
NOVOS CONSELHEIROS CRA-GO
EMPOSSADOS: BIÊNIO 2021/2022

Administrador Samuel Albernaz foi reeleito presidente da autarquia. A reunião foi realizada no auditório do 
Conselho e seguiu todas as precauções contra a COVID-19.

CRA-GO lança novo canal de comunicação: 
Fale Conosco
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Na opção, profissionais podem encaminhar sua 
mensagem de forma direta para o departamento 
responsável, resolver pendências, tirar dúvidas ou enviar 
alguma sugestão para o Conselho

Anuidade 2021 permaneceu com 
10% de desconto e teve prorrogação

Na opção, profissionais podem 
encaminhar sua mensagem de forma direta 
para o departamento responsável, resolver 
pendências, tirar dúvidas ou enviar alguma 
sugestão para o Conselho. Em plenária, a 
diretoria da entidade optou pela iniciativa 
devido à situação de instabilidade econômica 
de diversos profissionais em decorrência da 
pandemia.

CRA-GO participa do 1º Encontro de 
Gestão Pública do Sistema CFA/CRAs

O encontro avaliou e propôs a efetivação de 
políticas e projetos que estão diretamente ligados 
à modernização da administração pública federal, 
estadual e municipal, no âmbito do Conselho 
Federal e Regional de Administração.



Estar cada vez mais próximo do administrador é a nossa principal missão
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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DIAGRAMAÇÃO:
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O Conselho Regional 
de Administração de Goiás 
(CRA-GO) encerrou o ano 
com diversas conquistas e 
reconhecimento por sua 
forte atuação. E a mim foi 
confiado mais um mandado 
a frente desta entidade, onde 
continuarei lutando pela 
valorização do profissional da 
administração, sempre com 
ética, respeito e orgulho. 

Aos que continuaram comigo, 
aos novos membros da diretoria e aos 
conselheiros do CRA-GO, deixo o meu 
sincero agradecimento pela contribuição 
nesta luta, onde cada um desempenha um 
papel fundamental: Resguardar, zelando 
pelo cumprimento profissional adequado e 
competente do administrador.

Nós da administração somos 
provedores do bom desempenho 
empresarial nas organizações. É nosso 
dever e é imprescindível estarmos 
inteiramente focados em atualizações e na 
busca pelo autoconhecimento, garantindo 
eficiência, prevenção e sucesso econômico 
para as empresas. 

O CRA de Goiás desempenha um 
trabalho altamente assíduo e de forma 
itinerante no âmbito da fiscalização. Esse 
é o nosso principal papel, a nossa maior 
missão. A equipe do CRA-GO instaura 
fiscalização in loco, intimações lavradas 
e diversos ofícios que são encaminhados 
às empresas ou prefeituras das cidades 
visitadas pelo interior do estado. Ressalto 
também que além da atuação do Conselho, 
o profissional também pode contribuir 
repassando possíveis ações ilegais na 
profissão, através do site do CRA-GO, 

no ‘Canal de Denúncias’, o que 
contribui e muito com a nossa 
atuação de fiscalização. 

Estamos sempre em 
constantes evoluções, e no 
CRA-GO é papel fundamental 
estar cada vez mais próximo do 
profissional. Foi por isso que 
criamos em nosso site, uma aba 
direta, o ‘Fale Conosco’ para que 
o administrador e tecnólogo 

possam contatar, de forma direta, o 
departamento desejado, sem burocracia. 
Os colaboradores do Conselho seguem 
atentos às solicitações da categoria e todas 
são recebidas via e-mail. 

E por falar em proximidade, nós 
acreditamos que o profissional além de 
estar em dia com o Conselho, mereça 
desfrutar de atividades no âmbito 
acadêmico, aperfeiçoamento de língua 
estrangeira, na área da saúde, lazer e bem 
estar, entre outros diversos serviços do 
dia a dia. O objetivo do nosso ‘Clube de 
Vantagens’ é exatamente proporcionar a 
estes adimplentes momentos que possam 
somar, e todos com preços e descontos 
especiais. Mensalmente buscamos captar 
os mais diversos seguimentos, para termos 
uma vasta opção de convênios. 

Convido a todos a conhecerem o 
site do CRA-GO e suas atribuições e 
benefícios. E a todos, deixo o meu sincero 
agradecimento pela confiança em mais 
uma gestão a frente do CRA-GO e que 
juntos possamos crescer e lutar pela nossa 
categoria e o administrador.

