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A regulamentação da 
pro�issão de Admi-
nistrador celebra 

51 anos em 2016. A data de 
9 de setembro, remete à Lei 
Federal 4769/65 que o�iciali-
zou a pro�issão no País. Este 
período que já soma mais 
de cinco décadas contempla 
muitas conquistas e avanços 
memoráveis. Temos assistido 
cada dia mais o administra-
dor envolvido nos processos 
de decisões das organizações, 
trazendo a tona sua impor-
tante visão e in�luência sobre 
os processos e caminhos mais 
adequados a seguir, princi-
palmente pelo seu poder de 
liderança.

E o Conselho Regional 

9 de Setembro - Dia Nacional do Administrador. Parabéns! 
Mais de cinco décadas de conquistas

Julho foi marcado com mais 
uma grande conquista para a 
classe de administradores, prin-
cipalmente para a região do en-
torno do Distrito Federal. O Con-
selho Regional de Administração 
de Goiás (CRA-GO) inaugurou a 
sede da Seccional em Luziânia. 
A ação faz parte das comemora-
ções dos 51 anos da pro�issão.

Além de serviços como re-
gistro de pessoas �ísicas e jurí-
dicas, �iscalização do exercício 
pro�issional (tanto pessoa �ísica 
como jurídica) e pagamento de 
anuidade, o novo espaço servirá 
para a realização de eventos, pa-
lestras e cursos em prol do apri-
moramento da categoria. 

Durante a cerimônia o�icial 
de inauguração, o secretário mu-
nicipal Marcos Araújo de Melo 
frisou a importância do admi-

Luziânia ganha sede da Seccional do CRA-GO
nistrador para a saúde das em-
presas. “Não vejo sucesso nos 
negócios sem um bom pro�issio-
nal da administração como líder”, 
discursou. 

O diretor da Câmara de De-
senvolvimento Institucional do 
Conselho Federal de Adminis-
tração, Carlos Alberto Ferreira 
Junior, destacou que a inaugura-
ção da Seccional mostra a força 
que a classe tem. “Ainda mais por 
ser uma Seccional construída 
com recursos dos administrado-
res, que vem engrandecer mais 
a nossa pro�issão e diminuir a 
distância entre o pro�issional e o 
Conselho Regional”, disse.

Na oportunidade, os profes-
sores Ly Freitas, coordenador 
do curso de Administração da 
UEG Campus Luziânia e Izabela 
Calegário Visentin, coordena-

dora dos cursos de Adminis-
tração e Ciências Contábeis da 
Unidesc, foram homenageados 
pelo CRA-GO e receberam a 
obra do CFA Os 50 maiores vul-
tos da Administração.

A delegada do CRA-GO em Lu-
ziânia, Gabriela Borges, a�irmou 
ainda que agora os pro�issionais 
podem desfrutar de uma nova 
casa acolhedora da categoria. “Os 
quase um mil pro�issionais regis-

trados na microrregião do Entor-
no do Distrito Federal serão bem 
servidos em relação às deman-
das atuais”, concluiu.

Após as seccionais de Jataí, 
Itumbiara, Mineiros e Rio Ver-
de terem passado por reforma, 
agora é a vez da sede em Goiâ-
nia também passar por reparos, 
uma vez que a estrutura não tem 
uma restauração desde sua inau-
guração, em 2002.

de Administração de Goiás  
(CRA-GO) não tem medido es-
forços para levar à sociedade 
o importante papel deste pro-
�issional, garantindo assim 
a valorização da pro�issão e 
o reconhecimento das ações 
que desenvolve. Este ano, 
em especial, várias foram as 
conquistas, entre elas a der-
rubada do veto do prefeito 
Paulo Garcia à Lei que inclui 
o     CRA-GO no Conselho Tri-
butário Fiscal do Município 
de Goiânia (CTF), ainda junto 
à prefeitura, interveio no sen-
tido da promoção da convoca-
ção dos aprovados no Concur-
so Público conforme consta 
no edital nº 002/2012, e que 
até então não haviam sido 
convocados. 

Uma grande vitória nacio-
nal foi o recuo por parte do 
presidente interino, Michel 
Temer, da decisão de reajus-
tar os salários dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e de apoiar a criação de 
14 mil cargos. O veto do tre-
cho, em que garantia a criação 

das funções, foi uma grande 
conquista para os pro�issio-
nais da Administração.

Em Goiás, o CRA-GO tra-
balhou diuturnamente no 
primeiro semestre para dar 
continuidade às ações do 6º 
Encontro Goiano de Adminis-
tração (Engad); para realizar 
mais atividades voltadas ao 
interior com o CRA Itineran-
te; inaugurou a sede própria 
de Luziânia, que vai atender 
pro�issionais que atuam na 
região do entorno do Distrito 
Federal; esteve cada dia mais 
próximo das Instituições de 
Ensino Superior e dos futuros 
administradores, orientando 
e levando informações sobre 
a pro�issão e o mercado de 
trabalho; �irmou uma impor-
tante parceria com o CRA-RJ 
em que vai permitir a possi-
bilidade dos administradores 
e tecnólogos se atualizarem 
gratuitamente por meio de 
cursos on-line oferecidos pela 
Universidade Corporativa do 
Administrador (UCAdm); dis-
ponibilizou ao pro�issional 

um local de apoio, com uma 
proposta de integração com o 
próprio Conselho, por meio do 
Escritório Compartilhado do 
Administrador; deu continui-
dade ao projeto CRA de Portas 
Abertas, um canal mais aces-
sível em agendar encontros e 
reuniões com a diretoria do 
Conselho, entre tantas outras 
ações.

