
EDIÇÃO DE SETEMBRO À DEZEMBRO 202055 anos da profissão é comemorado pela 
Câmara de Goiânia.

A profissão de Administração comemorou no 
dia 9 de setembro 55 anos de história. No entanto, 
o Dia Nacional do Administrador só passou a 
estar inserido no calendário cívico-cultural do 
Brasil a partir de 2014, com a sanção da Lei 
12.967, uma iniciativa do Adm. Samuel Albernaz, 
atual presidente do CRA-GO, e autoria do ex-
deputado federal e administrador Sandro Mabel.

Para celebrar a data, reconhecer a importância 
e o papel do Administrador para a sociedade e 
para o desenvolvimento da economia goiana e 
brasileira, a Câmara Municipal de Goiânia, por 
meio do vereador Anselmo Pereira, realizou uma 
Sessão Especial virtual e ao vivo. (Pág. 4)

Desde 2011 o 
CRA-GO pratica 
a menor anuidade 
do Brasil.

Os profissio-
nais registrados 
como pessoas fí-
sicas, ou seja, ad-
ministradores e 
tecnólogos, que 

optarem para pagamento até o dia 31 de janeiro de 2021 terão 
15% de desconto sobre o valor definido pelo CFA. Já os que 
optarem pelo pagamento até o dia 28 de fevereiro de 2021 po-
derão contar com desconto de 10%. (Pág. 3)

Clube de Benefícios bate recorde de 
parcerias em 2020

CRA-GO mantém a menor anuidade do  
Brasil.

Profissionais de Administração registrados 
e adimplentes com o CRA-GO terão descontos 
especiais para estudar na MUST University (USA) 
e na UFP – Universidade Fernando Pessoa do 
Porto, Portugal. Os dois convênios fazem parte do 
Programa de Internacionalização das atividades do 
Sistema CFA/CRAs. (Pág. 9)

Sistema CFA/CRAs firma convênios 
com a MUST University (USA) e a 
UFP (Portugal)

Com todas as dificuldades impostas 
pela pandemia em 2020, o CRA-GO se 
readaptou para continuar prestando um 
dos seus principais serviços à sociedade e à 
comunidade de profissionais e estudantes 

da Administração: a geração e a difusão de conhecimentos 
e conteúdo de qualidade. Impossibilitado de manter sua 
tradicional agenda de eventos, o Conselho implantou, por 
meio da TV Web, as transmissões virtuais. (Pág. 6)

TV Web do CRA-GO segue com conteúdo de 
qualidade durante pandemia

Jornal aDM

Vantagens e 
descontos em diversos 
benefícios fazem parte 
do programa Clube de 
Vantagens do CRA-

GO. O serviço oferece ofertas especiais para 
os profissionais e tecnólogos registrados e em 
dia com as obrigações do Conselho. (Pág. 3)

Edição de Setembro a Dezembro de 2020



Gestão 2019/2020
PRESIDENTE:
Adm. Samuel Albernaz

VICE-PRESIDENTE:
Adm.  Wandré Ramos Garcia

Diretor de Administração e Finanças:
Adm. Leonan Tomé Rodrigues Siqueira

Vice-Diretor de Adm. e Finanças:
Adm. Valdinei Valério da Silva

Diretor de Fiscalização:
Adm. Cassiomar Lopes Rodrigues

Vice-Diretor de Fiscalização:
Adm. Wellington Araújo de Lima 

CONSELHEIROS EFETIVOS:
Adm. Samuel Albernaz
Adm. Matilde Leite Vilela Lélis
Adm. Valdinei Valério da Silva
Adm. Cassiomar Rodrigues Lopes
Adm. Helder José da Costa
Adm. Wellington Araújo de Lima
Adm. Wandré Ramos Garcia
Adm. Leonan Tomé Rodrigues Siqueira

CONSELHEIROS SUPLENTES:
Adm. José Rafael de Medeiros Filho
Adm. Kênya Coutinho Gonçalves
Adm. Jardel Batista dos Santos 
Adm. Tales Coelho Gonçalves
Adm. Josimar Silva e Silva
Adm. João Rocha de Assis
Adm. Francisco Fernandes Capel
Adm. Roberto Marcelino Júnior

OUVIDORIA:
Adm. Cláudio Fernandes Leite

Jornalista Responsável:
Naiara Gonçalves MTB: 39.640/SP

Diagramação:
Luis Carlos Leite de Mello

Editorial

Chegamos ao fim 
de mais um mandato à 
frente da diretoria do 
Conselho Regional de 
Administração de Goiás 
(CRA-GO). Foram dois 
anos árduos, em que não 
poupamos tempo, dedi-
cação e trabalho em prol 
da categoria.

Aqui só temos a 
agradecer: o empenho de 
todos os conselheiros do 
CRA-GO e a credibi-
lidade dos profissionais 
da Administração, que 
indicaram nossos nomes 
para lutar pelos direitos 
da classe, buscar cada 
dia mais a valorização 
profissional e o reconhe-
cimento da sociedade.