Samuel Albernaz
Presidente do CRA-GO



Após a diplomação de um terço 
dos novos conselheiros regionais, 
para o mandato 2021/2024, que 
aconteceu dia 7 de janeiro, foi eleita 
a nova diretoria que irá administrar 
o Conselho Regional de Administra-
ção de Goiás (CRA-GO) no biênio 

2021/2022. A reunião foi realizada 
no auditório do Conselho e seguiu to-
das as precauções contra a Covid-19.

Os administradores Wandré Ra-
mos Garcia, Leonan Tomé Rodrigues 
Siqueira e Jean Marc Nacife assumi-
ram o cargo de conselheiros efetivos. 
E os administradores Humberto José 
Candido, Marco Antônio Vieira da 
Silva e Karla Vaz Malaquias são os 
respectivos conselheiros suplentes.

O administrador Samuel Alber-
naz foi reeleito para a presidência do 
CRA-GO. “Reconhecemos o trabalho 
que foi feito nas gestões anteriores 
e pretendemos aprimorar a atuação 

do Conselho, nos aproximando mais 
dos profissionais”, afirmou Samuel. 
“Buscamos uma gestão cada vez mais 
participativa e integrada, com grupos 
de discussão sobre temas relevantes 
para o exercício da profissão”, ressal-
tou Albernaz.

Ainda integram a diretoria os ad-
ministradores Jean Marc Nacife, 
vice-presidente; Leonan Tomé Ro-
drigues Siqueira, diretor de adminis-
tração e finanças; Wellington Araújo 
de Lima, vice-diretor de administra-
ção e finanças; Wandré Ramos Gar-
cia, diretor de fiscalização.

Em janeiro, CRA-GO empossou os novos conselheiros e a nova 
diretoria 
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Os administradores 
e tecnólogos registrados 
no Conselho Regional 
de Administração (CRA-
GO) contaram com 

a prorrogação no prazo para pagar a anuidade de 2021. 
Até o dia 31 de maio, os associados obtiveram 10% de 
desconto no valor total da contribuição. Em plenária, a 
diretoria da entidade optou pela iniciativa devido à situação 
de instabilidade econômica de diversos profissionais 
em decorrência da pandemia. Originalmente, o prazo se 
encerraria no dia 30 de março. 

Anuidade de 2021: Administradores e 
tecnólogos permaneceu com 10% de 
desconto e prorrogação 

O associado de CRA de Goiás possui 
a vantagem de contribuir com a menor 
anuidade em relação a todos os conselhos 
regionais de administração do Brasil. Essa 
contribuição retorna para o associado de 
diversas formas: por meio da proteção 
da profissão e que ela esteja em função 
do interesse público, pela atuação da 
fiscalização, cursos, eventos e palestras 
oferecidas pelo Conselho, em busca sempre 
da atualização profissional. 

Contribuir com o CRA é 
firmar compromisso com 
a proteção e atualização 
profissional

Esteja em dia com o CRA-GO e usufrua do seu Clube de Vantagens!
O CRA-GO oferece um Clube de Vantagens exclusivo 

ao registrado e adimplente com o Conselho. Trata-
se de parcerias com descontos e benefícios para seus 
associados. E vale mencionar que o valor desses benefícios 
é bem superior ao da contribuição parafiscal.

Ao profissional que está em dia com as obrigações 
do CRA-GO e quer usufruir dos serviços do Clube de 
Vantagens, basta apresentar a Carteira de Identificação 
Profissional emitida pelo Conselho, e no caso de familiares 
(cônjuges e filhos), a documentação pessoal. 

Parcerias para todos os gostos!

Neste inicio de ano, objetivo do CRA-GO foi garantir 
que os seus registrados e também seus colaboradores 
pudessem usufruir de diversos serviços. Foram contatadas 
instituições de cursos de idioma e profissionalizantes na 

área administrativa, lazer, saúde e bem-estar, entre outros 
serviços. Mensalmente, o departamento responsável pelo 
Clube de Vantagens busca trazer novas opções aos seus 
registrados.

Educação: Na área de ensino, o CRA-GO firmou parceria 
com a Faculdade Universo de Goiânia; Douglas Franco 
Assessoria; Incursos, Instituto Projeção (Inpro), Inac; Instituto 
Ideia; Instituto Monte Pascoal; Wise Up e CNA.