E o resultado é o reconhe-
cimento. O CRA-GO foi con-
vidado a participar, em se-
tembro, de diversas sessões 
especiais em homenagem aos 
51 anos da criação da pro�is-
são do Administrador. Entre 
elas, dia 5, na Assembleia Le-
gislativa de Goiás, dia 9, na 
Câmara Municipal de Caldas 
Novas, e dia 27, na Câmara 
Municipal de Goiânia. 

Tais ações enobrecem e 
trazem valorização ao pro-
�issional que tem a cada dia 
mostrado sua importância 
junto às organizações e à so-
ciedade.

Claudio Fernandes Leite
Conselheiro do CRA-GO

Cerimônia 
contou com dire-
tores do CRA-GO, 
Adminstradores, 

autoridades e 
professores de 
Instituições de 

Ensino da região
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CRA-GO pretende ampliar o 
mercado de trabalho dos Ad-
ministradores e Tecnólogos 
da área, além de ressaltar a 
importância desse pro�issional 
nas ações deste segmento.

A Câmara de Mediação e Ar-
bitragem representa o CRA-GO 
junto à Câmara Brasileira de 
Mediação e Arbitragem Empre-
sarial e entidades congêneres.

A atuação do administrador na Gestão Pública 
garante serviços de excelência e qualidade               

Uma nova comissão do 
CRA-GO vai analisar e 
sugerir políticas, es-

tratégias e ações voltadas para 
a inserção dos Administrado-
res na área de Gestão Pública, 
englobando as esferas federal, 
estadual e municipal. Trata-se 
do Comitê de Gestão Pública do 
Conselho Regional de Adminis-

Câmara de Mediação e Arbitragem pode ajudar a     
desafogar demandas do Judiciário

Administrador tem importante papel na atuação como perito

Josimar ressalta importância do pro�is-
sional para a gestão pública

Roberta destaca a importância da cria-
ção do Comitê de Perito, pelo CRA-GO

tração de Goiás, o qual tem en-
tre suas atribuições estimular a 
produção acadêmico-cientí�ica 
no segmento.

De acordo com o adminis-
trador Josimar Silva e Silva, que 
trabalha na Prefeitura de Goiâ-
nia e é membro do Comitê, esse 
pro�issional é preparado para 
agir nas mais diversas situações. 
“É um generalista com visão de 
especialista, dotado de habili-
dades, competências e técnicas 
gerenciais, com formação aca-
dêmica ampla, com uma gama 
de conhecimentos nas áreas de 
gestão Financeira, Marketing, 
Recursos Humanos e Fiscal, vi-
tais para o funcionamento de 
uma organização pública ou 

privada”, a�irma. Ele acrescenta 
que o administrador é dotado 
de capacidades e competências 
técnicas que o habilitam à aná-
lise abrangente e complexa, com 
posicionamento ético e respeito 
aos princípios da administra-
ção pública. Josimar acrescenta 
também que o administrador 
é de suma importância para a 
gestão pública, pois é prepa-
rado para atuar com a máxima 
e�iciência nas Organizações Pú-
blicas. “Além de ser capacitado 
para ajudar os governos no pla-
nejamento e execução de políti-
cas públicas, é responsável para 
zelar pelo patrimônio público e 
atua na melhoria da qualidade 
dos serviços públicos aos cida-

dãos”, aponta.
Ele orienta que para atuar na 

área de Gestão Pública, o pro�is-
sional tem que além de ter curso 
superior em Administração, é ne-
cessário ter registro no CRA-GO 
e ingressar em um órgão público 
através de concurso ou cargo de 
Direção. “O mercado está em ex-
pansão, pois existe um demanda 
muito grande por estes pro�issio-
nais nos poderes executivos, le-
gislativos e judiciário dos Municí-
pios, Estados e União”, completa.

A Comissão é mais uma 
ação que busca a valorização 
do pro�issional e o reconheci-
mento do seu importante papel 
perante a sociedade.

Reunir os Adminis-
tradores e Tecnólo-
gos registrados no        

CRA-GO para as atividades de 
Arbitragem é um dos princi-
pais objetivos da Câmara de 
Mediação e Arbitragem (CMA), 
formada pelo CRA-GO para 
também atuar no âmbito regio-
nal, nacional e internacional. A 
Câmara visa, ainda, proporcio-

O perito é chamado 
pela Justiça para 
oferecer laudos 

técnicos em processos judi-
ciais, nos quais podem estar 
envolvidos pessoas �ísicas, 
jurídicas e órgãos públicos. 
O laudo técnico é escrito e 

nar aos pro�issionais goianos 
oportunidades laborais através 
da atuação neste segmento de 
trabalho. 