Sabemos que o Ad-
ministrador é peça cru-
cial para manter a eco-
nomia das organizações 
e do País funcionando 

da melhor forma. No 
entanto, buscamos fa-
zer com que a sociedade 
também enxergue esse 
profissional com os mes-
mos olhos: de admiração 
e de confiança.

Fomos além e ex-
pandimos as ações de 
fiscalização, buscando 
que atividades privativas 
da Administração sejam 
exercidas pelo profissio-
nal devidamente forma-
do e habilitado para o 
trabalho. 

E dentro do possível, 
firmamos parcerias nos 
mais diversos segmen-
tos, dentro do programa 
Clube de Vantagens, en-
tre eles cursos, idiomas, 
lazer, saúde, bem-estar e 
serviços. Ainda no que 
diz respeito à convênios, 
assinamos parceria com 
o CRA-SP que opor-
tuniza o livre acesso ao 

“CRA-SP Educa”, uma 
plataforma on-line que 
oferece capacitação pro-
fissional à distância e 
totalmente gratuita, dis-
ponibilizado cursos com 
mais de 50 reconhecidas 
instituições de ensino do 
País, totalizando mais de 
2.200 temas distintos.

Com todas as difi-
culdades impostas pela 

pandemia em 2020, o 
CRA-GO foi pionei-
ro e se readaptou para 
continuar prestando 
seus principais serviços, 
sendo alguns deles o 
responsável pelo reco-
nhecimento da socieda-
de e da comunidade de 
profissionais e estudan-
tes da Administração: a 
geração e a difusão de 
conhecimentos e con-
teúdo de qualidade. Im-
possibilitado de manter 
sua tradicional agenda 
de eventos, o CRA-GO 
implantou, por meio da 
TV Web, as transmissões 
virtuais. Todos os conte-
údos seguem disponíveis 
no YouTube e Facebook: 
https://www.youtube.
com/c/cragooficial e 
https://www.facebook.
com/ADMCRAGO

Mais uma vez re-
pito o que tenho como 
propósito: finalizo esses 
dois anos de gestão com 
a sensação de trabalho 
realizado da melhor for-
ma!

Credibilidade e res-
peito se conquistam com 
ética e muito trabalho!

Obrigado a todos 
pela confiança!

Por Samuel Albernaz,

Presidente do CRA-GO

2020: Tempo de reflexões e mudanças 
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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Seguindo a Resolução Normativa CFA nº 588 que “dispõe so-
bre os valores das anuidades, taxas e multas devidas aos Conselhos 
Regionais de Administração”, publicada no Diário Oficial da União 
(DOU) no dia 28/10/2020, o CRA-GO decidiu em reunião plená-
ria que irá manter os descontos para o pagamento em cota única da 
Anuidade 2021. 

Desde 2011 o CRA-GO pratica a menor anuidade do Brasil. 
Os profissionais registrados como pessoas físicas, ou seja, adminis-
tradores e tecnólogos, que optarem para pagamento até o dia 31 de 
janeiro de 2021 terão 15% de desconto sobre o valor definido pelo 

CFA. Já os que optarem pelo pagamento 
até o dia 28 de fevereiro de 2021 poderão 
contar com desconto de 10%.

“A partir do dia 1º de março de 2021 
não haverá descontos. E os pagamentos 
realizados após 31 de março de 2021 in-
correrão juros e multas, de acordo com o 
previsto em lei”, explica o vice-presidente 
do CRA-GO, Adm. Wandré Garcia.

O profissional ou empresa registrado 

no CRA-GO poderá fazer o pagamento da Anuidade 2021 a partir 
do dia 1º de janeiro, com a emissão do boleto pelo site ou enviado 
via Correios.

Para 2021, o valor da taxa anual para administrador, gestor públi-
co, bacharéis em campo conexo à Administração e mestres e douto-
res será de R$ 453, 01. A anuidade para tecnólogos e os diplomados 
em cursos sequenciais de formação específica conexos à Adminis-
tração será de R$ 308,40. Já os técnicos em Administração de nível 
médio, o valor é R$ 225,94.

As pessoas jurídicas também terão valores diferentes na anuidade 
2021. O valor varia de acordo com o capital social da empresa. A RN 
588 também apresenta os custos de taxas referente a outros serviços 
como emissão de segunda via da Carteira de Identidade Profissio-
nal e do Registro de Responsabilidade Técnica, além dos valores das 
multas referentes ao exercício ilegal da profissão e sonegação de in-
formações e documentos que provoquem embaraço à fiscalização.

O plenário ainda manteve o benefício de 100% de dedução do 
valor no primeiro ano de anuidade para formandos que se registra-
rem até 60 dias após a colação de grau.