Saúde e Bem-estar: Na área da saúde, o CRA-GO firmou 
parceria com a Odonto Vita e Hotel CTC- Caldas Termas Clube 
Hotel

Serviços: Na área de serviços diversos, o CRA-GO firmou 
parceria com o Auto Posto Liberdade, Eurobem Multi Clube 
De Benefício, Poly Total Pneus, Posto Petromax, Rede Z + Z.
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Empreendedorismo goiano: Reforço de parcerias e aproximação de 
entidades 

No mês de fevereiro, o presiden-
te do CRA-GO, o Adm. Samuel Alber-
naz foi apreciado com três visitas: A 
primeira ocorreu na terça-feira, 09 de 
janeiro, e contou com a presença do 
Deputado Estadual Virmondes Cru-
vinel. O segundo encontro, dia 10 de 
janeiro, com a presença do presidente 
da ACIEG, Rubens Fileti, que estava 
acompanhado do primeiro secretário 
da associação, Yuri Augustus Netto. 
Já no dia 17, o vereador por Jataí, o 
Adm. Abimael Silva. Ambas as visitas 
foram de caráter institucional, com o 
objetivo de aproximar as entidades, 
e também o poder público, além 
de firmar futuras parcerias entre 
as entidades, discutir propostas e 
projetos. 

Na reunião com o Deputado, 
que possui a defesa do empreen-
dedorismo como uma das pautas 
do seu mandato, aproveitou a 
oportunidade para apresentar o 
Estatuto Estadual da Microem-
presa e ressaltar os benefícios 
que o estatuto oferece aos em-
preendedores. “A grande luta é 
diminuir as burocracias, criar um 
diálogo entre os setores públicos 
e privados e também garantir o 
foco na capacitação, sempre em 
parceria com as entidades”, ele 
destaca. Além disso, Cruvinel 
também salientou a importância do 
Estatuto Goiano do Concurso Públi-
co, pontuou que o principal objetivo 
deste é garantir que o trabalho na ad-
ministração pública seja feito de for-
ma conjunta, democrática, com exce-

lência e sempre resguardando as 
categorias.

Já na conversa com Fileti, o pre-
sidente da entidade destacou a atu-
ação da ACIEG em meio à pandemia 
de Covid-19. “Em um primeiro mo-

mento, o objeti-
vo foi criar uma 
força tarefa de 
orientação jurí-
dica de acordo 
com os decretos 
municipais e es-
taduais, sempre 
resguardando e 
apoiando os em-
presários.

Já em um segundo mo-
mento, o foco foi na retomada 
da economia, com a criação do 
projeto “Mais Emprego e Mais 
Crédito” e também de amparo 
com a sociedade, com arreca-
dações e doações de equipa-
mentos de segurança contra o 
Coronavírus”. Rubens comple-
mentou que as perspectivas da 
CIEG para este ano são de for-
talecer as micros e pequenas 
empresas, oferecendo capaci-
tações, assistências, créditos, 
entre outras ações.

O vereador Abimael apro-
veitou a ocasião, e manifestou 
seu plano de mandato, eleito 
com a bandeira de reestruturar 

o município a fim de expandir a gera-
ção de emprego e renda na cidade. 
“Umas das nossas metas é adquirir 
uma área no município para empresas 
que desejam se instalar na cidade de 
Jataí e garantir uma autorização para 
estas em até 24 horas após a abertu-
ra do processo de instalação”, expõe 
Abimael.

O Presidente do CRA-GO, o 
Adm. Samuel Albernaz se colocou à 
disposição para colaborar com esses 
projetos e contribuir com o fortaleci-
mento das empresas e do empreen-
dedorismo goiano. Ao Adm. Abimael, 
Albernaz solicitou a retomada da so-
lenidade em comemoração ao Dia do  
Administrador na cidade de Jataí. 
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CFA no Dia da Mulher: O papel feminino no mundo digital
Para celebrar o Dia Internacional da 

Mulher, a Comissão Especial ADM Mu-
lher do Conselho Federal de Administra-
ção (CFA) promoveu no dia 8 de março, o 
“ADM Mulher”, com o tema “As mulheres 
no mundo digital”. A Comissão CRA - Mu-
lher do CRA-GO apoiou o evento que foi 
transmitido online no canal do YouTube 
do CFAPlay. 