É clara a importância des-
se instrumento não só para as 
micro e pequenas empresas 
(MPEs), mas para a classe em-
presarial em geral, especial-
mente para a solução de de-
mandas, ajudando a desafogar 

o Judiciário.
A CMA ainda oferece cursos, 

palestras, congressos, encon-
tros e debates aos pro�issionais 
de Administração interessados 
nos Métodos Extrajudiciais de 
Solução de Controvérsia (MES-
Cs), destacando-se o público 
empresarial, universidades e 
entidades de classe.

Ao instalar esta Câmara, o 

assinado pessoalmente pelo 
perito e passa a ser uma das 
peças (prova) que compõem 
um processo judicial.

Porém, há uma pequena 
parcela de administradores 
atuando nesta área. Sabendo 
que todos graduados e habili-
tados podem exercer este o�í-
cio, o CRA-GO organizou o Co-
mitê de Perito Administrador, 
para integrar os pro�issionais 
e estimular que mais admi-
nistradores possam integrar 
a esta promissora pro�issão. 

As varas onde o Adminis-
trador pode contribuir como 
perito, no âmbito estadual 
são cíveis, de órfãos e suces-
sões, empresariais, de fazen-

da pública e trabalhistas; e no 
âmbito federal são cíveis e de 
fazenda pública. A adminis-
tradora Roberta Moreira da 
Fonseca, membro do Comitê, 
destaca a importância da co-
laboração do pro�issional nos 
Tribunais de Justiça e atuação 
dele como perito. “Este pro-
�issional é o longa manus do 
judiciário, o seu papel é tra-
zer aos processos uma prova 
técnica que demonstre com 
exatidão aos autos os fatos”, 
ressalta.

Ela acrescenta que o mer-
cado de trabalho para os 
peritos está em pleno cres-
cimento e isso demanda 
pro�issionais quali�icados, já 

que somente uma pequena 
parcela de pro�issionais está 
habilitado para o exercício da 
função. “Vejo como uma área 
extremamente promissora 
para nós administradores. De 
acordo com o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), há uma 
projeção para que o volume 
de processos alcance a marca 
de 114,5 milhões no ano de 
2020, em todo País”, aponta.

A quali�icação e a especia-
lização serão temas que es-
tarão em constantes debates 
dentro do Comitê, já que é in-
dispensável que o perito seja 
dotado de vasto conhecimen-
to sobre a área que pretende 
atuar.
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esteve no CRA-GO para apre-
sentar o projeto.

A UCAdm possui mais 
de 12 mil alunos inscritos 
e quase 20 mil cursos em 
andamento, que renderão 
certi�icados de conclusão ao 
término das atividades. Vale 
lembrar que a Universidade 
está disponível em diversas 
línguas e oferece suporte 24 
horas aos estudantes, além 
de contar com biblioteca vir-
tual e materiais de apoio.

A assinatura do convênio 
ocorreu durante a inaugu-
ração da expansão da sede 
do CRA-RN e foi prestigiado 
por diversos presidentes de 
Regionais, os quais �izeram 
questão de assinar o docu-
mento como testemunhas.

Parceria com a UCAdm oferece cursos
gratuitos aos registrados no CRA-GO

Sistema CFA/CRAs se prepara para eleições 2016

O Conselho Regional 
de Administração 
de Goiás lançou 

uma grande novidade aos 
registrados no CRA-GO, a 
possibilidade de se atuali-
zar gratuitamente por meio 
de cursos on-line. A novida-
de foi possível graças a uma 
parceria com o CRA-RJ e a 
Universidade Corporativa 
do Administrador (UCAdm), 
que já possui convênio com 

As eleições do Sistema 
CFA/CRAs serão realizadas 
exclusivamente pela Rede 
Mundial de Computadores 
(Internet), não sendo, em 
nenhuma hipótese, admi-
tido outro tipo de votação. 
A escolha dos representan-
tes acontecerá no dia 18 de 
outubro, das 00h até as 22h 
por meio de senha forneci-
da pelo Conselho Federal de 
Administração (CFA).

O voto é obrigatório e 
será exercido diretamente 
pelo Administrador, assim 

outros 21 CRAs do País. 
No início do projeto, admi-

nistradores e tecnólogos regis-
trados contavam com a oferta 
de 150 cursos on-line, com o 
intuito de se destacar ainda 
mais no concorrido mercado 
de trabalho. A partir de julho, a 
Universidade con�irmou mais 
100 novos cursos, ultrapas-
sando a marca dos 250 cursos 
oferecidos gratuitamente a to-
dos os registrados. 

