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Programação Jubileu de Ouro

04/09/2015
Visita dos professores e acadêmicos da UNICALDAS e UEG  - 
Polo Caldas Novas - à sede do CRA.
Horário: 14h30
Local: Auditório do CRA/GO
 
09/09/2015
Sessão Especial  Assembleia Legislativa de Goiás
Homenagem Jubileu de Ouro da Administração
Local: Assembleia Legislativa de Goiás
Horário: 19h30

 
09/09/2015 
Inauguração do CRA Itinerante
Local: Assembleia Legislativa de Goiás 
Horário: 19h30

09/09/2015
Sessão Especial Câmara Municipal de Itapuranga
“Dia Nacional do Administrador”
Local: Salão de Eventos do Fórum de Itapuranga
Horário: 19h30
 
09/09/2015 
Dia Nacional do Administrador
Palestra: “Maximizando seu potencial num mundo de alto 
desempenho”
Local: Câmara Municipal de Cristalina (FACEC)
Horário: 19h30
 
09/09/2015 
Sessão Especial Câmara Municipal de Goiânia
“Dia Nacional do Administrador”
Local: Câmara Municipal
Horário: 19h30
 
09/09/2015 
Ação Social: Plantio de 50 mudas de Árvores
Local: Iporá
Local: Pátio da FAI
Horário: 18h00
 
10/09/2015
Sessão Especial Câmara Municipal de Itaberaí
Homenagem Jubileu de Ouro
Local: Câmara Municipal
Horário: 19h30

12/09/2015 
Ação Social: Plantio de 50 mudas de Árvores
Local: Praça do Chimarrão - Mineiros - GO
Horário: 08h00
 

19/09/2015
Ação Social: Plantio de 50 mudas de Árvores
Local: Parque JK - Jataí
Horário: 08h30

19/09/2015
Inauguração: Reforma da seccional de Jataí
Local: Rua Luiza Miranda Lt. 28 Q. 07, Setor Hermosa, Jataí
Horário: 10h

 
19/09/2015
Sessão Especial Câmara Municipal de Jataí
Homenagem Jubileu de Ouro
Local: Plenário da Câmara Municipal
Horário: 10h30
 

19/09/2015
Ação Social: Plantio de 50 mudas de Árvores
Local: Rio Verde
Horário: 16h30

22/09/2015
Reunião Plenária Especial CRA/GO
Homenagem aos Administradores
Horário: 16h00
Local: Sede do CRA/GO – Goiânia
 

25/09/2015
Sessão Especial Câmara Municipal de Caldas Novas
Homenagem Jubileu de Ouro
Local: Câmara Municipal
Horário: 19h30
 

26/09/2015
Ação Social: Plantio de 50 mudas de Árvores 
Local: Parque Caldas Novas
Horário: 11h00

27/09/2015
1ª Caminhada do Administrador
Local: Sede do CRA / Alameda Ricardo Paranhos
Horário: 08h00
 

28/09/2015 
Ação Social: Caminhada Ecológica
Local: Itumbiara
Horário: 17h00

29/09/2015
Sessão Especial Câmara Municipal de Anápolis
Homenagem Jubileu de Ouro
Local: Câmara Municipal de Anápolis
Horário: 19h30

 
30/09/2015
Lançamento da Pedra Fundamental da Seccional de Luziânia
Construção da Sede do CRA/GO
Horário: 17h00
Local: Luziânia
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De onde surgiu a ideia de uma unidade móvel para ir 
até os administradores?

Trata-se de uma mudança de paradigma. A ideia de in-
verter a dinâmica de acesso ao CRA surgiu da necessidade 
de aproximar-se de toda a categoria, onde ela estiver, além 
de buscar uma melhor prestação de serviço em conformi-
dade com as necessidades individuais dos Administradores, 
acadêmicos e Faculdades de Adminis-
tração. Paralelamente, o projeto forta-
lece a divulgação dos conhecimentos 
da Ciência de Administrar e possibilita 
uma fiscalização mais presente nas ci-
dades-polo do Estado de Goiás.

Outros Estados já aderem ao pro-
jeto, em quanto tempo Goiás contará 
com o serviço?

