
CRA-GO no CTF: Classe conquista 
vitória histórica 

Concorra a cursos de pós-graduação Pág. 5
Categoria conta com uma série de benefícios 
oferecidos pelo CRA-GO Pág. 7

Luziânia ganha sede própria de sua Seccional  
Pág. 3                

Unidade móvel 
do CRA-GO tem 
feito sucesso 
por onde passa                           
Pág. 6

Engad antecipa 
comemoração 
dos 51 anos da 
Administração                       
Pág. 6

Câmara Municipal derruba veto de Paulo Garcia e publica Lei que inclui CRA-GO no CTF



 2  

OConselho Regional 
de Administração 
de Goiás tem traba-

lhado assiduamente em prol 
da valorização e �iscalização 
do exercício da pro�issão.

O ano de 2016 está re-
pleto de projetos que visam, 
acima de tudo, dialogar e se 
aproximar do Administrador 
e Tecnólogo. Por acreditar 
que todo e qualquer tipo de 
conhecimento só vem a agre-
gar a carreira pro�issional de 
seus registrados, o CRA-GO 
está promovendo ao longo 
deste ano, diversas pales-
tras, tanto na capital, como 
no interior de Goiás.

Investindo em infraestru-
tura, o CRA-GO está focado 
também em reformar suas 
sedes no interior. As sec-
cionais de Mineiros, Jataí, 
Itumbiara e Rio Verde foram 
totalmente reformadas. Já 

CRA-GO: Mais próximo do Administrador
Palavra do Presidente

A certi�icação digital pode 
dar sua contribuição quando o 
assunto é empreendedorismo. 
E se o negócio envolve tecno-
logia, a contribuição é ainda 
mais direta, não só nos proces-
sos, mas nas soluções, já que o 
empreendedor precisa se con-
centrar 100% no negócio. 

De acordo com o presiden-
te da Soluti, o administrador 
Vinicius Sousa, a certi�icação 
desburocratiza serviços pú-
blicos, privados e processos 
internos, se fazendo extrema-
mente importante para o ad-
ministrador que busca maior 
e�iciência na operação para 
melhorar margem, competi-
tividade e tornar a empresa 
mais e�iciente. Segundo ele, a 
Administração está evoluindo 
a cada dia. “Novas tecnologias 
estão surgindo, a forma de se 
administrar está se moderni-
zando, se usa mais tecnologia 

Certi� cação digital é mais uma ferramenta amiga do administrador
para controlar, planejar, criar 
ações”, a�irma. E o papel do 
CRA-GO tem sido fundamental 
junto ao pro�issional, já que 
o Conselho tem acompanha-
do essas mudanças e tem se 
empenhado em buscar ferra-
mentas que auxiliem os admi-
nistradores a serem melhores 
gestores. “As ações do CRA-GO 
estão completamente aderen-
tes ao que os diversos conse-
lhos pro�issionais do País têm 
feito, que é prover informação 
de tecnologias novas, moder-
nas para os pro�issionais vin-
culados”, acrescenta. 

Otimização de tempo é a 
principal característica obtida 
com a certi�icação digital apon-
tada pela diretora operacional 
da Soluti, a administradora 
Vanessa Campos. Segundo ela, 
a ferramenta favorece proces-
sos internos da empresa, com 
grande agilidade. “Sem contar 

que traz uma segurança maior, 
garantindo total autenticida-
de, otimiza espaço e protege 
o meio ambiente, já que há a 
queda signi�icativa de impres-
são de papel”, acrescenta.

Para o administrador e ges-
tor de Recursos Humanos da 
Soluti, Eduardo Dehira, com 
a certi�icação digital a comu-
nicação é direta. “O certi�ica-
do digital vem para utilizar o 
tempo, o�icializar ações e faci-
litar a vida do usuário”, explica. 

Atuando há 15 anos em RH, ele 
diz com convicção que o admi-
nistrador funciona como mola 
propulsora do RH. “É respon-
sável por resultados, assertivi-
dade e interação com a estraté-
gia da empresa”, conclui.

Presente nos 27 estados 
brasileiros e com cerca de 900 
pontos de atendimento, foi 
inaugurada no dia 28 de abril, 
em Goiânia, a nova sede da So-
luti. O CRA-GO registrou pre-
sença no evento.

a construção da nova sede 
de Luziânia está sendo con-
cluída e será inaugurada em 
grande estilo, em junho.

Carro chefe do Conselho, 
o CRA Itinerante, unidade 
móvel do Conselho, tem vi-
sitado diversos municípios 
para levar os serviços do 
órgão para o pro�issional do 
interior. Essa comodidade 
permite que os administra-
dores ou tecnólogos possam 
receber atendimento sem ter 
de se deslocar até a capital.