Quem ainda não solicitou 
a senha de acesso, deve aces-
sar o site do CRA-GO, reali-
zar a atualização cadastral e 
fazer o pedido. Uma das no-
vidades ofertadas é o Curso 
de Responsabilidade Técnica 
do Administrador, que mes-
mo sendo recente na plata-

forma, já graduou mais de 
450 alunos pelo País, rece-
bendo elogios pelo excelente 
conteúdo apresentado. 

Os cursos são gratuitos 
para pro�issionais registra-
dos, em dia com as anuida-
des ou remidos. No entan-
to, existe a possibilidade de 
desconto de 50% para pro-
�issionais registrados, porém 
que não estejam em dia com 
as anuidades ou licenciado. 
“Vale ressaltar que o curso 
só será gratuito se o pro�is-
sional �izer todos os módu-
los. Em caso de desistência 
no meio do treinamento, ha-
verá uma cobrança de taxa 
por abandono”, explica a as-
sessora da presidência do 
CRA-RJ, Berenice Lima, que 

entendido o 
bacharel em 
A d m i n i s -
tração ou o 
Provisiona-
do, com re-
gistro prin-
cipal e em 
pleno gozo 
de seus di-
reitos pro-
� i s s i o n a i s , 
sendo fa-

cultativo para aqueles com 
65 (sessenta e cinco) ou 
mais anos de idade, �ican-
do expressamente proibido 
o exercício de mais de um 
voto pelo mesmo eleitor.

Conforme explica o 
conselheiro do CRA-GO e 
presidente da Comissão 
Permanente Eleitoral, Cas-
siomar Rodrigues Lopes, o 
voto também será exercido 
obrigatoriamente pelo Tec-
nólogo e pelo Pro�issional 
egresso de curso de ba-
charelado em determinada 

área da Administração. “O 
pro�issional que deixar de 
votar deverá apresentar 
justi�icativa no sítio eletrô-
nico www.votaadministra-
dor.org.br, no prazo de 60 
(sessenta) dias a partir do 
dia seguinte ao término da 
eleição”, aconselha. 

As eleições serão rea-
lizadas, pela internet, no 
sítio eletrônico www.vota-
administrador.org.br, me-
diante senha individual a 
ser previamente fornecida 
aos eleitores pela CPE/CFA 
até 30 (trinta) dias antes do 
dia da eleição, por e-mail ou 

por SMS (Serviço de Men-
sagem Curta), e em casos 
excepcionais poderá ser via 
postal.

O CRA disponibilizará 
em sua sede, pelo menos 
um computador conectado 
à internet, oculto por cabine 
indevassável, em condições 
de recepcionar os votos dos 
pro�issionais que ao local se 
dirigirem para votar.

O resultado das eleições 
será anunciado pela CPE/
CFA de imediato, no sítio 
eletrônico www.votaadmi-
nistrador.org.br, logo após a 
apuração dos votos. 
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Em entrevista exclusiva, o administrador e professor Cárbio Almeida Waqued, trata o Marketing Pessoal 
como uma ferramenta poderosa que permite ao pro�issional construir um melhor posicionamento no mer-
cado de trabalho e traz dicas de Planejamento de Carreira. 

O administrador Ronei Cândido da Silva, que além de empresário e franqueado de quatro lojas da Cacau 
Show, é professor e delegado do CRA-GO em Goiatuba, conta sua experiência com esse tipo de negócio que 
vem dando resultado positivo.

Melhor posicionamento no mercado

O que é e para que serve 
o Marketing Pessoal?

O Marketing Pessoal é o 
marketing onde o produto é 
você. É uma ferramenta de ges-
tão da nossa marca pessoal, 
para comercializar de forma 
interligada nossos conhecimen-
tos (adquiridos no decorrer da 
vida), habilidades (saber fazer 
com capacidade) e atitudes 
(ação). Porque não adianta ter 
conhecimento e habilidade, se 
não tiver atitude.

O que o levou a investir 
em franquia?

Inicialmente foi a identi�i-
cação que tenho com a mar-
ca. Com o tempo, percebi a 
maturidade da franqueadora 
em oferecer aos franqueados 
todas as ferramentas de de-
senvolvimento já testadas no 
mercado. A Cacau Show pos-
sui uma equipe especializada 
para capacitar o franqueado 
em todos os processos: escolha 
do ponto, estruturação da loja, 

Qual a importância dessa 
ferramenta à carreira?

Diferente do que se imagina, 
marketing pessoal não é só di-
vulgar a melhor imagem de nós 
mesmos, mas de nos tornarmos 
em pessoas melhores, reconhe-
cendo as nossas de�iciências e 
investir fortemente nas nossas 
qualidades. 

Entender as nossas poten-
cialidades também é muito 
importante. Um diferencial que 
ninguém nota, não é diferen-
cial. E diferenciação é tornar 
único e exclusivo na mente e no 
coração das pessoas ou grupos 
que nós participamos.

Como fazer o planeja-
mento da carreira?

Revitalizar, sair da zona de 
conforto, agir com inovação 
sempre questionando o que 

eu gosto, o que tenho vontade, 
como posso produzir melhor 
são ações fundamentais para 
o planejamento. Steve Jobs di-
zia: “a única maneira de fazer 
um excelente trabalho é amar 
o que faz, se não encontrou 
ainda, continue procurando”. 
O bom planejamento envolve o 
nosso autoconhecimento para 
traçar objetivo.