Fique em dia com o CRA-GO, aproveite os descontos, atue de 
acordo com a lei, fortaleça a profissão e a valorização da categoria.

CRA-GO mantém a menor anuidade do Brasil

1. Ensino
• Faculdade UNIVERSO – Campus Goiânia
• IBC – Instituto Brasileiro de Coaching
• INPRO – Instituto Projeção
• Instituto Monte Pascoal
• INCURSOS
• INAC
• Instituto Ideia
• Douglas Franco Assessoria
• Rui Juliano Perícias
• CRA-SP EDUCA
• ACAdm

4. Saúde e Bem-Estar
• Odonto Via Vita
• Farmácia dos Trabalhadores (Caldas Novas, Ca-
talão, Goiatuba, Itumbiara, Santa Helena de Goiás 
e Rio Verde)
• Raia Drogasil S/A (Goiânia e região metropolitana)
• Mandarin SPA Urbano

3. Lazer
• AFFEGO – Associação dos Funcionários 
do Fisco do Estado de Goiás
• APCEF – Associação do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal• INPRO – Instituto 
Projeção
• Hotel CTC – Caldas Termas Clube Hotel
• SESI Goiás
• Prive Hotéis & Parques

2. Idiomas
• CNA - Goiânia
• WiseUP
• Park Idioma Bueno

Vantagens e descontos em diversos 
benefícios fazem parte do programa Clube 
de Vantagens do CRA-GO. O serviço 
oferece ofertas especiais para os profissionais 
e tecnólogos registrados e em dia com as 
obrigações do Conselho. 

“Usufruindo dos diversos benefícios 
oferecidos pelo Clube de Vantagens, os 
profissionais registrados conseguem fazer 
uma boa economia, que pode até ultrapassar 
os valores da anuidade”, afirma o diretor de 
Administração e Finanças do CRA-GO, 
Adm. Leonan Siqueira.

Leonan garante que a celebração das 
parcerias e benefícios é uma forma de 
retribuir aos profissionais de Administração 
a confiança no CRA-GO. No site do 
Conselho o sistema é dividido em categorias, 
que segmenta e facilita a sua localização.

Clube de Vantagens bate recorde de parcerias em 2020
As categorias e empresas participantes são:

5. Serviços
• HUB Cerrado
• Cartório RCFACIL Aparecida de Goiânia
• Eurobem Multi Clube de Benefícios
• Polytotal Pneus – Goiânia e Aparecida de Goiânia
• Brasil Lub Center – Goiânia 
• Petromax Postos de Serviços – Caldas Novas
• Auto Posto Liberdade – Jataí
• Rede de Postos Z+Z

Para maiores informações basta acessar 
o Site do Conselho (www.crago.org.br) ou 
entrar em contato pelo telefone (62)3430-
4700.
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A profissão de Administração 
comemorou no dia 9 de setembro 
55 anos de história. No entanto, o 
Dia Nacional do Administrador só 
passou a estar inserido no calendário 
cívico-cultural do Brasil a partir de 
2014, com a sanção da Lei 12.967, 
uma iniciativa do Adm. Samuel 
Albernaz, atual presidente do CRA-
GO, e autoria do ex-deputado federal 

e administrador Sandro Mabel.
Para celebrar a data, reconhecer 

a importância e o papel do 
Administrador para a sociedade e 
para o desenvolvimento da economia 
goiana e brasileira, a Câmara 
Municipal de Goiânia, por meio do 
vereador Anselmo Pereira, realizou 
uma Sessão Especial virtual e ao 

vivo.       
Apesar da Casa de Leis vazia 

de forma física, mas lotada nas 
plataformas virtuais, o vereador 
prestou homenagem aos profissionais 
pelos relevantes serviços prestados 
em prol da sociedade. Mais de 400 
pessoas acompanharam a transmissão 
da sessão. 

“É uma grande alegria poder, 

mesmo que à distância, promover 
eventos em que o público se faz 
presente e acompanha, do início ao 
fim, a cerimônia”, disse Anselmo. 

O presidente do CRA-GO, 
Adm. Samuel Albernaz, foi um dos 
homenageados da Casa. O vereador 
destacou seu empenho em prol da 
categoria e da profissão, trabalho que 
ultrapassa as linhas estaduais e gera 
resultados em todo País. 

Agradecido com a solenidade, 
Samuel destacou o quanto a ciência 
da Administração se faz importante 
em todos os momentos da história, 
já que ela tem acompanhado a 
evolução da sociedade. “A profissão, 
que nasceu na época da revolução 
industrial, agora se prepara para um 
novo contexto: o da revolução 4.0”, 
aponta. “A Administração é a base 
para o fortalecimento dos negócios. 
E o momento atual é de recuperação. 
Queremos, mais uma vez, estar ao 
lado da sociedade e juntos buscar um 
novo cenário de novas possibilidades”, 
enfatizou.