Diversos municípios já 
receberam a unidade mó-
vel totalmente equipada 
para oferecer serviços como 
emissão de registro pro�is-
sional e secundário, transfe-
rência de registro, segunda 
via de carteira, pagamento 
de anuidade/parcelamen-
to, entre outras solicitações, 
normalmente realizadas na 

sede do Conselho.
Temos também uma 

grande vitória a comemorar, 
após dez anos de muita luta, 
conseguimos, com a ajuda 
do presidente da Câmara de 
Goiânia, Anselmo Pereira, 
incluir, através da Lei 9.748, 
o CRA-GO no Conselho Tri-
butário Fiscal do município. 
Agora poderemos contribuir 
ainda mais para o desenvol-
vimento da capital. 

Já estamos pensando 
também nas comemora-
ções dos 51 anos da Ad-
ministração. Serão reali-
zadas em setembro várias 
ações que visam, além de 
tudo, o fortalecimento do 
Conselho perante à cate-
goria e à sociedade. 

E, para estar cada vez 
mais próximo dos pro�issio-
nais, o CRA-GO está presente 
nas redes sociais da inter-

net. Acompanhe os per�is 
do Conselho tanto no Face-
book, quanto no Twitter e 
�ique por dentro de tudo que 
acontece. 

São muitas as conquistas 
alcançadas até aqui, e mais 
ainda são os desa�ios que 
devem ser enfrentados. Mas, 
essa é a marca do CRA-GO: se 
reinventar, inovar e lutar pe-
los direitos dos pro�issionais 
da Administração.

Adm. Samuel Albernaz
Presidente

Vanessa Campos, Eduardo Dehira e Vinicius Sousa falam sobre a importância da 
certi�icação digital para o administrador
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Classe realiza mais um sonho com a sede 
própria da Seccional de Luziânia

Com o objetivo de aten-
der de forma rápida e 
e�icaz às demandas da 

categoria no interior, o CRA-GO 
construiu mais uma seccional. 
Agora foi a vez de Luziânia. Com 
um terreno de 540,83 m², loca-
lizado em área nobre da cidade, 
doado pela prefeitura municipal, 
a nova sede foi construída com 
recursos do CRA-GO em parceria 
com o CFA.

De acordo com o presidente 
do CRA-GO, Samuel Albernaz, a 
construção faz parte do processo 
de descentralização da entidade 

Unidade móvel do CRA-GO 
tem feito sucesso por onde passa

Engad antecipa comemoração 
dos 51 anos da Administração 

Serviços diversos são oferecidos pelo CRA Itinerante

CRA-GO entrega sede construída e equipada para atender aos anseios da categoria 
da cidade e região

Encontro leva aprimoramento e 
capacitação pro�issional ao interior, 
descentralizando ações do CRA-GO

Engad tem despertado nos partici-
pantes o lado social, com doação de 
alimentos

e da expansão da atuação no in-
terior, buscando estar mais perto 
do administrador, “tendo em vis-
ta que Luziânia é um importante 
ponto estratégico na região do 
Entorno do Distrito Federal que 
cresce em ritmo acelerado”.

Descentralizar as ações da 
capital também é uma visão do 
diretor de administração e �i-
nanças, João Divino de Brito. 
Tanto que a diretoria do CRA-GO 
também investiu na reforma de 
outras seccionais instaladas no 
interior do Estado.  No ano pas-
sado, foram concluídas as refor-

mas das sedes do CRA-GO em 
Jataí, Itumbiara e Mineiros. Este 
ano, Rio Verde também teve a 
sede reformada. “Estes investi-
mentos visam atender de forma 

e�iciente e e�icaz às demandas 
dos administradores e tecnólogos 
ali instalados, bem como de ofe-
recer conforto e comodidade aos 
mesmos”, destacou João Divino.

O projeto CRA Itineran-
te tem mostrado que 
foi um acerto desde 

seu planejamento. Inaugurado 
no ano passado, a unidade mó-
vel, que leva serviços do CRA-
-GO, tem visitado diversas cida-
des. O objetivo é estar próximo 
ao pro�issional e proporcionar 
conforto e facilidade na hora 
de buscar atendimento junto ao 
Conselho. “Esse é o diferencial 
do CRA Itinerante: se aproximar 
dos administradores e tecnólo-
gos. Assim, eles não precisam 
mais se deslocar até a capital 
para ter acesso aos principais 
serviços oferecidos pelo órgão”, 
explica o coordenador do proje-
to e delegado de Catalão, Thiago 
Simões. “Nem sempre o admi-
nistrador ou tecnólogo dispõe 
de tempo ou meio logístico para 
ir até Goiânia, portanto, a uni-
dade móvel do Conselho ajuda 
sobremaneira indo até o Admi-

nistrador”, acrescenta.
Em março, Anápolis foi um 

dos municípios a receber a 
equipe do CRA Itinerante, que 
ofereceu aos administradores 
presentes procedimentos como 
emissão de registro pro�issional 
e secundário, transferência de 
registro, segunda via de cartei-
ra, pagamento de anuidade/
parcelamento, entre outras soli-
citações, que normalmente são 
realizadas na sede do Conselho.