Quais as dicas para os 
pro�issionais administrado-
res se destacarem em suas 
carreiras?

Estudar muito, porque o es-
tudo é sempre um ótimo inves-
timento para a nossa carreira. 
Não se esquecer das atitudes 
empreendedoras para ter cres-
cimento e prosperidade, traba-
lhar o networking. Ter simpa-
tia, inteligência, bom humor, 

Franquia faz sucesso com administrador

aparência, criatividade, pos-
tura ética e con�iabilidade. A 
característica principal para o 
administrador é con�iabilida-
de, pois somos nós que estamos 
gerindo os negócios dos outros.

Como trabalhar inteli-
gência emocional e Marke-
ting Pessoal para atingir re-
sultados e o sucesso?

A principal característica 
de sucesso é a pró-atividade. 
Administradores que são pro-
ativos estão sempre em cargos 
que gostaria de ocupar. Sair 
da zona de conforto, assumir 
riscos, enxergar novas soluções 
e não esquecer que saímos de 
uma intra pessoalidade para 
uma época de inter pessoali-
dade, ou seja, as organizações 
estão atrás de pessoas que sai-
bam pensar em conjunto.

merchandising, treinamentos 
e a convicção em seus propó-
sitos de trabalhar com o amor.

Como se deu o processo 
de escolha da marca?

Esqueça aquelas dicas e in-
dicações do que está em alta 
ou o que está em baixa. Na 
verdade a franquia dá certo 
porque interessados possuem 
antes de tudo uma forte iden-
ti�icação com o negócio e com 
os produtos comercializados. 
Esta identidade é transfor-
mada em dedicação e envolvi-
mento, que é a mola geradora 
do sucesso. Pior do que ter um 
emprego que você não goste é 
ter um negócio com o qual não 
se identi�ica. 

Está há quanto tempo no 
ramo, com quantas lojas?

Estou na franquia desde 
2010, atualmente estou com 

quatro lojas: Goiatuba, Itumbia-
ra, Bom Jesus e Caldas Novas.

A formação acadêmica 
e os conhecimentos em Ad-
ministração ajudaram no 
processo de planejamento?

A vida nos ensina em todos 
os sentidos, a vida pro�issional 
mais ainda. Se você é um pro-
�issional com objetivos, sonhos 
e metas com certeza irá con-
quistar algo no futuro. Claro, 
se buscarmos conhecimentos, 
se corrermos atrás de uma 
formação acadêmica isto nos 
ajudará a ter esta conquista 
mais estruturada e com plane-
jamento para tudo dar certo.

No seu ponto de vista, 
como é empreender nes-
se momento de crise, pelo 
qual passa o País? 

Num cenário de instabili-
dade econômica alta, é normal 

que todos os empreendedores 
se sintam desmotivados e re-
ceosos com as variações que 
estão ocorrendo e com aque-
las que podem vir a acontecer. 
Por isso, é de suma impor-
tância que neste momento o 
pro�issional adote estratégias 
para minimizar os efeitos ne-
gativos e alavancar o desem-
penho do seu negócio. 

Como é conciliar as ati-
vidades de empresário, 
professor e delegado do 
CRA-GO? 

O corre-corre da vida nos 
oferece várias atividades na 
vida pessoal e pro�issional. 
É preciso saber administrar 
cada uma delas da melhor for-
ma possível, para que todas 
andem bem e obtenha suas 
metas. Isto com planejamento 
e estratégia para cada área.



 6  

O Conselho Regional 
de Administração de Goi-
ás oferece ao tecnólogo e 
ao administrador um apoio 
pro�issional: o Escritório 
Compartilhado do Admi-
nistrador. Trata-se de uma 
proposta inovadora de inte-
gração entre o pro�issional 
e o próprio Conselho. “Cria-
mos o Escritório Compar-
tilhado do Administrador 
para ser uma sala executiva 
para atendimento a clientes 
e reuniões, totalmente sem 
custo”, descreve o diretor 
administrativo e de �inanças 
do CRA-GO, João Divino de 
Brito. 

A sala conta com postos 

O CRA-GO tem a �inali-
dade Registrar e Fiscalizar 
o exercício Pro�issional do 
Administrador no Estado 
de Goiás, com intuito de 
resguardar a sociedade de 
empresas e pro�issionais 
inabilitados, que prestam 
serviços na área pro�issio-
nal da Administração.

Neste sentido, o Conse-
lho dispõe de uma Equi-
pe de Fiscais preparados 
para esclarecer a Lei que 
rege a pro�issão do Ad-
ministrador e �iscalizar o 
exercício pro�issional dos 
Administradores e das 
Empresas que utilizam 
das atividades do Admi-
nistrador, nos termos da 

Após passar por Ita-
beraí, Ceres e Caldas No-
vas, foi a vez de Rio Ver-
de receber o 6º Engad. O 
Encontro Goiano de Ad-
ministração é uma reali-
zação do Conselho Regio-
nal de Administração de 
Goiás (CRA-GO), por meio 
do CRA Jovem e a Seccio-
nal da cidade, em parceria 
com as Instituições de En-
sino Superior locais, nes-
te caso a Universidade de 
Rio Verde (UniRV). 