A diretora de Formação Profissio-
nal do CFA e coordenadora da Comissão 
ADM Mulher, Cláudia Stadtlober ressal-
tou a relevância do papel feminino “Mar-
car importância dessa data e da neces-
sidade de buscarmos essa equidade de 

gênero nas organizações, em todos os espaços, sejam eles públicos ou privados. Poder lembrar, nesse dia, o 
ADM Mulher, que é o momento que a gente 
tem de divulgação e de compartilhamento 
de conhecimento é maravilhosa”, disse.

O presidente do CFA, Mauro Kreuz, 
participou da solenidade de abertura e res-
saltou ser privilegiado em poder participar 
da ocasião. “É sempre muito bom poder ver 
este movimento que está crescendo no am-
biente e sistema CFA/CRA’s, e na America 
Latina. Fico extremamente feliz como pre-
sidente do Conselho Federal e em dar todo 
este apoio institucional”.

Na ocasião, o evento contou com a participação das palestrantes Daysy Trejo de Lagos- membro da Or-
ganização Latinoamericana de Administração (OLA) e docente universitária na área de ciências administra-
tivas, financeiras e contábeis; Silvana Scarficci- licenciada em Administração de Empresas, especialista em 
Gestão de PMEs e Docência Universitária; Amanda Lopes- publicitária pesquisadora sobre questões de gê-

nero relacionadas ao contex-
to de tecnologia e inovação e 
Gisele Machado - Jornalista, 
empresária e especialista em 
notoriedade e conexões.

*Com informações da As-
sessoria de Comunicação do 
CFA
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Os administradores e tecnólogos registrados no Conselho 
Regional de Administração (CRA-GO) contaram com a prorro-
gação no prazo para pagar a anuidade de 2021. Até o dia 31 de 
maio, os associados obtiveram 10% de desconto no valor total da 
contribuição. Em plenária, a diretoria da entidade optou pela ini-
ciativa devido à situação de instabilidade econômica de diversos 
profissionais em decorrência da pandemia. Originalmente, o pra-
zo se encerraria no dia 30 de março. 

Anuidade de 2021 dos Administradores e tecnólogos permaneceu 
com 10% de desconto e prorrogação 

Contribuir com o CRA-GO é 
firmar compromisso com a proteção 
e atualização profissional

O associado de CRA 
de Goiás possui a vantagem 
de contribuir com a menor 
anuidade em relação a todos 
os conselhos regionais de 
administração do Brasil. Essa 
contribuição retorna para o 
associado de diversas formas: 

por meio da proteção da profissão e que ela esteja em função do 
interesse público, pela atuação da fiscalização, cursos, eventos 
e palestras oferecidas pelo Conselho, em busca sempre da 
atualização profissional. 

Parcerias para todos os gostos!
Neste primeiro semestre, o objetivo do 

CRA-GO foi garantir que os seus registrados 
e também seus colaboradores pudessem 
usufruir os mais diversos serviços. Foram 
contatadas instituições de cursos de idioma 
e profissionalizantes na área administrativa, 
lazer, saúde e bem-estar, entre outros serviços. 
Mensalmente, o departamento responsável 
pelo Clube de Vantagens busca trazer novas 
opções aos seus registrados.

Educação: Na área de ensino, o CRA-GO 
firmou parceria com a Faculdade Universo de 
Goiânia; Douglas Franco Assessoria; Incursos, 
Instituto Projeção (Inpro), Inac; Instituto Ideia; 
Instituto Monte Pascoal; Wise Up e CNA.

Saúde e Bem-estar: Na área da saúde, o 
CRA-GO firmou parceria com a Odonto Vita e 
Hotel CTC- Caldas Termas Clube Hotel.

Serviços: Na área de serviços diversos, o 
CRA-GO firmou parceria com o Auto Posto 
Liberdade, Eurobem Multi Clube De Benefício, 
Poly Total Pneus, Posto Petromax, Rede Z + Z.

Esteja em dia com o CRA-GO e 
usufrua do seu Clube de Vantagens 

O CRA-GO oferece um Clube de Vantagens exclusivo ao 
registrado e adimplente com o Conselho. Trata-se de parcerias 
com descontos e benefícios para seus associados. E vale 
mencionar que o valor desses benefícios é bem superior ao da 
contribuição parafiscal.