O coordenador do curso de 
Administração da Faculdade 
Anhanguera de Anápolis, Fran-
cisley Mamedes, �icou encanta-
do com o projeto. “Parabenizo 
a atual gestão que com muita 
competência e pro�issionalismo 
trouxe esse novo serviço para os 
administradores e tecnólogos, 
que funciona muito bem”, disse 
apresentando sua nova Carteira 
de Identidade Pro�issional reti-
rada na unidade móvel.

Em setembro de 2016, 
comemoram-se os 51 
anos da Administração 

e o CRA-GO já está realizando 
diversas ações para celebrar 
essa data especial. Uma delas é 
Encontro Goiano de Adminis-
tração que já passou por Ita-
beraí (12/04), Ceres (29/04) e 
Caldas Novas (13/05). O evento 
é uma realização do CRA-GO, 
em parceria com a Instituições 
de Ensino Superior locais, que 
oferece palestras visando o 
aprimoramento e a capacitação 
pro�issional. Em Itaberaí e Ce-
res, por exemplo, o tema abor-
dado foi Liderando as Novas 
Gerações, com o administrador 
Emerson Tokarski. Já em Cal-
das Novas a palestra Adminis-
trando Crises, Criando Opor-
tunidades, foi ministrada pelo 
administrador e motivador de 
pessoas, Janderson Santos.

Segundo o presidente do 
CRA Jovem e coordenador do 
evento em Itaberaí, Leonam 
Siqueira, o Engad é de funda-
mental importância para o con-
texto regional. “Esse evento tem 
como cunho principal a valori-
zação do administrador do in-
terior. Possibilitando assim, por 
meio de palestras de altíssimo 
nível, uma aproximação entre 

as partes”, destacou. Em Itabe-
raí foi a primeira edição do ciclo 
de eventos que compõe a sexta 
edição do evento. 

No dia 24 de junho, o evento 
aconteceu em Rio Verde. O En-
gad tem sido sucesso de organi-
zação, realização e público por 
onde passa, sendo resultado 
da descentralização das ações 
e eventos do CRA-GO. Tem des-
pertado nos participantes o 
lado social, com representativa 
quantidade de arrecadação de 
alimentos, posteriormente doa-
das às entidades carentes.
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Em dia histórico 
para os administra-
dores, o presidente 

da Câmara de Vereadores de 
Goiânia, vereador Anselmo 
Pereira, esteve presente na 
4ª reunião plenária do Con-
selho Regional de Adminis-
tração de Goiás (CRA-GO), 
realizada no dia 11 de abril, 
para anunciar que derrubou 
o veto do prefeito Paulo Gar-
cia e ordenou a publicação 
da Lei 9.748/16 que inclui 
a entidade de classe no Con-
selho Tributário Fiscal do 
Município de Goiânia (CTF).

Durante a plenária, An-
selmo fez a assinatura da 
Lei que já foi promulgada e 
publicada no Diário O�icial 
do Município no dia 2 de fe-
vereiro. A inclusão do admi-
nistrador no CTF é uma luta 
antiga do presidente Samuel 
que não mediu esforços 
para, ao lado do presidente 
da Câmara, poder comuni-
car essa grande conquista 
à categoria. “Em nome do 
CRA-GO, agradeço sua dedi-
cação e luta em nossa causa. 
Tivemos alguns percalços, 
mas com muito esforço con-
seguimos mais essa vitória. 
A sua presença aqui hoje vai 
�icar para a história da ca-
tegoria”, disse o presidente 
em referência ao vereador. 

Ainda de acordo com Al-
bernaz, Goiás é o berço de 

Classe conquista vitória histórica 
Câmara Municipal derruba veto de Paulo Garcia e publica Lei que inclui CRA-GO no CTF

grandes conquistas da Ad-
ministração brasileira e a 
inclusão do administrador 
no CTF veio para agregar 
ainda mais. “Essa luta, que 
se torna realidade hoje, já 
soma 10 anos, quando o en-
tão prefeito, na época, vetou. 
Ou seja, o prefeito atual é o 
segundo a vetar esse proje-
to de suma importância não 
só para a categoria como 
para a sociedade”, disse o 
presidente ao destacar que 
graças ao vereador Anselmo 
Pereira, foi possível alcan-
çar a tão sonhada vitória. 