Os CRAs RJ, MG e DF já contam com 
esse serviço e o nosso CRA-GO contará 
com o CRA Itinerante a partir do mês de setembro, dentro 
da programação das comemorações dos 50 anos da profis-
são.

Quais os tipos de serviços que serão oferecidos a 
partir do CRA Itinerante? 

O Conselho Regional de Administração de Goiás vai levar 
para as cidades do interior do Estado o serviço gratuito CRA 

CRA Itinerante

Itinerante. O veículo possui equipamentos necessários para 
realizar serviços de registros profissionais e transferências, 
carteira de estudante, requerimento de segunda via, paga-
mento de anuidade, entre outras solicitações.

As visitas farão parte do calendário oficial do CRA-GO 
para promover seus serviços e se aproximar, ainda mais, 
dos profissionais de Administração.

No Ano do Administrador a aquisi-
ção dessa unidade móvel signi�ica uma 
vitória para o Conselho, como isso 
poderá auxiliar os administradores, 
principalmente do interior?

Além de levar todos os serviços admi-
nistrativos ao Administrador do interior, 
incrementará a fiscalização nessas cida-
des.

A gestão atual vem trabalhando de 
forma atuante no compromisso de se aproximar do ad-
ministrador, houve outra aquisição nesse sentido? 

Sim. A diretoria do Conselho, também, adquiriu mais 
um veículo para equipar a Unidade de Fiscalização. O                     
veículo ensejará uma maior fiscalização do exercício ilegal 
da profissão e tornará a fiscalização mais efetiva do exer-
cício profissional de acordo com a Lei 4.769/65 e Decreto 
61.934/67.

Unidade móvel proporciona comodidade
e segurança ao administrador

Com o objetivo de atender e levar seus 
serviços ao maior número de adminis-
tradores, tecnólogos e empresas do Es-

tado, o Conselho Regional de Administração 
de Goiás (CRA-GO) lançou o projeto “CRA Iti-
nerante” durante Sessão Solene realizada no 
dia 9 de setembro, na Assembleia Legislativa 
de Goiás. 

Trata-se da aquisição de uma unidade 
móvel, que se soma à frota destinada à Fis-
calização, equipada para levar membros do 
Conselho para realizar atendimento aos pro-
fissionais em diferentes bairros da Capital e 
várias cidades do interior goiano.  

O presidente do Conselho, Samuel Alber-
naz, enfatiza que a iniciativa do CRA-GO agre-
ga três pilares básicos. “Descentralização, 
flexibilização e abrangência territorial”. O in-
tuito, segundo ele, é continuar promovendo a missão de es-
tar cada vez mais próximo aos profissionais.

A unidade é equipada para oferecer serviços como pa-
gamento de anuidade, 2ª via de Carteira de Identidade Pro-

Descentralização, 
�lexibilização e 

abrangência 
territorial.

Entrevista com presidente Samuel Albernaz

fissional e transferência de Registro Profissional, além de 
incrementar significativamente as ações de fiscalização e 
outros serviços.

Para solicitar a Fiscalização entre em contato pelo tele-
fone: 3230-4720 ou pelo e-mail: fiscalizacao@crago.org.br
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O Conselho Regional de Administração de Goiás 
(CRA-GO) sorteou vouchers para os administra-
dores adimplentes até 2015 para a realização 

de cursos do projeto Plataforma do Conhecimento. Os 
interessados em participar do sorteio que permitiu a 
inscrição dos cursos preencheram a ficha de participa-
ção que ficou disponível no site do Conselho durante 
vários dias. 

Para efetuar a inscrição acesse o site do CFA através 
do endereço www.cfa.org.br/plataformadoconheci-
mento, preencha a ficha de inscrição do curso dese-
jado e insera seu número do voucher que foi  enviado 
para o e-mail dos sorteados.

Visando proporcionar formação e conhecimento 
aos profissionais da Administração, o projeto, desen-
volvido pelo Sistema Conselhos Federal e Regionais de 

O Conselho Regional de Administração tem traba-
lhado assiduamente no sentido de promover uma 
política sistematizada de conciliação relacionada 

aos débitos das anuidades de pessoas físicas e jurídicas 
registradas no órgão. 
O intuito é oferecer facilidades e melhores condições 
para a regularização da situação financeira no Conselho 
por meio do Programa de Conciliação de Débitos.

