ao CRA-GO?

Acredito que quanto mais profissionais em Administração se registram, 

mais forte e mais presente se torna o CRA-GO, trazendo mais apoio aos 

profissionais, melhores resultados e mais segurança às empresas, colabo-

rando desta forma para o desenvolvimento social e econômico da nação. 

Que análise o Srº faz sobre as habilidades que um re-

presentante precisa desenvolver?

Penso que um representante local do CRA-GO deve, antes de qualquer 

coisa, ser uma pessoa que goste de pessoas e que esteja disposto a servir. 

Além disso, ter boa comunicação, ser proativo, saber ouvir com atenção, 

estar bem informado - sobretudo no que concerne ao Sistema CFA/CRAs 

- para assim prestar o apoio e orientar de forma eficaz os colegas profis-

sionais e a sociedade.

Adm. Alexsandro Albuquerque

MBA em Consultoria Empresarial 

CRA-GO: 18.550

“Acredito que quanto mais profissionais em 
Administração se registram, mais forte e mais 

presente se torna o CRA-GO, trazendo mais apoio 
aos profissionais, melhores resultados e mais 

segurança às empresas”

CRA- GO Entrevista: 
Adm. Alexsandro 
Albuquerque
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O Clube de Vantagens dos Profissionais de Adminis-

tração é um portal com ofertas e benefícios exclusivos 

para os registrados no CRA-GO e em dia com a anuida-

de. 

São descontos com empresas consolidadas, nos ramos 

de saúde, bem-estar, serviços, lazer e educação, que pro-

porcionam benefícios exclusivos à Categoria. 

A ideia do Clube é buscar convênios com empresas 

que atuam em nível nacional, para oferecer os melho-

res benefícios aos profissionais e também aos cônjuges 

e filhos.

Os anúncios são divididos por categorias no site do CRA-GO, o 

que segmenta e facilita a localização dos produtos e serviços ofer-

tados.

Para participar, basta acessar o site do CRA-GO (www.crago.

org.br), conferir os detalhes, e aproveitar os benefícios em diversas 

áreas. 

Clube de Vantagens do CRA-GO oferece des-
contos exclusivos 



Começo esta reflexão, em um olhar voltado 

às constantes mudanças, em todos os senti-

dos, pelas quais passam nosso orbe terrestre. 

Especialistas do campo da Transformação 

Digital, afirmam que evoluímos 10 anos em 

1 e como diria o sábio, se não foi pelo amor, 

foi pela dor. Peter Drucker, em uma de suas 

diversas frases célebres, diz: “Mais arrisca-

do que mudar, é continuar fazendo a mesma 

coisa.” Dessa introdução, coloco ao prezado 

leitor as seguintes indagações: Essa evolução 

ocorreu em massa? Sair da famosa “zona de 

conforto” é peculiar aos indivíduos?

Essas perguntas levam a respostas afir-

mativas, porém de forma individual e não 

coletiva. Smos seres únicos e estamos em 

degraus diferentes de evolução, sejam pro-

fissionais ou morais. Daí, fica fácil entender 

o sentido pelo qual uns superam e sobres-

saem-se perante os desafios e outros sucum-

bem aos mesmos. A formação de um indiví-

duo tem seu início junto a seus responsáveis, 

em sua grande predominância a aqueles que 

o trouxeram ao mundo. Deste início começa 

a formação do ser que será complementada 

através do convívio social, e, claro, educação 

fornecida pelas entidades competentes.

A formação prática de um profissional 

ocorre. Não se pode negar o fato que temos 

alguns bem-sucedidos no mercado, sem que 

tenham frequentado os bancos de uma uni-

versidade, porém esse número é cada dia 

menor, pois as exigências do mundo globali-

zado obrigam a aprimoramentos constantes, 

uma vez que o que aprendemos hoje pode 

estar com o prazo de validade bem próxi-

mo. Nesse sentido destaca-se uma das prin-

cipais academias do conhecimento, o curso 

de Administração, que através da ciência 

disponibiliza aos acadêmicos ferramentas 

imprescindíveis para alcançar os objetivos 

desejados, sejam na vida pessoal, em gestão 

privada ou na gestão pública.