Anselmo Pereira a�irmou 
ter consideração especial 
pelo CRA-GO e por seu pre-
sidente, Samuel Albernaz. 
“Este homem é um ícone na 
questão da valorização dos 
Administradores em Goiás e 
no Brasil. Têm pessoas que 
são a�icionadas àquilo que 
se propõe e o administra-
dor Samuel Albernaz tem 
demonstrado ao longo dos 
anos que possui um com-
prometimento ético com a 
categoria dos administrado-
res”, ressaltou. 

O presidente da Câma-
ra disse ainda que teve um 
imenso prazer em atender, 
dentro da Lei, o pleito do 
CRA-GO. “É com muita ale-
gria que passo a vocês a Lei 
promulgada”. E acrescen-
tou: “Os administradores 

têm uma grande vitalidade 
e capacidade para contri-
buir na transformação e 
organização de qualquer lu-
gar, seja empresa, atividade 
pública ou privada, ou em 
ações que visem a evolução 
da sociedade. A Câmara Mu-
nicipal está abraçando essa 
causa com propriedade, 
uma vez que entendemos 
que o administrador hoje na 
atividade tanto produtiva, 
de organização ou social é 
vital para o sucesso”. 

O Conselho Tributário 
Fiscal de Goiânia (CTF) é 
um órgão julgador de pri-
meira instância e segunda 
instância administrativas 
de processos contenciosos e 
de consulta em matérias tri-
butárias �iscais.  Composto 
por representantes do mu-
nicípio e os representantes 
dos contribuintes, dentre as 
entidades de classes repre-
sentantes dos contribuintes 
está o CRA-GO.

Conforme explica o ad-
ministrador Josimar Silva e 
Silva, que trabalha na pre-
feitura de Goiânia, a presen-
ça de um pro�issional ad-
ministrador, representante 
do Conselho no CFT tem 
um papel importante para 
o fortalecimento da relação 
prefeitura de Goiânia como 
órgão arrecadador dos tri-
butos e o contribuinte como 
responsável por pagar os 
tributos. “A participação do 
CRA-GO no CFT é a valori-

zação do pro�issional, o re-
conhecimento da pro�issão 
nos seus 51 anos e o fortale-
cimento do nosso Conselho 
Regional de Administração”, 
ressaltou.

Segundo ele, o adminis-
trador é um pro�issional 
capacitado para participar 
do CTF, preparado para agir 
nas mais diversas situações, 
já que é um generalista 
com visão de especialis-
ta, dotado de habilidades, 
competências e técnicas 
gerenciais, com formação 
acadêmica ampla, com uma 
gama de conhecimentos 
nas áreas de gestão Finan-
ceira, Marketing, Recursos 
Humanos e Fiscal, vitais 
para o funcionamento de 
uma organização pública ou 
privada. “O administrador 
é dotado de capacidades e 
competências técnicas que 
o habilitam à análise abran-
gente e complexa da relação 
Município e Contribuinte, 
com posicionamento ético 
e respeito aos princípios da 
administração pública. Não 
tenho dúvida de que a parti-
cipação permanente no CFT 
de Goiânia, o administrador 
contribuirá com seus co-
nhecimentos com excelên-
cia e qualidade para que o 
interesse da Administração 
Pública e o do Cidadão se-
jam atendidos com celerida-
de e respeito aos princípios 
constitucionais”, enfatizou 
Josimar.

Durante a plenária, Anselmo fez a assinatura da Lei que já foi promulgada e publi-
cada no Diário O�icial do Município no dia 2 de fevereiro

A decisão foi comemorada também pelos conselheiros do CRA-GO, que parabeniza-
ram Samuel Albernaz
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Regras de� nem Código de Defesa do 
Contribuinte
Con�ira entrevista com o presidente da Câmara de Goiânia, vereador Anselmo Pereira

Recentemente, foi san-
cionado pelo prefeito o 
Código de Defesa do Con-
tribuinte do Município de 
Goiânia, de sua autoria, 
qual a importância desse 
projeto para o desenvolvi-
mento do município?

Regras. Ninguém pode vi-
ver em sociedade sem estar 
submetido às regras de�ini-
das. A pior coisa, para quem 
quer que seja, é assistir ações 
que não estejam apoiadas em 
regras claramente de�inidas 
para qualquer atividade. A 
Lei do Código de Defesa do 
Contribuinte é fundamental 
para que qualquer pessoa que 
deseje ter uma atividade no 
município de Goiânia possa 
estabelecê-la sabendo quais 

Anselmo Pereira: Ninguém pode viver em sociedade sem estar submetido às regras

são as regras que vão nortear 
as suas diversas obrigações 
e deveres como alguém que 
contribui para o desenvol-
vimento socioeconômico do 
nosso município. Trata-se da 
primeira Lei, em 82 anos, de 
defesa do contribuinte. 