Para isso, a partir do artigo 1º da Resolução Normati-
va do Conselho Federal de Administração (CFA) Nº 460, 
o CRA-GO é autorizado a promover conciliações admi-
nistrativas e jurídicas com os devedores da entidade, po-
dendo excluir juros e multas, conceder descontos e par-
celamentos.

Com mais de 100 conciliações já realizadas, o CRA-
GO tem facilitado o pagamento de dívidas anterior a 
2012 através do programa. O Diretor de Administração 

e Finanças,  Adm. João Divino de Brito, acredita que esse 
programa é essencial para que o profissional possa regu-
larizar sua situação. “Este programa possibilita ao admi-
nistrador condições especiais para pagamento das anui-
dades em atraso”, afirma.

 A administradora Rita Olímpio ficou muito feliz ao 
poder quitar sua dívida com o conselho. “O desconto foi 
maravilhoso, paguei menos da metade do valor total que 
era de R$ 1.265,69”, contou satisfeita, a profissional. Ela, 
que exerce a profissão desde 2001, mencionou que a faci-
lidade do processo a incentivou fazer a negociação.

 Se você, assim como a Rita, está inadimplente procu-
re a Central de Atendimento do CRA-GO e as seccionais 
do interior, ou entre em contato pelo telefone (62) 3230-
4769 ou acesse o site http://crago.org.br.

É importante lembrar que o pagamento da anuidade 
realizado até março garante desconto de 30%.

Programa de conciliação facilita
pagamento de anuidades em atraso

Administração (CFA/CRAs), tem como objetivo intera-
gir, difundir conteúdos e conhecimentos ligados à Ad-
ministração para a sociedade.

Os sorteados podem escolher entre 15 cursos gra-
tuitos com carga horária média de 80 horas/aula na 
modalidade à distância. 

CRA-GO sorteia cursos

Administradores, professores, acadêmicos e empresários agora têm mais faci-
lidades para agendar reuniões como o presidente do CRA-GO. A Diretoria criou o 
“Fale com presidente”, que além de proporcionar o contato direto com o dirigente na 
sede do Conselho, está disponível para um bate papo informal sobre temas ligados 
à Administração. Os encontros devem ser agendados pelo telefone (62) 3230-4703. 

Fale com o Presidente
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Com o intuito de estreitar a 
relação entre o Conselho 
Regional de Administra-

ção de Goiás (CRA-GO) e os novos 
administradores goianos, o dire-
tor de Reg. e Fiscalização,  Adm. 
Jean Marc Nacife, e demais inte-
grantes da diretoria do Conselho, 
têm prestigiado diversos eventos 
promovidos por Instituições de 
Ensino Superior. O presidente e 
conselheiros são convidados para 
ministrar palestras e participar 
em cerimônias de colação de grau 
em várias faculdades e universi-
dades na capital e no interior do 
estado.

A partir dessas participações, 
o CRA-GO vem consolidando sua 
proposta de instituir e preservar 
parcerias com as instituições de 
ensino. O objetivo é aproximar-se dos acadêmicos, preparando-os para enfrentar os desafios da profissão.

Nacife, que tem prestigiado eventos como esse em diversas faculdades, acredita que esse relacionamento, 
além de demonstrar a credibilidade e legitimidade do Conselho perante à comunidade acadêmica, é também 
essencial para o fortalecimento tanto do CRA-GO quanto dos novos profissionais.