A edição contou com a 
palestra Liderando as no-
vas Gerações, ministrada 
pelo administrador e coa-
ching Emerson Tokarski, e 
reuniu cerca de 150 pesso-
as na Câmara Municipal. 

De forma interativa 
ele tratou sobre os desa-
�ios da atual realidade, 
além de como lidar com 
a tecnologia e usar a cria-
tividade em próprio be-
ne�ício. De acordo com a 
administradora Ilsa Rosa 
Vicari, membro da Comis-

Senador Canedo, Bela 
Vista de Goiás, Apareci-
da de Goiânia, Nerópolis, 
Trindade, Inhumas, Urua-
çu e Porangatu receberam 
nos últimos meses a visita 
do CRA Itinerante, unida-
de móvel do Conselho Re-
gional de Administração 
de Goiás que oferece uma 
série de serviços aos pro-
�issionais e empresas do 
interior.

Conforme explica o co-
ordenador do projeto e 
delegado de Catalão, Thia-
go Simões, a iniciativa visa 
atender estudantes, pro-
�issionais e empresas que 
buscam realizar os serviços 
do Conselho. “Por meio do 
exclusivo Sistema on-line 
de Autoatendimento, uma 
equipe de pro�issionais 
emite registro pro�issio-
nal e secundário; além de 
realizar transferência de 
registro, segunda via de 
carteira, carteira de�initiva, 

Escritório Compartilhado do Administra-
dor é mais um espaço para o pro�issionalFiscalizar é preciso

6º Engad tem aprovação total de parti-
cipantesCRA Itinerante tem conquistado a cada 

dia a con�iança do Administrador

de trabalho com computa-
dores, acesso à internet e 
impressora, além de mesa de 
reuniões.  Para fazer uso do 
espaço, é preciso que o pro-
�issional entre em contato 
com o CRA-GO pelo telefone 
3230-4703 antecipadamen-
te e agende o horário de uso.

Lei n° 4.769/65 e Regula-
mento aprovado pelo De-
creto n° 61.934/67.

Além dos tecnólogos 
e administradores, as 
empresas que exploram 
atividades inerentes ao 
campo pro�issional da Ad-
ministração devem tam-
bém estar registradas nos 
CRAs e obrigatoriamen-
te ter um Administrador 
como Responsável Técni-
co, o qual tem como fun-
ção “responder pelos atos 
pro�issionais à aplicação 
técnico-cientí�ica da Ad-
ministração, dentro dos 
princípios éticos e da le-
gislação vigente”.

são de Tomada de Contas 
do CRA-GO, o palestrante 
conseguiu conquistar a 
simpatia de todos. “A pa-
lestra foi ótima, ele pren-
deu a atenção do público e 
despertou o propósito de 
liderança”, frisa Ilsa.

O 6º Engad em Rio Ver-
de arrecadou 200 quilos 
de alimentos que foram 
destinados à Comunida-
de Sagrada Família. “Esta 
é uma segunda satisfação 
ao realizar este tipo de 
evento. Além de transmi-
tir conhecimento, esta-
mos ajudando a matar a 
fome de famílias caren-
tes”, �inaliza Ilsa Vicari.

pagamento de anuidade, 
parcelamento e atualização 
cadastral”, esclarece.

Além de estar próximo 
do pro�issional do interior, 
o CRA Itinerante permi-
te conforto e facilidade na 
hora de prestar serviços e 
atendimento.

Segundo João Divino, a proposta é 
inovadora

Cidades do interior recebem CRA 
Itinerante com serviços oferecidos pelo 
Conselho 

Engad: Sucesso de público
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CFA aprova contas do CRA-GO de 2015

Processo Seletivo para novos colabora-
dores visa melhoria no atendimento

Conquistas da classe

Portal da Transparência: 
compromisso com a classe

O Conselho Regional de 
Administração de Goiás 
tem mais um motivo para 
comemorar. Diante de uma 
gestão marcada por impor-
tantes avanços, a  direto-
ria do CRA-GO recebeu do 
Conselho Federal de Admi-
nistração (CFA) documento 
com o parecer das contas 
referentes ao ano de 2015 

Assim como nas demais 
entidades públicas, das es-
feras municipais, estaduais 
e federal, o Portal da Trans-
parência do CRA-GO traz in-
formações das contas da ad-
ministração pública, ou seja, 
receita e despesas e serve 

O CRA-GO está traba-
lhando aquém da sua ca-
pacidade e por prezar pelo 
bom atendimento nos ser-
viços prestados, a diretoria 
decidiu pela realização do 
Processo Seletivo, que deve 
selecionar cargos de todos 

A pedido da diretoria 
do CRA-GO, o prefeito de 
Caldas Novas, Evandro Ma-
gal e Silva, sancionou a Lei 
09/2016 o qual “Institui o 
Dia do Administrador no 
calendário cívico-cultural 
do Município de Caldas 
Novas, e dá outras provi-
dências”, ou seja �ica insti-
tuído no calendário cívico-
-cultural daquela cidade o 
Dia do Administrador, a ser 
comemorado anualmente 
no dia 09 de Setembro jun-

aprovadas, após a execução 
da auditoria independente, 
atestando a Regularidade 
da Gestão.