O que o diferencia do 
projeto do Estado?

A nossa foi bem mais 
abrangente, e não sofreu ne-
nhum veto. Foi criado conse-
lho que atuará dentro da pró-
pria Prefeitura para auxiliar 
no julgamento de possíveis 
infrações que vierem a acon-
tecer. Ao criarmos esse con-
selho nós estamos dando li-
berdade para que a paridade 
na hora da defesa ou recurso 

seja democrático. 

Qual sua opinião a res-
peito da PEC 317/2004 
que cria cargos de admi-
nistrador nas prefeituras?

Extraordinária. Inclusive, 
acabo de receber mais um 
pleito do presidente do CRA-
-GO de que a Câmara tinha 
que ter em seu organograma 
o cargo de administrador. 
Acredito que essa PEC, ve-
nha realmente a abraçar a 
�igura do administrador em 
várias áreas. Principalmente 
daquelas em que é preciso 
responsabilidade em termos 
de administração. O admi-
nistrador é formado para 
essa capacitação e deve ter, 
dentro do contexto, não só da 
atividade privada como espe-
cialmente na pública, a sua 
presença para administrar 
diversas áreas. 

Quais foram as princi-
pais mudanças na relação 
entre o contribuinte e o 
�isco municipal?

A dupla visita, por exem-
plo, foi uma das grandes mu-
danças. Ninguém pode ser 
penalizado sem ser advertido 
e sem que se dê a ele a chance 
de se organizar e evitar fu-

turos erros. Ou seja, códigos 
e determinadas ações do po-
der público têm que ser mui-
to mais orientadores do que 
punitivos. É isso que o nosso 
código permite. 

Como o senhor analisa 
a atual gestão da diretoria 
do CRA-GO?

O CRA-GO é um órgão de 
grande respeitabilidade no 
contexto sócio-político admi-
nistrativo do nosso Estado. 
Eu tenho assistido a respon-
sabilidade do órgão em vá-
rios segmentos, também em 
relação ao Meio Ambiente, 
saúde pública, já participei 
de várias ações nesse sentido. 
O CRA-GO é um ícone em ino-
vação inclusive para outros 
CRAs do Brasil. Quando estive 
aqui em outro momento e vi o 
lançamento do CRA Itineran-
te vi a semelhança com a Câ-
mara Itinerante de Goiânia, 
um dos maiores sucessos da 
gestão atual. E ele foi espe-
lhado e estimulado por esse 
projeto pelo qual o CRA-GO 
migra para outros locais de 
Goiás levando os seus servi-
ços para perto da população. 
Tanto o CRA Itinerante, quan-
to a Câmara Itinerante são 
vitais para suas atividades.
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Concorra a cursos de pós-graduação
Quem está com todas 

as obrigações em 
dia com o  CRA-GO 

poderá concorrer ao sorteio 
de bolsas de pós-graduação 
integrais. Para participar é 
preciso estar com o cadastro 
junto ao CRA-GO atualizado 
e anuidade 2016 quitada. 
Para isso, o administrador 
ou tecnólogo interessado em 
concorrer devem acessar o 

site www.crago.org.br atua-
lizar seu cadastro e realizar 
a inscrição. Caso o cadastro 
já esteja atualizado, basta 
veri�icar os dados e clicar no 
botão “con�irmar”.

Para quem �izer a atua-
lização dos dados, estiver 
com a anuidade 2016 em dia 
e con�irmar participação até 
o dia 18 de julho, concorre 
a uma bolsa da Faculdade 

Sul-Americana (Fasam) e a 
três bolsas de cursos ofere-
cidos pelo Ipog. A responsa-
bilidade pelas informações 
prestadas será exclusiva do 
pro�issional. As bolsas – pes-
soais e intransferíveis – se-
rão sorteadas no dia 25 de 
julho, às 11h, no CRA-GO.

“O CRA-GO se sente hon-
rando em poder proporcio-
nar, através de parceria com 

as Instituições de Ensino, co-
nhecimento e capacitação ao 
pro�issional para que ele esteja 
cada vez mais apto ao mercado 
de trabalho”, a�irma o vice-pre-
sidente Tiago Nóbrega Stival. 

Lembrando que manter a 
anuidade em dia é obrigatorie-
dade para o exercício legal da 
pro�issão e fundamental para 
o fortalecimento do Conselho 
e de suas ações.