55 anos da profissão é comemorado pela Câmara de Goiânia

Na Mídia
Artigos publicados em jornais goianos 

enfatizaram importância do Administrador. 
Sob a autoria do presidente do CRA-GO, 
Adm. Samuel Albernaz, a data contou 
publicações especiais nos maiores jornais 
impressos do Estado, como O Popular, 
Diário da Manhã, O Hoje e Gazeta do 
Estado parabenizando e fazendo menção 
ao dia do profissional.

Artigo no Jornal “O Hoje”.

Artigo no Jornal “O Popular”.

Artigo no Jornal “Gazeta do Estado”.

Artigo no Jornal “Diário da  Manhã”.
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Preparado para as adversidades, o 
Administrador é uma peça crucial para 
manter a economia das organizações e do País 
funcionando da melhor forma, fazendo com que 
os setores administrativos não sejam atingidos 
negativamente pela crise. E mesmo com a 
pandemia e o distanciamento, as instituições 
de ensino superior, com apoio do CRA-GO, 
mantiveram suas comemorações. E alguns 
conselheiros regionais foram nomeados para 
representar o Conselho nas ações virtuais.

No dia 10 de setembro, o Adm. Valdinei 
Valério da Silva, esteve de forma on-line ministrando palestra para os acadêmicos da Faculdade de Inhumas (FacMais). 
O tema abordado foi “O profissional Administrador contemporâneo”. A solicitação partiu do professor Adm. Diogo 
Fagundes, que é coordenador de Administração da instituição.

O assunto “Código de Ética do Administrador” foi o tema que o Adm. Cassiomar Rodrigues Lopes apresentou 
para os acadêmicos da Universidade Estadual de Goiás - Campus Metropolitano, no dia 11 de setembro. Dentro da 
disciplina Ética e Legislação Profissional, ele explanou sobre a importância do Código de Ética do Administrador, 
ressaltando a relevância desse elemento norteador da postura profissional, bem como os desafios cotidianos da 
profissão, especialmente neste período de pandemia da Covid-19. A participação atendeu ao convite da Profa. Dra. 
Rosane Castilho, do curso de Administração da UEG.

No dia 18 de setembro, o Adm. José Rafael de Medeiros Filho ministrou palestra para os acadêmicos da 
Faculdade Delta, cujo tema foi “O profissional de Recursos Humanos pós pandemia”. O assunto fez parte da Semana 
Multidisciplinar da instituição, que aconteceu por meio de plataforma virtual. O convite partiu da Adm. Valquíria 
César Valadão, coordenadora do Curso Gestão de Recursos Humanos da faculdade.

Homenagens

Agradecimentos às congratulações recebidas
O CRA-GO agradece todas as mensagens recebidas em prol ao Dia do Administrador, comemorado no dia 9 

de setembro. E aqui destaca a correspondência recebida com a manifestação de congratulação do deputado estadual 
Virmondes Cruvinel, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

Vale ressaltar, que além das citadas, outras homenagens também aconteceram para marcar as comemorações dos 
55 anos da profissão.

  

 

 
REQUERIMENTO Nº 099/2020 

 

Requer o encaminhamento de manifestação 
de congratulação que especifica. 

 

 

Excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. 

 

O Deputado que subscreve, com fulcro regimental, requer a Vossa 

Excelência o envio de manifestação de congratulações ao Conselho Regional de 

Administração em razão da celebração do Dia do Administrador, comemorado no dia 

9 de setembro. 

 

Cumpre ressaltar que no Brasil a atividade de um profissional da 

Administração é regulamentada pela Lei n° 4.769 de 09 de setembro de 1965 que 

“Dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração, e dá outras 

providências”. 

 

O Administrador é o profissional capaz de sistematizar práticas para gerir 

uma instituição. Ele é responsável por planejar estratégias, acompanhar o 

desempenho das atividades, gerenciar os recursos humanos, materiais e financeiros 

de uma instituição. É função do profissional ainda desenvolver estratégias de mercado 

em nível de concorrência. 

 

A profissão pode ser exercida em diferentes formas de atuação como, por 

exemplo, profissional liberal, perito judicial e assessor ou consultor. Na prática é um 

profissional apto para resolver questões logísticas, de marketing e de sistemas de 

informação, além de abordagens em grupo que exige um apurado senso de liderança. 

 

Entre as habilidades de um Administrador é possível destacar o dinamismo, 

criatividade, capacidade de trabalhar em grupo e resiliência para superar adversidades 

encontradas em empresas privadas ou instituições públicas.  

 

Nesses termos, é de consolidar a importância do profissional de 

Administração, se perfazendo justa e louvável as congratulações ao Dia do 

  

 

Administrador, e, portanto, requeremos o encaminhamento deste expediente ao 

Conselho Regional de Administração, na pessoa de seu presidente Samuel Albernaz 

(Rua 1.137, nº 229, Setor Marista, Goiânia-GO CEP:74180-160). 
 