Ao profissional que está em dia com as obrigações do CRA-
GO e quer usufruir dos serviços do Clube de Vantagens, basta 
apresentar a Carteira de Identificação Profissional emitida 
pelo Conselho, e no caso de familiares (cônjuges e filhos), a 
documentação pessoal. 
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Os administradores e tecnólogos de Goiás possuem mais 
um canal de comunicação com o CRA-GO. No site oficial do 
Conselho foi inserido uma nova opção dentro do menu ‘Conta-
to’, a aba ‘Fale Conosco’. Nesta opção, profissionais podem en-
caminhar sua mensagem de forma direta para o departamento 
responsável, resolver pendências, tirar dúvidas ou enviar algu-
ma sugestão.

Ao entrar na página do ‘Fale Conosco’, vão estar dispo-
níveis o departamento de Fiscalização, Registro, Financeiro, 
Comunicação e também há a opção Outros, para assuntos di-

versos. Em seguida, basta preencher os dados pessoais, escrever a mensagem e encaminhar o formulário para o local 
selecionado.

CRA-GO lança novo canal de comunicação: Fale Conosco

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, 
recebeu em seu gabinete o presidente do 
CRA-GO, Samuel Albernaz e outros mem-
bros do conselho: o diretor e vice-diretor 
de fiscalização, Wandré Garcia e Wellig-
ton de Araújo, o conselheiro federal, Tia-
go Stival e o assessor jurídico, Getúlio de 
Castro.

A visita foi em caráter institucional, 
na intenção de saudar o prefeito em seu 
novo mandato e colocar o CRA-GO à dis-
posição da sociedade. Na ocasião, o presi-
dente Samuel informou que realizará a 2ª 
edição do Workshop de Gestão Pública 
juntamente com o CFA, de forma remota 
e com o apoio do Tribunal de Contas do 
Município (TCM), Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), Prefeitura de Goiânia e Go-
verno do Estado de Goiás. 

Rogério Cruz recordou de sua participação na pri-
meira edição do evento em 2019 e colocou a prefeitura à 

disposição do CRA. O prefeito afirmou que as expectativas 
para o novo mandato e para 2021 são positivas, que já está 
iniciando seu plano de governo e que conta com o apoio e 
parceria do CRA-GO.

Presidente e Conselheiros do CRA-GO visitam o Prefeito de Goiânia

O CRA-GO está conectado com você, administrador! 
O CRA-GO conta com plataformas digitais e redes 

sociais para levar conteúdo atualizado para administradores, 
estudantes de administração, tecnólogos e a todos que querem 
estar por dentro da atuação do Conselho. Aproximar a entidade 
destes profissionais, tornando-os participativos perante as 
ações faz do CRA-GO uma entidade inclusiva e participativa. 
Veja onde se conectar e interagir:

Site CRA-GO: www.crago.org.br 

Youtube: CRAGO Oficial

Facebook: ADMCRAGO

Instagram: (@cragooficial

Twitter: @CRA_GO



O presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz, 
acompanhado do superintendente, Adm. Rafael Linhares, 
e dos administradores, Leonan Siqueira, Josimar Silva, 
Humberto Candido, participaram do 1º Encontro da Rede 
de Gestão Pública do Sistema CFA/CRAs, que ocorreu de 
forma remota no dia 18 de março.

O encontro avaliou e propôs a efetivação de políticas 
e projetos que estão diretamente ligados à modernização 
da administração pública federal, estadual e municipal, no 
âmbito do Conselho Federal e Regional de Administração. 
A atuação da Comissão de Gestão Pública do Sistema CFA/
CRA visa promover o desenvolvimento de instrumentos 
e de relações que possuem como finalidade o alcance 

dos gestores públicos associados à importância da 
profissionalização na gestão pública efetiva, por meio dos 
administradores e tecnólogos registrados nos CRAs.

O diretor de Gestão Pública do CFA, Fábio Macêdo, 
apresentou sobre a gestão anterior e o que se buscou 
realizar nos próximos dois anos nessa área. “A cooperação 
de todos os CRAs é essencial para atingir o objetivo maior, 
que é a inserção do Administrador na gestão pública”, disse. 
Durante a reunião, Adm. Samuel Albernaz, o presidente 
do CRA-GO, destacou o relacionamento do Conselho com 
as instituições públicas de Goiás e reforçou a importância 
da atuação dos CRAs de todo o país para a gestão pública.

CRA-GO participa do 1º Encontro de Gestão Pública do Sistema 
CFA/CRAs

8