 6  

Rápidas do CRA-GO

O Prêmio Belmiro Si-
queira de Adminis-
tração, instituído em 

1988, tem por �inalidade prin-
cipal a divulgação e a valori-
zação dos estudos realizados 
por Administradores e por es-
tudantes dos cursos de bacha-
relado em Administração que 
contribuam para o desenvolvi-

Não perca o prazo do prêmio Belmiro 
Siqueira

Durante a sessão es-
pecial em comemo-
ração ao Jubileu de 

Ouro da Administração que 
aconteceu na Câmara de Ve-
readores de Iporá em 2015, o 
presidente do CRA-GO, Samuel 
Albernaz, solicitou ao prefeito 
do município, Danilo Gleic, 
a criação de cargo efetivo de 
administrador na estrutura 
organizacional de prefeitura, 
objetivando a pro�issionaliza-
ção da máquina pública.

Sensibilizado, o prefeito 
Danilo Gleic reconheceu como 

Criação de cargo de administrador é mais 
uma grande conquista para a categoria

Já pensou em um 
e-mail com o seu 
nome e a extensão 

crago.adm.br? Agora isso é 
possível. O CRA-GO lançou 
o e-mail pro�issional: nome.
sobrenome@crago.adm.br

Com ele o administra-
dor e tecnólogo poderão 
comunicar-se com sua 
clientela com a con�iança 
de que sua caixa postal ele-
trônica se encontra sedia-
da nos computadores do 
Conselho.

Tendo em vista que o 
tamanho de cada caixa 
postal é de 10 Megabytes, 
o CRA-GO recomenda que 
este e-mail seja utilizado 
pelo usuário exclusivamen-
te para �ins pro�issionais 
relativos à administração, 
notadamente para comu-
nicação com clientes e o 
próprio Conselho. “É im-
portante que seja evitada 
qualquer utilização deste 
e-mail para �ins comerciais, 
pessoais ou sem corres-
pondência direta com ati-
vidades do administrador”, 
alerta o conselheiro Cláu-
dio Fernandes Leite.

O tecnólogo Alex Junio 

Administrador agora pode contar com 
e-mail pro�issional personalizado pelo CRA

Lapot, apesar de ainda não 
estar usando seu e-mail, 
acha a proposta interes-
sante. “Solicitei porque 
acredito que traz mais 
pro�issionalização para as 
nossas ações”, a�irma. A 
mesma opinião é compar-
tilhada pelo administrador 
Carlos Henrique Oliveira 
de Carvalho, ele já criou o 
e-mail e acredita que será 
um grande diferencial.

O administrador Dilson 
Peixoto da Silva conta que 
requereu a ferramenta e 
foi con�igurada em curto 
prazo. “Usei por dois me-
ses e adorei a inovação. 
Trouxe mais credibilida-
de ao emissor e receptor 
da mensagem, além de ter 
ação direta na divulgação 
da categoria pro�issional, 
passando a impressão de 
uma organização ainda 
maior e com lastro”, avalia.

Administradores e tecnó-
logos inscritos no CRA-GO 
podem obter endereço ele-
trônico. O serviço é gratuito 
e feito na hora. Para requisi-
tar seu e-mail pro�issional, 
basta preencher a �icha no 
site: www.crago.org.br

O processo de �isca-
lização realizado 
pelo CRA-GO tem 

como objetivo �iscalizar, seja 
o exercício da pro�issão de 
administrador nas organiza-
ções públicas e privadas; o 
mercado de trabalho do ad-
ministrador a �im de garan-
tir o exercício das atividades 
que lhe são asseguradas por 

Fiscalização do CRA-GO está cada 
dia mais ativa

lei; e a exploração de ser-
viços nos campos da Ad-
ministração por empresas 
sem o registro cadastral no 
Conselho. 

Visa também divulgar a 
pro�issão de administrador 
nas organizações públicas e 
privadas e tornar a pro�issão 
de administrador respeitada 
e valorizada pela sociedade.

mento da pro�issão e da ciên-
cia da Administração no Bra-
sil. As inscrições seguem até 
o dia 31 de agosto nas modali-
dades: Artigo Acadêmico, Arti-
go Pro�issional e Pós-Gradua-
ção Stricto Sensu e podem ser 
realizadas na sede do  CRA-GO 
até data limite. Con�ira o edital 
na página do CFA.

legítimo o pleito do CRA-GO e 
parabenizou à atuação do pre-
sidente à frente da entidade, e 
destacou ser de suma impor-
tância  o trabalho da prefeitu-
ra na melhoria da prestação 
dos serviços oferecidos pela 
prefeitura a população. No �i-
nal de 2015, o prefeito Danilo 
Gleic, publicou a Lei Comple-
mentar nº 08/2015 criando 
o cargo de administrador na 
prefeitura de Iporá. A catego-
ria agradece o emprenho e es-
forço do prefeito por atender 
aos anseios da classe.
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Desenvolver ativi-
dades de interesse 
da mulher admi-

nistradora, desde sua inser-
ção e atuação no ambiente 
empresarial, como também 
na sociedade foi o objetivo 
de ações realizadas em prol 
da mulher em março. 