Embora as formas de gestão privada e pú-

blica passem por diferenças cruciais na con-

duta de suas ações, a primeira é mais ime-

diatista e de implementações mais rápidas, a 

segunda esbarra em diversos preceitos legais 

e um virtuoso fluxograma a ser seguido que 

tornam suas realizações lentas, porém possí-

veis. O que ambas têm em comum é a inevi-

tável presença do Administrador. Esse pro-

fissional possui habilidades ímpares, assim 

como um bom cirurgião possui, capazes de 

transformar vidas, seja na condução de uma 

indústria ou no “leme” de uma prefeitura, a 

títulos de exemplos. Nesse último, parte-se 

para uma vereda, explorada em sua predo-

minância pela figura do político, que não 

mais se aplica em casos de sucesso, se este 

não tiver mínimos conhecimentos de gestão 

e o principal, assessoramento técnico feito 

pelos secretários e com formação em suas 

respectivas áreas de atuação. O administra-

dor possui qualificações que lhe possibilita 

enveredar em várias áreas, mas sem som-

bras de dúvidas, um bom gestor público não 

pode abrir mão desse profissional liderando 

pessoas e auxiliando a colocar em prática 

um plano de governo prometido em cam-

panha. Desta forma, trazendo conhecimento 

voltado ao bem comum da empresa pública, 

como também, aos cidadãos que naquele 

município residem.

Outro renomado nome dentro da ciência 

da Administração, Idalberto Chiavenato, 

afirma: “O caminho para o desenvolvimen-

to social e econômico – seja de um país ou 

de uma organização – passa necessariamen-

te pela Administração.” Contra fatos não se 

tem argumentos, e é notório o desenvolvi-

mento trazido pela Administração aplicada 

de forma correta e eficaz, às empresas públi-

cas e privadas, isso não se discute. Portan-

to cabe a nós, Administradores, lutar pela 

inserção maciça desse profissional a frente 

dessas empresas, pois os fatos nos revelam 

enormes avanços realizados por essa classe.

Quero deixar um testemunho realizado à 

frente da Secretaria de Gestão e Planejamen-

to de Jataí/GO, onde na época também ocu-

pava simultaneamente a função de professor 

do curso de Administração. Foi detectado a 

enorme carência por parte dos discentes em 

colocar em prática os conhecimentos teóri-

cos adquiridos na faculdade e da outra ponta 

a enorme carência de profissionais capacita-

dos para ocuparem espaço dentro da gestão 

pública. Dessas necessidades, implementa-

mos, proporcionalmente falando, um dos 

maiores programas de estágios já realizados 

dentro de prefeituras no Brasil. Foi inserido 

junto aos departamentos públicos, profis-

sionais de diversos cursos superiores, com 

ênfase em alunos de Administração (de-

partamentos voltados à gestão) e pedagogia 

(auxílio junto à Secretaria de Educação) e o 

resultado foi grandioso, para o profissional 

em formação, que pode vivenciar na prática 

as lições aprendidas na universidade,  o mu-

nicípio que ganhou em qualidade de serviços 

prestados e principalmente a população que 

desfrutou de um melhor atendimento e con-

sequentemente satisfação de suas necessi-

dades proporcionado pela ação. E mais uma 

coisa, não menos importante: muitos desses 

estagiários foram efetivados, seja através de 

concurso público ou cargos comissionados 

e prestam até hoje serviços à população Ja-

taiense.

O momento é de mudanças sim. Muito já 

se mudou e com certeza esse ciclo não terá 

fim tão próximo, dessa forma, “Avante Ad-

ministradores” e vamos auxiliar essa nação 

a galgar níveis superiores de evolução, pois 

com nossos conhecimentos e as bênçãos de 

Deus o limite é aquilo que sua mente pensar, 

dito isso, PENSE GRANDE!

Adm. Geneilton Filho de Assis

CRA-GO 3555

Gestão: O quesito que faz toda a diferença!
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CRA-GO intensifica suas ações em prol da 
categoria 

No dia 23 de maio, o Presidente do Conselho Regional de Admi-

nistração de Goiás, Adm. Samuel Albernaz se reuniu com o pre-

feito de Uruaçu, Valmir Pedro, para solicitar a criação do cargo de 

Administrador na prefeitura e a inclusão do Dia do Administra-

dor no calendário cultural da cidade. Também foi apresentado ao 

prefeito Valmir o Índice de Governança Municipal (IGM-CFA).

“Agradecemos a visita do Presidente do CRA-GO Albernaz. 

Essa reunião foi um importante passo para estreitarmos os laços 

da prefeitura com o Conselho. Ações como a criação do cargo de 

Administrador e do e à inclusão do Dia do Administrador no ca-

lendário da cidade de Uruaçu, são fundamentais para que a so-

ciedade reconheça a importância dos profissionais da Adminis-

tração na formatação de políticas públicas”, avaliou o prefeito 

Valmir Pedro.
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Visita institucional a cidade de Goiás
No dia 15 de junho, o Presidente do 

CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz, esteve 

na Câmara Municipal, sendo recebido pelo 

vereador Solinar dos Santos. Na ocasião 

foi solicitada a inclusão do Dia do Admi-

nistrador no calendário cívico da cidade, 

além de uma Sessão Especial em 2022, nas 

comemorações dos 57 anos da profissão 

(1965/2022). O vereador Solinar além de 

agradecer a visita do presidente, enalteceu 

a importância dos pleitos.