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 
aos 09 de setembro de 2020. 

 
 

 
VIRMONDES CRUVINEL 

Deputado Estadual - Cidadania 
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TV Web do CRA-GO segue com conteúdo de qualidade durante 
pandemia

Anunciado em fevereiro pelo Banco Central, o chamado 
Pix, meio de pagamentos instantâneos, começou a funcionar 
oficialmente em 16 de novembro. A plataforma de pagamentos 
agiliza transações, facilita transferências de valores entre pessoas, 
efetua pagamentos de contas e recolhimento de impostos e 
taxas de serviços, entre outras possibilidades, instantaneamente. 
O objetivo é baratear o custo das operações de pagamentos e 
transferências, hoje realizadas por meio de TEDs, DOCs e 
pagamentos de boletos bancários, que além de envolver várias 
instituições diferentes, possuem alto custo transacional e, chegam 
a demorar dias para serem compensados. 

Muitas dúvidas a respeito surgiram, uma vez que o Pix 
pode ser utilizado entre pessoas, empresas ou transações mais 
complexas do governo, 24 horas por dia, todos os dias da 
semana e do ano. Visando esclarecer as principais dúvidas sobre 
a plataforma Pix, o CRA-GO trouxe o advogado, mediador 
e conciliador judicial, João Gabriel Caetano Coutinho para 
abordar o tema “A nova forma de pagamento instantâneo Pix”, 
no dia 13 de novembro.

Com todas as dificuldades impostas pela pandemia em 2020, o 
CRA-GO se readaptou para continuar prestando um dos seus principais 
serviços à sociedade e à comunidade de profissionais e estudantes da 
Administração: a geração e a difusão de conhecimentos e conteúdo de 
qualidade. Impossibilitado de manter sua tradicional agenda de eventos, 
o Conselho implantou, por meio da TV Web, as transmissões virtuais.

Veja todas as lives na TV Web do CRA-GO no YouTube e 
Facebook:

https://www.youtube.com/cragooficial
https://www.facebook.com/ADMCRAGO

PIX

A oratória, uma das soft skills mais demandadas do mercado, 
nada mais é que falar com desenvoltura, com propriedade, com 
desenvolvimento, demonstrando conhecimento e domínio do 
assunto.

Amarrar as ideias corretamente e demonstrar uma postura 
diferenciada fazem toda a diferença para exercer a liderança 
em uma organização. “Saber se expressar compõe um dos 
fatores que determinam o sucesso do líder”, afirma a Admª 
Aline Bitencourt, que apresentou no dia 27 de novembro a live 
“Oratória para Líderes e Gestores – A chave para o sucesso”.

Oratória
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PIX

Inovar é muito mais fácil do que se imagina. E foi dentro 
dessa ideia que o Adm. Humberto Cândido, sócio fundador da 
Holia, consultor e conselheiro do CRA-GO, abordou o assunto 
“Pequenas inovações podem transformar seu negócio”, no dia 11 
de dezembro.

“A partir do momento em que o empreendedor muda algo 
dentro da rotina do seu negócio, ele está inovando. Ou seja, 
inovar é também aproveitar uma oportunidade identificada, 
não precisa necessariamente estar ligada a questão tecnológica”, 
afirma Humberto.

Transformando os Negócios

O “novo normal” nunca foi tão discutido antes como nos 
últimos nove meses. Cenários otimistas e pessimistas rondam o 
mercado econômico, no entanto, independentemente da opinião 
sobre o tema, há algo que parece ser indiscutível: a inovação se 
fará necessária e presente em todos os tipos de negócios. A live 
do Adm. Jean Nacife abordou exatamente esse aspecto. “O novo 
normal e a inovação nos negócios” foi tema transmitido no dia 23 
de dezembro.

Inovação será a palavra chave de 2021

Investimentos
No dia 18 de dezembro o assunto em pauta foi “Investimentos 

em tempos de pandemia”, ministrado pelo Adm. Ivan Alves, 
pesquisador e coordenador do curso em Tecnologia em Gestão 
Comercial do IF Goiano – Campus Ipameri. Para Ivan, investir 
e lidar com os investimentos em tempos de pandemia têm 
sido uma dúvida comum para a maioria dos empreendedores. 
“Afinal de contas, como lidar com investimentos nestes tempos 
de incerteza?”, questiona. Mas a resposta é uma só: exatamente 
igual ao que fazia quando estava em “tempos normais”. “Investir 
é focar no longo prazo, neste sentido não é possível mudar 
estratégia a cada acontecimento que venha a nos surpreender”, 
enfatiza.

O assunto foi destaque no mercado de atuação do 
profissional durante o ano e o tema “Prestação de serviços 
em época de pandemia – case de uma administradora de 
condomínios” foi o assunto escolhido pelo CRA-GO para 
encerrar o ciclo de lives de 2020 , com o presidente da 
Associação das Administradoras de Condomínios do Estado 
de Goiás (AssociaCon), Alládio Teixeira Alvares Neto.