Em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, 
CRA-GO promoveu, por 
meio do CRA Mulher, uma 
palestra no dia 8 de março, 
em Anápolis. A palestrante 
Sandra Vaz falou sobre In-
teligência emocional e os 
desa�ios enfrentados pe-
las mulheres no mercado 

Além de garantir o 
exercício legal da 
pro�issão da Ad-

ministração e os direitos 
dos pro�issionais, o CRA-GO 
tem trabalhando assidua-
mente no sentido de �irmar 
diversas parcerias para am-
pliar a oferta de bene�ícios 
aos seus inscritos. 

A diretoria do Conselho, 
com o objetivo de atender 
aos anseios da categoria, 
formalizou convênio com 
a Associação do Pessoal da 

Categoria pode contar com uma série de bene�ícios oferecidos pelo CRA-GO

Março teve ações voltadas à mulher administradora

Caixa Econômica Federal do 
Estado de Goiás (APCEF). O 
convênio proporcionará aos 
registrados do Conselho 
desfrutar de um ambiente 
recreativo e de lazer, não só 
em nosso Estado como por 
todo o País. 

Também foi formalizado 
convênio com a Soluções 
de Negócios Inteligentes 
S/A (Soluti). A parceria pro-
porcionará aos registrados 
(pessoa �ísica) do Conselho 
contratar Certi�icação Digi-
tal com valores inferiores 
ao praticado no mercado.

Visando oferecer capa-
citação continuada aos ad-
ministradores inscritos, o 
CRA-GO também mantém 
convênio com instituições 
de ensino, como, por exem-

plo, a Faculdade Sul-Ame-
ricana (Fasam), Ipecom e 
Ipog. Para obter o descon-
to é necessário apresentar 
na referida Ies documento 
que comprove ligação com 
o CRA-GO.  

Na área da saúde e 
bem estar, a parceria com a 
Rede Raia/Drogasil garante 
descontos na aquisição de 
medicamentos e produtos 
de perfumaria para admi-
nistradores e tecnólogos. 
Médicos, dentistas, farmá-
cias, vestuário, calçados, 
informática, móveis, cursos 
de idiomas, bares, hotéis, 
restaurantes, esporte, lazer, 
etc. Todos esses serviços e 
produtos, além de muitos 
outros, também podem ser 
adquiridos sob condições 

especiais pelos associados 
do CRA-GO, com o cartão 
ADM Club, fruto de um con-
vênio com o Eurobem Multi 
Club de Bene�ícios.

E para ter mais econo-
mia na hora de abastecer o 
automóvel, os inscritos no 
CRA-GO podem usufruir da 
parceria com as 12 unida-
des da rede de Postos Xodó. 
O bene�ício é fruto de um 
convênio renovado com o 
grupo e a promoção é válida 
para gasolina comum e eta-
nol. Pro�issionais ligados ao 
Conselho têm uma bomba 
exclusiva para abastecer, o 
que evita �ilas, além de en-
contrar preços competitivos.

Conheça outros convê-
nios: www.crago.org.br

de trabalho e contou com 
a presença de 300 partici-
pantes.

A comemoração da data 
em Goiânia aconteceu no 
dia 21 de março, com o 
Encontro de Administra-
doras e Empresárias (Ena-
de). Mais de 100 pessoas 
prestigiaram o evento que 
contou com a palestra A 
importância da Gestão 
do Tempo para a Mulher 
na Atualidade, ministra-
da pela escritora Tathiane 
Deândhela, no auditório da 
sede do Conselho.

Participaram do evento, 
acadêmicos de Adminis-

tração, administradores, 
tecnólogos, entre outros 
pro�issionais.  Na oportuni-
dade, a escritora lançou o 
livro Faça o tempo traba-
lhar para você e após a pa-
lestra houve uma sessão de 
autógrafos.

A presidente do CRA 
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Mulher, Iraci Vilela Santos, 
�icou imensamente satisfei-
ta com o sucesso do even-
to. “Procuramos sempre 
valorizar nossas adminis-
tradoras oferecendo co-
nhecimento e auxílio para 
inserção no mercado de tra-
balho”, a�irmou.
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CRA-GO não mede esforços para estar 
ao lado do futuro pro�issional

Proximidade com IES permite aos 
estudantes melhor visão de mercado

Certi�icação Pro�issional atesta 
padrão de referência de qualidade

Nestes cinco pri-
meiros meses do 
ano, o CRA-GO re-

gistrou efetiva presença nos 
eventos das Instituições de 
Ensino Superior (Ies), por 
meio de vários representan-
tes. O objetivo da entidade é 
estar próxima do futuro ad-
ministrador e esclarecer a 
importância do registro jun-
to aos novos pro�issionais. 