Na mesma data, Albernaz, esteve em re-

união com o prefeito de Goiás, Dr. Aderson 

Gouvea. Participaram também da reunião 

na Prefeitura o vereador Solinar dos Santos 

e o assessor jurídico da prefeitura, Guilher-

me Menezes. Albernaz solicitou a criação 

do cargo de Administrador na prefeitura.

CRA-GO em Ação: Conselho atuante em prol do Administrador

Nos dias 21 e 22 de junho, o Presidente 

do Conselho Regional de Administração de 

Goiás, Adm. Samuel Alber-

naz esteve na cidade de Rio 

Verde onde realizou uma 

série de reuniões com as-

suntos, que contemplam a 

valorização da categoria.

Com o trabalho pautado 

na transparência e eficiên-

cia, o CRA-GO vem cumprindo o planeja-

mento estratégico aprovado pelo colendo 

Plenário da Entidade, com uma intensa 

tarefa na busca do diálogo com diversos 

setores e segmentos da sociedade, para 

que juntos otimizem cada vez mais a am-

pliação do mercado de trabalho e melhoria 

na qualificação profissional junto às enti-

dades empresariais, órgãos públicos e ins-

tituições de ensino.

Câmara Municipal de Rio Verde
Nos dias 21 e 22 de junho, o Presidente do Conselho Regional 

de Administração de Goiás, Adm. Samuel Albernaz esteve na ci-

dade de Rio Verde onde realizou uma série de reuniões com as-

suntos, que contemplam a valorização da categoria.

Com o trabalho pautado na transparência e eficiência, o CRA-

GO vem cumprindo o planejamento estratégico aprovado pelo co-

lendo Plenário da Entidade, com uma intensa tarefa na busca do 

diálogo com diversos setores e segmentos da sociedade, para que 

juntos otimizem cada vez mais a ampliação do mercado de tra-

balho e melhoria na qualificação profissional junto às entidades 

empresariais, órgãos públicos e instituições de ensino.

Representantes do CRA-GO no 
CODERV

   O CRA-GO também esteve presente no Conselho de Desen-

volvimento Econômico de Rio Verde (CODERV), onde Albernaz 

falou diretamente com o presidente José Carlos Cintra solicitan-

do a inclusão de representantes do CRA-GO no CODERV, como 

também o desenvolvimento de futuros projetos. 

    O cenário econômico de Goiás caminha para seu amadureci-

mento à medida que as boas práticas de governança corporativa 

são disseminadas. Neste sentido, o sucesso das empresas está em 

sua capacidade administrativa, fazendo jus a união parceria entre 

os dois Conselhos. 
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Parcerias e Planejamento de Ações de Valorização
Dando sequência, Albernaz esteve em re-

união com o Presidente da Câmara de Diri-

gentes Lojistas de Rio Verde (CDL), Mário 

Furacão para a celebração de parcerias e 

para o planejamento da realização de um 

futuro evento para Empresários e Adminis-

tradores.

O Presidente Mário reafirmou seu com-

promisso em apoiar, na prática, as ativida-

des do Conselho. Fundada em 03 de dez-

embro de 1973, a CDL é uma entidade de 

classe voltada para a defesa dos interesses 

do comércio em geral e prestação de ser-

viços de apoio ao desenvolvimento do se-

tor. 

Reunião Institucional no IF Goiano
Por fim, o Presidente do Conselho esteve em reunião com o Coordenador do Curso de Administração do IF Goiano - Câmpus Rio 

Verde, Profº Carlos Antonio Cardoso Sobrinho. Na ocasião foram discutidos assuntos sobre registro especial de estudante, realização 

de eventos e a importância do Conselho para o exercício legal da profissão.

Em meio a todas as reuniões, o Presidente do CRA-GO destacou junto às autoridades a importância do registro profissional e tam-

bém sobre as ações de Fiscalização promovidas pelo Conselho, e agradeceu o apoio dado na valorização do Administrador. Todos 

agradeceram a presença do Presidente e parabenizaram pela iniciativa importante em busca da valorização do profissional de Admi-

nistração.

O CRA-GO conta com platafor-

mas digitais e redes sociais para 

levar conteúdo atualizado para ad-

ministradores, tecnólogos, estudan-

tes de administração, e a todos que 

querem estar por dentro da atuação 

do Conselho. Aproximar a entidade 

dos profissionais, tornando-os par-

ticipativos perante as ações, faz do 

CRA-GO uma entidade inclusiva e 

participativa. Veja onde se conectar 

e interagir:

Site: www.crago.org.br

Youtube: CRAGO Oficial

Facebook: ADMCRAGO

Instagram: @cragooficial

Twitter: @CRA_GO

O CRA-GO está conectado com você, 
Administrador!