Com o objeti-
vo de melhorar 
cada vez mais os 
serviços presta-
dos à categoria de 
administradores, 
o CRA-GO criou 
sua Ouvidoria. 
A instância tem 
se apresentado 
como uma das 
mais importantes 
ferramentas na 
avaliação e reper-
cussão nos pro-
cessos internos 
de comunicação e 
prestação de ser-

viços da entidade. Por meio da Ouvidoria, o administrador 
pode esclarecer dúvidas, fazer reclamações, denúncias, 
sugestões, elogios e saber mais sobre as ações que o Con-
selho desenvolve em favor da sua profissão. A Ouvidoria 
pode ser acessada pelo número 0800-645-4769 ou pelo 
e-mail: ouvidoria@crago.org.br

Ouvidoria

CRA-GO prestigia eventos nas IES

O CRA-GO adqui-
riu recentemente novo      
veículo para realizar a 
fiscalização da atividade 
em todo o Estado, con-
forme calendário anual 
definido pela diretoria 
para este fim. Trata-se 
do veículo da marca 

Volkswagen, modelo UP, que já está com as devidas inscri-
ções e identificação do Conselho. A aquisição do novo ve-
ículo fora feita com recursos próprios do CRA-GO. A ação 
reforça a principal missão institucional do Conselho que é 
fiscalizar o exercício profissional do Administrador.

O veículo que já está em uso possibilita aos fiscais am-
pliar sua atuação pelo Conselho na fiscalização do exercí-
cio da profissão de administrador nas organizações públi-
cas e privadas, a fim de garantir o exercício das atividades 
que lhe são asseguradas por lei.

Além da Região Metropolitana de Goiânia, foram fiscali-
zadas a Região Sul e Sudoeste, sendo visitadas 214 empre-
sas com a abertura de 102 novos processos. Foram ainda 
lavradas 77 intimações e 45 autos de infração no período. 

Compromisso com a Fiscalização
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CRA-GO � rma diversas parcerias buscando 
benefícios para os administradores

O Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO) tem �irmado diversas parcerias a �im de ampliar a 
oferta de bene�ícios aos seus inscritos. Agora além dos convênios com a rede de postos de combustíveis Xodó, 
Eurobem, pode-se contar também com a parceria com a Faculdade Sul-Americana (Fasam), Ipecon e Drogasil.
Para �irmar convênio com o Conselho entre em contato pelo tel: (62) 3230-47012.

O Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-
GO) comemora mais uma parceria de sucesso. O novo con-
vênio firmado com a Faculdade Sul-Americana (Fasam) 
estabelece concessão de desconto de 10% na mensalidade 
de cursos de pós-graduação para profissionais do Conselho 
que desejarem se especializar.

O objetivo da parceria é proporcionar aos profissionais 
ligados ao CRA-GO, formação e especialização na área, pre-
parando-os assim para melhor capacitação e a facilitar a 
inserção no mercado de trabalho. O Conselho deseja cada 
dia mais se aproximar dos profissionais para auxilia-los no 
enfrentamento dos desafios da profissão. 

Para obter o desconto é necessário apresentar na referi-
da instituição de ensino carteira do Administrador.

Inscritos no CRA-GO po-
dem abastecer seu veículo 
pagando menos em nove 
unidades da rede de Postos 
Xodó. O benefício é fruto de 
um convênio renovado com 
o grupo e a promoção é vá-
lida para gasolina comum e 
etanol. Profissionais ligados 
ao Conselho tem uma bomba 
exclusiva para abastecer, o 
que evita filas, além de encontrar preços competitivos. 

Para poder desfrutar do benefício, o administrador ou 
tecnólogo deve retirar e afixar no veículo um adesivo de 
identificação do convênio na sede do Conselho, no Setor 
Marista, mediante apresentação da carteira CRA-GO.

Médicos, dentistas, farmácias, 
vestuário, calçados, informática, 
móveis, cursos de idiomas, bares, 
hotéis, restaurantes, esporte, lazer, 
etc. Todos esses serviços e produ-
tos, além de muitos outros, podem 
ser adquiridos sob condições espe-
ciais pelos associados do CRA-GO, 
com o cartão ADM  Club, fruto de 
um convênio com o Eurobem Multi 
Club de Benefícios. Os interessados 
em obter os descontos junto à rede 
credenciada, basta apresentar, no 
ato da negociação a carteira do ADM/Eurobem, que pode 
ser retirada no CRA-GO. 

Convênio oferece desconto na mensalidade Desconto na hora de abastecer

Eurobem Multi Clube de Benefícios

O Conselho de Administra-
ção de Goiás (CRA-GO) também 
firmou convênio com a Rede 
Raia/Drogasil que garante des-
contos na aquisição de medi-
camentos e produtos de perfu-
maria para administradores e 
tecnólogos .