A participação do Con-
selho nos eventos acadêmi-
cos, como colações de grau, 
é de grande importância, 
tendo em vista que é nesse 
momento de migração que o 
acadêmico vira pro�issional 
reconhece que a universi-
dade forma e o Conselho o 
órgão que o habilita para o 

Visando apresentar a 
estrutura do Conselho para 
os acadêmicos do curso de 
Administração e apresentar 
as funções de registrar e �is-
calizar o exercício pro�issio-
nal, com foco na valorização 
da atuação do administra-
dor, o CRA-GO recebeu no 
dia 9 de abril os estudantes 
da Faculdade Serra da Mesa 
(Fasem) de Uruaçu. 

Um grupo formado por 
mais de 20 alunos e lidera-
dos pela coordenadora do 
curso Vanessa Villas Bôas 
Borin, estiveram na sede 
do CRA-GO em Goiânia. 
Além de conhecer de perto 
as instalações da entidade 
e os serviços prestados aos 
pro�issionais, eles pude-
ram assistir uma palestra 
com o próprio presidente 
Samuel Albernaz que es-
clareceu toda a atividade 
realizada pela entidade 
por meio do tema Mercado 
de Trabalho e a Pro�issão 
de Administrador.

Para Vanessa foi um mo-
mento importante, já que 
muitos acadêmicos não sa-
bem exatamente o que o 

exercício da pro�issão. Sem 
contar que registrar-se é 
um grande estímulo para 
que os egressos se habili-
tem e passem a gozar dos 
direitos, prerrogativas e 
bene�ícios da pro�issão de 
administrador.

Em maio, durante a co-
lação de grau do curso de 
Administração da Univer-
sidade Estadual de Goiás, 
campus Goianésia, as for-
mandas Aline do Prado e 
Iorrane Siqueira agradece-
ram a representatividade e 
destacaram o quanto é im-
portante essa aproximação 
com o CRA-GO. “Este é um 
momento de conquista, e ter 
o CRA-GO ao lado nos traz 
grande alegria”, destacaram.

Conselho pode fazer para 
ele no futuro. “Nosso foco 
foi apresentar ao aluno o 
funcionamento da institui-
ção. No �inal, eles �icaram 
satisfeitos em ver um pro�is-
sional experiente, engajado 
e com uma visão ampla so-
bre o segmento à frente do 
Conselho”, a�irmou.

No dia 19 de maio, foi a 
vez dos acadêmicos da Fa-
culdade de Filoso�ia e Ciên-
cias Humanas (Fa�ich) de 
Goiatuba, conhecerem as 
instalações do CRA-GO. Con-
forme relatou a coordena-
dora do curso, Lucivone Ma-
ria Peres de Castelo Branco, 
o encontro foi de grande re-
levância. “Pois é através des-
te contato que reforçamos 
nossos laços como parcei-
ro, proporcionando melhor 
orientação ao futuro admi-
nistrador. É diferente quan-
do saímos da academia, da 
teoria e vamos in loco saber 
como realmente o mercado 
funciona”, contou, acrescen-
tando que a faculdade pro-
porciona visitas semelhan-
tes também fora do Estado.

A Certi�icação Pro�issional 
em Administração do Sistema 
CFA/CRAs é um programa de 
distinção, de caráter não obri-
gatório, voltado ao pro�issio-
nal que deseja se destacar no 
mercado diante da compro-
vação de suas competências 
para o exercício da pro�issão. 
A adesão é voluntária e exclu-
siva para Administradores e 
Tecnólogos registrados nos 
Conselhos Regionais de Ad-
ministração (CRAs).

A palavra certi�icação 
está diretamente associada 
com quali�icação e tem como 

CRA-GO recebe acadêmicos do curso de Administração das Ies para orientação 
sobre mercado de trabalho

Entre os diversos eventos das Ies, colações de grau contaram com efetiva 
participação do CRA-GO

ponto principal a comprova-
ção de determinadas exigên-
cias para receber a distinção. 
Sendo assim, o processo con-
sidera as competências ne-
cessárias para o trabalho do 
Administrador e do Tecnólo-
go em suas respectivas áreas 
de atuação pro�issional. Por 
outro lado, o pro�issional cer-
ti�icado atesta cumprir as exi-
gências do órgão certi�icador 
e com isso, estabelece-se um 
padrão de referência de qua-
lidade.

Saiba mais: 
certi�icacao.cfa.org.br 