Em 2020, apesar dos contratempos, a gestão de 
condomínios despontou como nicho de oportunidades, de 
negócios e empregos para os profissionais da administração. 
Estima-se que 10% da população brasileira viva hoje em 
condomínios residenciais. A necessidade de profissionalizar o 
setor tem aumentado junto com a demanda. E é exatamente aí 
que entra a figura do administrador de condomínios. 

Gestão de Condomínios
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Novos conselheiros regionais e federais para o mandato 2021/2024 
são eleitos

Um terço do corpo de conselheiros 
regionais e federais do Sistema CFA/CRAs para 
o mandato 2021/2024 foi eleito no dia 28 de 
outubro, conforme rege a Resolução Normativa 
CFA nº 567. Os representantes da Administração 
– escolhidos democraticamente –  tomarão posse 
em janeiro de 2021. 

A votação foi realizada exclusivamente pela 
internet, por meio do site votaadministrador.org.
br. No Brasil, 29.421 eleitores participaram das 
eleições. Em Goiás 612 profissionais votaram. 

Neste ano, as eleições escolheram os 
conselheiros regionais da Chapa 1, bem como de conselheiros federais, com mandatos de quatro anos (2021/2024), 
sendo assim eleitos como conselheiros estaduais efetivos os administradores: Adm. Wandré Ramos Garcia, Adm. 
Leonan Tomé Rodrigues Siqueira e Adm. Jean Marc Nacife; como suplentes Adm. Humberto José Candido, Adm. 
Marco Antônio Vieira da Silva e Adm. Karla Vaz Malaquias.

Já como conselheiros federais foi eleito o Adm. Tiago Nóbrega Stival e como suplente a Admª. Ivany Rosa de 
Oliveira.

O CRA-GO agradece a todos que puderam votar e contribuir para o avanço da profissão!

Em dezembro, um dos mais 
inovadores e importantes projetos 
concebidos e conduzidos pela 
Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Goiás, que está sob 
o comando do desembargador 
Kisleu Dias Maciel Filho, o Banco 
de Administradores Judiciais foi 
apresentado aos usuários do novo 
sistema (magistrados, servidores, e 
administradores judiciais) de forma 
virtual.

Instituído no âmbito do Poder 
Judiciário de Goiás, por meio do Provimento nº 43/2020, 
da CGJGO (com publicação em 18 de setembro deste 
ano), o sistema arrojado permite a atuação em processos 
de recuperação judicial e falência nos moldes do Banco 
de Peritos. O objetivo do encontro foi apresentar o 
projeto desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia 
da Informação da CGJGO e sanar eventuais dúvidas 
sobre as funcionalidades e sua forma de utilização 
pelos magistrados, servidores e demais profissionais 
interessados. 

A proposta se deve principalmente ao caráter 
multidisciplinar da atividade de administrador judicial, 
bem como da complexidade de demandas relacionadas 
à matéria e da necessidade de estabelecer mecanismos 
de contribuição para o aprimoramento, transparência 

e impessoalidade 
dos processos de 
recuperação judicial e 
falência, cujo objetivo 
deve ser a proteção da 
unidade produtiva e 
dos credores.

A figura do 
Administrador Judicial 
deve primar pela 
idoneidade. Devido à 
crise e a impossibilidade 
das empresas de 

continuarem desempenhando as suas atividades de 
maneira saudável, estas acabam procurando o Poder 
Judiciário a fim de superar esse momento de instabilidade/
dificuldade, principalmente, por meio de pedidos de 
recuperação judicial. Apresentada a recuperação judicial, o 
juiz analisará os requisitos do pedido e, estando todos estes 
em conformidade com a lei, deferirá o seu processamento, 
nomeando neste ato um administrador judicial da sua 
confiança.

Para o vice-diretor de fiscalização do CRA-GO, 
Adm. Wellington de Lima, a audiência pública envolvendo 
a Administração foi um grande avanço para a categoria, 
uma vez que amplia o mercado de atuação do profissional 
e destaca a importância do administrador como auxiliar 
nas questões da Administração perante a justiça.

Audiência Pública da CGJGO abre espaço para atuação do 
Administrador Perito
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Profissionais de 
Administração registrados 
e adimplentes com o 
CRA-GO terão descontos 
especiais para estudar na 
MUST University (USA) 
e na UFP – Universidade 
Fernando Pessoa do Porto, 
Portugal. Os dois convênios 
fazem parte do Programa 
de Internacionalização 
das atividades do 
Sistema CFA/CRAs, 
sob a responsabilidade 
da Câmara de Relações 
Internacionais e Eventos – 
CRIE/CFA.