Segundo a parceria, serão oferecidos descontos de acor-
do com a categoria do produto: 45% de desconto em medi-
camentos genéricos tarjados; 25% de desconto em medica-
mentos de marca tarjados; 5% de desconto em perfumaria. 

Para obter os descontos, o inscrito deve mostrar a Car-
teira Profissional do Conselho direto no caixa no momen-
to da compra. Procure uma das mais de 400 lojas da Rede 
Raia/Drogasil.

Parceria CRA e Drogasil garante
descontos aos registrados

Parceria entre CRA-GO e Ipecon garante desconto de 
10% na mensalidade dos curso de pós-graduação para os 

inscritos e colaboradores 
do Conselho. Para obter o 
benefício basta apresentar 
a Carteira de Identidade 
Profissional.  

Desconto na mensalidade

Reclamações de empresas conveniadas podem 
ser feitas pelo telefone 0800-645-4769

ou pelo e-mail: ouvidoria@crago.org.br



Setembro 2015  •  7

No mês em que 
se comemora 
os 50 anos da 

regulamentação da pro-
fissão da Administração, 
o Conselho Regional de 
Administração de Goiás 
(CRA-GO) tem motivos 
de sobra para celebrar. 

O acadêmico Udinelli 
Alves da Silva Santos 
(foto) ganhou em primei-
ro lugar o Prêmio Belmi-
ro Siqueira de Adminis-
tração com o trabalho 
“Custos, Oferta e Demanda no Transporte Aéreo: Uma 
Análise das Variáveis que Afetam a Precificação das 
Passagens”.

A solenidade de entrega do Prêmio Belmiro Si-
queira ocorreu durante o XXIV Encontro Brasileito de 
Administração (Enbra), em Porto Alegre, no dia 1° de 
setembro de 2015 e contou com a presença do presi-
dente Samuel Albernaz.

Prestes a colar grau pela Universidade Federal de 
Goiás (UFG), Udinelli se diz muito feliz e honrado com 
a premiação e dedica a vitória ao seu orientador, pro-
fº. Mauro Caetano de Sousa. Ele conta ainda que irá 
publicar o artigo em uma revista internacional e que 
não pretende parar por ai. “Meu objetivo é fazer um 

Goiás em primeiro lugar no Prêmio
Belmiro Siqueira de Administração

  A deputada Flávia Morais (PDT-GO), a pedido do presidente do líder classista, 
Samuel Albernaz, reapresentou o Projeto de Lei que estabelece o piso salarial do 
Administrador.  

O projeto que se encontra na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público (CTASP) aguarda votação prevista ainda para esse semestre. Se aprovado, o 
piso terá valor inicial de R$ 4.500,00.  

Para que não fosse arquivado em razão da expiração do mandado em 2014 do 
deputado Sandro Mabel, autor do PL 6.954/2010, a parlamentar Flávia Morais, an-
tes relatora, se tornou autora da proposta.    

O projeto prevê reajustes anuais para o piso, a partir do ano subsequente, sem-
pre pela variação acumulada do INPC nos 12 meses imediatamente anteriores. A 
deputada Flávia Morais disse durante audiência com Samuel Albernaz, que irá se 
empenhar ao máximo para garantir a aprovação deste que é um anseio da categoria.  

PL que estabelece piso salarial do Administrador 
aguarda votação na Câmara  

mestrado na área de em-
preendedorismo”, disse.

O conselheiro do CRA-
GO, Adm. Cassiomar Ro-
drigues Lopes, parabeni-
za o acadêmico Udinelli  e 
ressalta a importância do 
Prêmio Belmiro Siquei-
ra que tem o objetivo de 
promover a valorização 
dos estudos realizados 
por Administradores e 
estudantes dos cursos de 
bacharelado em Admi-
nistração.

O prêmio, criado pelo Conselho Federal de Admi-
nistração (CFA) em 1988, recebe o nome do Professor 
e Administrador Belmiro Siqueira, patrono dos Admi-
nistradores, título que lhe foi outorgado “post-mortem”. 
Belmiro, que entrou para a história por conta da sua 
luta em prol da valorização da Administração, lecionou 
no Departamento Administrativo do Serviço Público.