A aprovação das con-
tas é a consequência de um 
trabalho conjunto feito com 
integridade e e�iciência em 
prol da classe goiana, com-
posta por tecnólogos, admi-
nistradores e empresas. Os 
esforços empenhados para o 
resultado obtido vieram dos 
colaboradores do    CRA-GO, 
pro�issionais da Adminis-
tração e conselheiros desta   
entidade.

para que os administrado-
res conheçam as metas do    
CRA-GO e acompanhem o 
que está acontecendo rela-
cionado às �inanças.

A disponibilidade das in-
formações é o compromisso 
da atual gestão com a clas-
se. Por essa razão, o Portal 
da Transparência é sempre 
atualizado. Para conhecer e 
acompanhar para onde vai 
o dinheiro público, acesse 
www.crago.org.br

Incremento à
�iscalização

O setor de Licitação do 
CRA-GO está trabalhando 
em um novo procedimento 
administrativo para contra-
tação de um veículo automó-
vel destinado à �iscalização. 

A diretoria acredita que 
esse investimento vai incre-
mentar as atividades deste 
departamento, garantindo 
o exercício legal da pro-
�issão, a valorização deste 
pro�issional e a proteção da 
sociedade.

ISO 9001

A norma ISO 9001 é um 
componente estratégico de 
uma organização que de�ine 
requisitos para o sistema de 
gestão da qualidade e a for-
ma como uma empresa deve 
ser gerenciada, tendo o obje-
tivo de identi�icar e atender 
as necessidades dos clientes.

O sistema de gestão da 
qualidade tem o foco em 
gerenciar as necessidades e 
expectativas do cliente ga-
rantindo a sua máxima sa-
tisfação. Seguindo o modelo 
de hierarquia de níveis or-
ganizacionais, iniciando no 
nível estratégico, passando 
pelo tático até o operacional, 
o CRA-GO está trabalhan-
do para a reimplementação 
da ISO 9001. O objetivo do 
Conselho é dar continuidade 
às atividades ligadas a esta 
área ainda neste semestre.

os níveis.
A contratação de novos 

colaboradores vai trazer 
melhorias às atividades de-
senvolvidas pelo CRA-GO, 
além de garantir a qualida-
de e a agilidade dos proces-
sos dos serviços.

tamente com a Câmara de 
Vereadores e o Conselho 
Regional de Administração 
de Goiás. 

Ainda no que diz respei-
to às conquistas, foi criado 
o cargo de Administrador. O 
pro�issional deve ser selecio-
nado por meio de concurso.

O êxito é resultado das 
constantes ações que o 
CRA-GO desenvolve em 
busca do reconhecimento e 
da valorização do Adminis-
trador.

Visando oferecer atendi-
mento mais próximo à classe, o 
Conselho Regional de Adminis-
tração de Goiás retomou no �i-
nal do último semestre o proje-
to CRA de Portas Abertas, o qual 
disponibiliza aos pro�issionais, 
professores, estudantes e em-

presários uma agenda acessível 
de encontros e reuniões com a 
diretoria do Conselho. 

Além de proporcionar o 
contato direto com os repre-
sentantes do CRA-GO, o proje-
to ainda abre mais um período 
para atendimento. Aos sábados, 

Conselho dá continuidade ao projeto CRA de Portas Abertas
conforme prévio agendamento, 
encontros e reuniões aconte-
cem na sede do Conselho.

O projeto CRA de Portas 
Abertas objetiva ainda demons-
trar respeito por aqueles que 
verdadeiramente mantêm o 
Conselho: os administradores.  
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Uma parceria entre 
a Faculdade Sul-A-
mericana (Fasam) 

e o IPOG permitiu que o 
Conselho Regional de Admi-
nistração de Goiás sorteasse 
quatro bolsas de pós-gradu-
ação para os pro�issionais 
que �izeram sua atualização 
de cadastro no site e man-
têm suas obrigações junto 

Atuar com ética e 
disciplina é uma 
das bandeiras le-

vantadas a cada dia pelo 
CRA-GO, neste sentido, tem 
intensi�icado as ações jun-
to às Instituições de Ensino 
Superior. Por essa razão, a 
diretoria do Conselho está 
cada vez mais presente na 
vida acadêmica dos futuros 
administradores, enfatizan-
do a importância do lega-
do pro�issional que podem 
deixar para a sociedade e 
ressaltando que as empre-
sas precisam de administra-
dores competentes e capa-

CRA-GO intensi�ica a cada dia proximidade com Intituições de Ensino

Bolsas de pós-graduação são sorteadas pelo CRA-GO

citados nas suas gestões e 
tomadas de decisões.