O presidente do 
CFA, Adm. Mauro Kreuz, 

considera a celebração 
dos convênios, um marco 
na internacionalização 
das atividades do CFA, 
destacando que o acordo foi 
aprovado por unanimidade 
pelo plenário, o que 
demonstra a confiança 
nos termos de cooperação 
e nos benefícios que eles 
trarão para os mais de 
400 mil profissionais de 
Administração de todo o 
Brasil.

Ambos os convênios 
são amplos, podendo 
abrigar ensino, pesquisa, 
extensão, intercâmbio, 
desenvolvimento de 

projetos, visitas técnicas, 
etc. No caso da Must 
University, o primeiro 
aditivo contemplou dois 
pontos interessantes: preços 
especiais nos programas de 
mestrado e a extensão desse 

benefício aos dependentes 
diretos dos profissionais de 
Administração.

Fonte: Assessoria de 
Comunicação CFA

Sistema CFA/CRAs firma convênios com a MUST University 
(USA) e a UFP (Portugal)

CAM-Acieg tem apoio do CRA-GO e vai colaborar para o avanço 
da economia goiana

A Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços do Estado 
de Goiás (Acieg) inaugurou em 
dezembro a Câmara de Arbitragem 
e Mediação (CAM - Acieg), uma 
instituição privada que atua para 
auxiliar os pequenos e médios 
negócios na solução extrajudicial e 
adequada dos seus conflitos. Para 
cumprir o seu objetivo, administra 
procedimentos de conciliação, 
mediação e arbitragem, envolvendo 
as questões empresariais.

Para o advogado, diretor da Acieg 
e presidente da Comissão Especial 
de Arbitragem da OAB-GO, Renan 
Santos, esse é um momento ímpar 
que a entidade está vivenciando. “A 
CAM-Acieg vem para conceder 

aos empresários a oportunidade de 
solução rápida e especializada de suas 
disputas. Com o foco nas questões 
do setor produtivo, a Câmara vai 
colaborar para o avanço da economia 
goiana e aproximação do associado 
para com a entidade”, aponta.

O CRA-GO foi uma das 
entidades convidadas para prestigiar 
o evento. “O projeto é interessante 
por se tratar de um meio de solução 

de conflitos sociais sem depender 
do poder judiciário de forma mais 
célere e com menor custo envolvido, 
em síntese, uma simplificação do 
processo”, afirma o assessor do CRA-
GO, Getúlio Mendonça.

O presidente da Acieg, Rubens 
Fileti, destacou que o projeto visa 
fortalecer ainda mais os laços entre 
a entidade e o setor produtivo. 
“Contamos com o apoio do segmento 
em mais essa fase tão importante, que 
é a retomada da economia em Goiás 
e no Brasil”, enfatizou.

A Câmara funcionará de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, 
na sede da entidade, na Rua 14, 50, 
Setor Oeste.

Uma fiscalização fortalecida salvaguarda a profissão
A fiscalização do Sistema Conselhos Federal e Regionais 

de Administração (CFA/CRAs) não para. Imbuídos na missão 
de proteger a sociedade dos maus profissionais, os fiscais não têm 
poupado esforços para fazer valer a Lei nº 4.769/1965. A cada ação 
realizada, as equipes orientam e, se preciso for, notificam aqueles em 
situação profissional irregular. Contudo, ainda há quem recorra ao 
judiciário para persistir na ilegalidade.
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Profissionais de Administração registrados e 
adimplentes com o CRA-GO terão descontos especiais 
para estudar na MUST University (USA) e na UFP 
– Universidade Fernando Pessoa do Porto, Portugal. 
Os dois convênios fazem parte do Programa de 
Internacionalização das atividades do Sistema CFA/
CRAs, sob a responsabilidade da Câmara de Relações 
Internacionais e Eventos – CRIE/CFA.

O presidente do CFA, Adm. Mauro Kreuz, 
considera a celebração dos convênios, um marco na 
internacionalização das atividades do CFA, destacando 

que o acordo foi aprovado por unanimidade pelo plenário, 
o que demonstra a confiança nos termos de cooperação e 
nos benefícios que eles trarão para os mais de 400 mil 
profissionais de Administração de todo o Brasil.

Ambos os convênios são amplos, podendo abrigar 
ensino, pesquisa, extensão, intercâmbio, desenvolvimento 
de projetos, visitas técnicas, etc. No caso da Must 
University, o primeiro aditivo contemplou dois pontos 
interessantes: preços especiais nos programas de mestrado 
e a extensão desse benefício aos dependentes diretos dos 
profissionais de Administração.
Fonte: Assessoria de Comunicação CFA

EPROCAD 2020 atinge seu objetivo com um considerável número 
de participantes

O EPROCAD 2020, realizado pelo CRA-GO no 
dia 17 de outubro reuniu reitores, diretores, professores e 
coordenadores de cursos de Administração de todo País 
para promover e aprofundar as discussões sobre a atual 
formação do estudante e avaliar se a metodologia está de 
acordo com as exigências do mercado de trabalho.