Nesta edição, o CFA recebeu trabalhos em três cate-
gorias, “Artigo Acadêmico”, “Livro” e “Empresa Cidadã”. 
Os vencedores de cada uma das modalidades desta 
edição receberam certificado, troféu, além de premia-
ção em dinheiro que varia de acordo com a categoria e 
a colocação, com exceção da categoria “Empresa Cida-
dã”, que recebeu certificado e troféu.



Considerado um marco para os profissionais da Administração, 2015 recebe o título de “O 
Ano do Administrador”. Há 50 anos a profissão era regulamentada e desde então o Conse-
lho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO) tem travado lutas emblemáticas e vito-

riosas na busca pelo reconhecimento e valorização da classe.
Como legado, os 50 anos da regulamentação da profissão evidencia a certeza da importân-

cia do profissional da Administração não só no mercado de trabalho, mas também no contexto 
social e econômico do país, com acentuados ganhos para a sociedade.  Ao analisar a história da 
profissão, é possível ver que todo o processo que resultou na regulamentação foi uma grande 
vitória. A criação do curso de Administração ampliou a organização escolar do País que, até 
então, era constituída apenas por médicos, advogados e engenheiros. 

O fato se apresentou à época como um aspecto do desenvolvimento do espírito modernizante 
da economia no Brasil. Em meados da década de 40, surgia a necessidade de se consolidar uma 
figura, a partir do sistema escolar, que fosse apto a atender o processo de industrialização por 
qual passava o País. A partir de então, desenvolveu-se de forma gradativa a regulamentação da 
profissão, que só ocorreu efetivamente na metade dos anos 60, por meio da Lei nº 4.769, de 09 
de setembro de 1965.

O ensino de Administração está relacionado intimamente ao processo de desenvolvimento 
econômico do Brasil. Foi uma contribuição mútua. O mercado precisava de um profissional es-
pecializado que pudesse transitar em diversas áreas. E o profissional precisava se especializar 
para atender às demandas de uma sociedade que passava do estágio agrário para a industria-
lização.

A partir da regulamentação, que ampliou um vasto campo de trabalho para a nova profissão, 
organismos de controle do exercício da profissão foram instituídos. Dessa forma foram criados 
os Conselhos Regionais de Administração (CRAs), que têm como órgão regulador maior o Conse-
lho Federal de Administração.

Desde o início, os CRAs têm a função de fiscalizar o desempenho da profissão e garantir o 
exercício legal da Administração. E nesse objetivo o CRA-GO se destaca com mais de 10 mil pro-
fissionais registrados entre pessoas físicas e jurídicas. Em parceria com o Conselho Federal de 
Administração e alinhado às demandas da categoria, o conselho tem atuado de forma essencial 
na fiscalização do exercício profissional, promovendo a ciência da Administração e a valoriza-
ção dos administradores. O órgão é parceiro do administrador goiano desde a sua fundação, seja 
defendendo seus interesses nos mais diversos campos de atuação ou atendendo suas demandas.

Assim como em outras regiões do País, o CRA-GO, espelhado no Conselho Federal de Admi-
nistração, preparou diversas atividades para comemorar o Jubileu de Ouro. A ideia é desen-
volver ações que visam o fortalecimento do conselho. Os preparativos para 
celebrar o cinquentenário incluem atividades como a Corrida do Adminis-
trador, sessões solenes, exposição com os maiores nomes da Administração, 
programa de voluntariado, entre outros. Também consta na programação 
a produção e publicação do livro “Jubileu de Ouro”. A obra registrará os 
fatos mais relevantes do Sistema CFA/CRAs nesse meio século de existência. 

À frente do CRA-GO, afirmo que é uma honra participar desse momen-
to histórico para a categoria. Deixo meus sinceros cumprimentos a todos 
os Administradores goianos pela contribuição dada ao desenvolvimento de 
Goiás e do Brasil, na certeza de que a melhoria socioeconômica que a nação 
tanto anseia, passa, necessariamente, pela nossa atuação.

Samuel Albernaz, 
Presidente do CRA-GO

Jubileu de Ouro
50 anos de conquistas

Parabéns!