Nos últimos meses, o 
CRA-GO registrou presen-
ça em diversas cerimônias 
de colação de grau, entre 
elas da Faculdade Noroes-
te (FAN), Centro de Ensino 
Superior de Jataí (CESUT), 
Universidade Salgado de Oli-
veira (Universo), Fabec Bra-
sil, UniEvangélica Anápolis, 
Centro de Ensino Superior 
de Catalão (CESUC), Facul-
dade Padrão, FacMais e Fa-
culdade de Jussara (FAJ).

O Conselho também teve 
representantes ministran-

do palestras durante a Aula 
Inaugural da Universidade 
Federal de Goiás; na Sema-
na do Administrador, da 
Uniasselvi – Polo Itumbiara; 
além de eventos acadêmi-
cos da Universidade Esta-
dual de Goiás (UEG) – cam-
pus Anápolis, Itumbiara e 
Sanclerlândia, UniEvangéli-
ca e Facudade Delta.

Essa proximidade tam-
bém é um canal para o 
Conselho apresentar sua 
atuação junto aos adminis-
tradores, o trabalho reali-
zado em prol da valorização 
dos pro�issionais, quais os 

bene�ícios de se registrar 
junto à entidade classista, 
como anda o atual mercado 
de trabalho e o diferencial 
da capacitação constan-
te, principalmente o pros-
seguimento aos estudos, 
como a pós-graduação

ao CRA-GO em dia.
Os sorteados foram os 

administradores Bruno Tar-
gino Gambini, que ganhou 
uma bolsa da Fasam, Hélida 
de Cássia Nascimento, Su-
zana de Souza Alves Paula 
e Thiago Silveira Trompieri 
que foram contemplados 
com as três bolsas de cursos 
oferecidos pelo Ipog, sendo 
uma para cada pro�issional.

O gerente de negócios 
da Fasam, Celso Pinto Fa-
ria, foi quem fez a entrega 
do prêmio. Ele destacou a 
importância da parceria 
com o CRA-GO, que além de 
oportunizar à continuidade 
aos estudos, oferece capa-

citação e aprimoramento 
com descontos especiais. 
“Um dos principais requisi-
tos exigidos pelo mercado 
de trabalho é a quali�icação, 
com uma pós-graduação, o 
pro�issional já tem um gran-
de diferencial de competiti-
vidade. Ao fazer esse tipo de 
parceria, o CRA-GO oferece 
um grande bene�ício aos 
seus registrados e permite 
mais valorização ao pro�is-
sional”, argumentou.

Satisfeito com o prê-
mio, Bruno a�irmou que o      
CRA-GO tem trabalhado em 
diversas frentes que trazem 
bene�ícios à classe, entre 
elas a educação continua-

da. “Recebi a notícia com 
grande alegria. Raramente 
sou sorteado, e, quando fui, 
foi para algo tão bom, e que 
contribuirá muito para mi-
nha carreira pro�issional”, 
declarou, apontando que 
já tem em mente que curso 
pretende fazer, já que atua 
na área de administração 
pública.

A iniciativa do CRA-GO 
é uma oportunidade de dar 
continuidade aos estudos, 
oferecendo aos pro�issio-
nais capacitação e aprimo-
ramento, um dos diferen-
ciais exigidos pelo mercado 
de trabalho. 

CRA-GO � rma convênio com Sicoob Goiás Centro-Oeste

Mais uma impor-
tante parceria 
traz bene�ícios 

para a classe de Adminis-
tração em Goiás. O CRA-GO 
acaba de assinar um con-
vênio com a cooperativa de 
crédito de admissão livre 
Sicoob Goiás Centro-Oeste 
que vai permitir que os pro-
�issionais se associem à ins-
tituição �inanceira.

Conforme explica o pre-
sidente do Sicoob Goiânia, 
Sebastião Ferro de Moraes, 
o diferencial da cooperativa 
é o atendimento persona-
lizado. Ele e o diretor vice-
presidente, Aldenir Brasil 
de Souza, destacam que nas 
cooperativas de crédito do 
Sicoob, todas as operações 
�inanceiras realizadas se 
transformam em bene�ícios 

para os associados, por meio 
de taxas e condições espe-
ciais. “A�inal, uma coopera-
tiva de crédito não visa ao 
lucro, mas sim ao crescimen-
to de seus associados e de-
senvolvimento socioeconô-
mico”, a�irma. “Temos tudo 
o que um banco tem, com o 
diferencial de ser uma coo-
perativa de crédito, nossas 
sobras são divididas confor-

me sua movimentação. Além 
disso, com manutenção/
taxas e juros diferenciados 
dos praticados no mercado”, 
acrescentam.

O pro�issional interessa-
do pode entrar em contato 
diretamente com o Sicoob 
pelo telefone (62) 3541-
3787 ou acessar o site: www.
sicoobgoiania.com.br.