O presidente do CRA-GO,  Adm. Samuel Albernaz, 
acompanhou todo o evento mediando a apresentação dos 
palestrantes intermediando as perguntas dos participantes. 
Com foco nas novas DCNs, os palestrantes Adm. Mauro 
Kreuz, presidente do CFA e o Adm. Adroaldo Lazzarotto, 
trouxeram os principais destaques como a formação 
por competências e a prática profissional obrigatória e 
supervisionada, a fim de promover o alinhamento da teoria 
com a realidade laboral do futuro Administrador. 

As palestras contaram com os debatedores, Adm. 
Carlos Eduardo Trindade e do Adm. Ronaldo Rosa dos 
Santos Júnior.

Para acessar a um replay do evento é simples, 
basta acessar o Youtube do CRA-GO (youtube.com/
CRAGOOFICIAL).

De forma virtual, 10º ENAP tem sucesso de participação
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Considerando as comissões es-
peciais ferramentas que auxiliam nas 
ações desenvolvidas pelo CRA-GO, 
principalmente no que se refere ao 
alinhamento de diversas atividades 
desenvolvidas em prol da promo-
ção da ciência da Administração, da 
valorização da profissão e da defesa 
da sociedade, o CRA-GO criou por 
meio das Portarias nº 07/2012 e nº 
18/2012, as Comissões Especiais 
da Mulher Administradora (CRA 
Mulher) e da Administração Jovem 
(CRA Jovem), respectivamente, am-
bas em 2012, que posteriormente 
passaram a ser chamadas de Comitês. 
As iniciativas partem de um grupo de 
profissionais, que trabalham de for-
ma voluntária, sempre antenados nos 
principais assuntos e mudanças que 
acontecem no mercado.

Durante esses anos, o CRA-
-GO vem trabalhando em prol da 
valorização da mulher administrado-
ra, especialmente no exercício profis-
sional, buscando ampliar o mercado 
de trabalho com remuneração equi-

parada e igual à do 
homem; incentivan-
do a participação da 
mulher administra-
dora nos órgãos de 
classe; buscando a 
conscientização da 
mulher de forma a 
favorecer sua plena 
inserção na vida so-
cioeconômica, polí-
tica e cultural; enfim, 
ações que promova 
a profissional, por 
meio de encontros, 
palestras e ações 
voltadas para o empreendedorismo 
feminino. E para os jovens profissio-
nais obterem êxito na carreira de Ad-
ministrador, o CRA-GO tem empe-
nhado em oferecer inúmeras ações 
direcionadas ao segmento visando a 
integração no mercado de trabalho. 

Por isso, mesmo com o isola-
mento social em razão da pandemia 
da Covid-19, o CRA-GO não me-
diu esforços para levar às profissio-

nais atividades que promovessem o 
conhecimento. “O Conselho inovou 
e ofereceu uma série de palestras on-
-lines, por meio de lives em tempo 
real”, afirma o presidente do CRA-
-GO, Adm. Samuel Albernaz. Hoje, 
todas estão disponíveis nas platafor-
mas virtuais, como Facebook e You-
Tube.

CRA Mulher  e  CRA Jovem têm apoio voluntário de profissionais 
para realização das ações

Uma plataforma destinada à 
capacitação dos registrados nos CRAs 
em todo País foi lançada pelo CFA. A 
Academia Corporativa da Administração 
(ACAdm) segue em direção às 
novas concepções, sintonizadas à 
realidade do mercado de trabalho, 
à valorização e à inserção dos 
profissionais de Administração 
nos mais diversos campos de 
atuação. 

O CFA disponibiliza link 
de acesso no site que dá acesso 
à plataforma ACAdm. Mas o 
profissional interessado precisa 
fazer seu cadastro. Dessa maneira, os 
egressos do Programa de Capacitação 
e de Formação de Multiplicadores de 

Conhecimentos, que integram a Rede 
Nacional de Administradores Consultores 
de MPEs, poderão acessar as aulas gravadas 
com a equipe técnica do Banco do Brasil.

O conteúdo das 
videoaulas aborda temas 
voltados à gestão financeira 
para as MPEs, tais 
como: banking, estudos 
sobre fluxo de caixa, 
soluções financeiras/
gestão financeira e casos 
de sucesso de micro e 
pequenas empresas, entre 
demais temas correlatos.

Dúvidas: formacao@cfa.org.br.

ACAdm disponibiliza cursos gratuitos para 
cadastrados

Fique cada vez mais informado 
acessando as redes sociais do CRA-
GO. Além do site, o Conselho mantém 
canais no Facebook (ADMCRAGO), 
Instagram (@cragooficial) e YouTube 
(CRAGO Oficial) que têm por objetivo 
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 
do profissional
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