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GESTÃO:
POLÍTICA, PODER
E LIDERANÇA
Democracia e gestão pública precisam
perpassar por todas as discussões, são
conceitos que precisam ser repensados para
que tenhamos uma gestão pública voltada,
efetivamente, para o cidadão.
Nossa atual administração pública reflete
uma situação acachapante: o estado
acachapa as pessoas, quando deveria ser
instrumento para repercussão dos desejos
das atividades econômicas em prol do bem
comum e do cidadão. Tal esforço resultaria
em alguma acessibilidade, maior democratização, maiores voz e vez no Estado
brasileiro.
Vivemos numa democracia em crise de legalidade, de legitimidade, de licitude, todas
elas motivadas, sobretudo, pela escassez de
liderança. Nunca se falou tanto em líderes
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e liderança, mas nunca se formou tantos
gestores para a conformação e a rotina.
Se o ambiente não for fértil, as terras não
prosperarão.
Outro problema é o descompasso entre
tecnologia e a lógica das organizações.
A tecnologia avança na velocidade da
luz, mas a mentalidade das organizações
anda no carro de boi. A exacerbação da
dimensão tecnológica deforma a cultura
das organizações.
As organizações são limitadas de inúmeras
formas. Uma delas é a burocracia. Até para
desburocratizar, o Brasil burocratiza. A
erosão da autonomia institucional é tolhida,
ainda, pelos órgãos de controle e por grupos
organizados de minorias, que se mantêm
apartados uns dos outros.
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As forças externas que invadem e dominam
o âmbito de nossas instituições, concomitantemente, com o cipoal de exigências
burocráticas, o mais das vezes contraditórias, são as causas originárias da perda de
autodeterminação de nossas organizações
e de suas reais lideranças.
Assim, as organizações são obrigadas a
hipertrofiar a sua dependência às estruturas externas de apoio e de prestígio para
poderem navegar em mares tão turbulentos.
As concessões reiteradas em busca da sobrevivência tolhem, debilitam e desgastam as
verdadeiras lideranças.
E qual o paradeiro do líder? A população
busca por um “Sassá Mutema” ou um
“caçador de marajás” e, nessa busca, pode
acabar elegendo pessoas sem o perfil dese-

jado para cuidar do Brasil. Nas empresas, os
líderes de verdade, raramente, sobrevivem a
um sistema castrador. O excesso de controle,
mesmo que bem-intencionado, conduz às
instituições lobotomizadas. O custo do
controle é maior que o risco.
É preciso gerar uma sociedade que garanta
estabilidade ao processo de desenvolvimento do país. Temos que olhar para frente
e não para o retrovisor.

Adm. Wagner Siqueira
Presidente do CFA
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Pantanal recebe presidentes
do Sistema CFA/CRAs
Nos dias 17 e 18 de maio, a cidade de Poconé
em Mato Grosso recebeu a primeira Assembleia Conjunta de Presidentes do Sistema
CFA/CRAs. O evento reuniu o presidente do
Conselho Federal de Administração (CFA),
Wagner Siqueira, os presidentes dos CRAs
e os conselheiros federais do CFA.

podemos retornar ao modelo antigo. O burocrata tem uma visão burocrata até da desburocratização”, disse o presidente. Na metodologia anterior, os CRAs mandavam pro
CFA os temas que gostariam de colocar na
pauta da Assembleia e, na maioria das vezes,
nem todos os assuntos eram discutidos.

Na abertura da Assembleia, o presidente do
CRA-MT, Hélio Tito, agradeceu a presença
de todos e disse ser uma satisfação receber,
pela quinta vez, o evento do Sistema CFA/
CRAS. “É com muito carinho que recebemos
todos aqui, em especial o presidente Wagner
por oportunizar esse momento e contribuir
para que pudéssemos realizar o evento da
melhor forma possível”, afirmou.

Já os conselheiros federais do CFA expuseram as ações que estão desenvolvendo
dentro do Federal. Projetos como Observatório Nacional de Egressos dos Cursos
de Administração – Onecad, capacitação
de administradores consultores em MPEs,
IGM-CFA, Gesae-CFA, Fórum CFA de
Gestão Pública, entre outros, foram tratados
durante o encontro.

A excelente recepção dos anfitriões do
evento foi ressaltada na fala do presidente
do CFA. Wagner destacou, ainda, a metodologia que tem usado nessas reuniões.
Para ele, o “pinga-fogo” permite que cada
presidente compartilhe não só as realizações
do Regional, como também as demandas e
sugestões de cada estado. “Mas se quiserem,

A Assembleia Conjunta de Presidentes do
Sistema CFA/CRAS aconteceu no Hotel
Sesc Pantanal. Além da Assembleia, o local
recebeu, ainda, a 4ª Reunião da Diretoria
Executiva do CFA. O encontro dos diretores
do CFA aconteceu no dia 16 de maio e, na
ocasião, eles discutiram assuntos e projetos
de interesse da profissão.
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CRA-RJ recebe coordenadores do Senac
O Conselho Regional de Administração do
Rio de Janeiro (CRA-RJ) recebeu no dia 27
de abril, em sua sede, coordenadores dos
cursos técnicos de Administração e Logística de nível médio do Senac-RJ. A reunião
teve como propósito estabelecer ações que
aproximem os estudantes ao Regional Fluminense por meio de apoio técnico e compartilhamento de saberes.
O estreitamento de relações é visto com bons
olhos pelos representantes das instituições,
que acreditam ser esse o melhor caminho
para que os estudantes recebam o apoio
necessário à boa formação profissional.
Desde 2017, o Sistema Conselhos Federal
e Regionais de Administração possibilita
o registro de profissionais de nível médio,
mestres e doutores em Administração, por
meio da Resolução Normativa nº 511.
O presidente do CFA, Wagner Siqueira,
ressaltou que dar suporte aos formandos
de nível médio é investir na qualidade dos
processos administrativos dentro das organizações públicas e privadas. “O Senac é uma
das instituições de ensino mais prestigiadas
do Brasil, portanto, com essa parceria,
estamos dando um salto no sentido de gerar
autoestima, prestígio, respeito e reconhecimento social a esse colega de Administração
de nível médio que está se formando e se
registrando no Conselho”.

CFA e para o Brasil”, escreveu Kreuz.
Segundo o presidente em exercício do CRA-RJ,
Leocir Dal Pai, a Carteira de Estudante da
Administração é muito importante, pois traz
diversas vantagens e os alunos podem se
registrar logo no começo do curso. “Estamos
dando o primeiro passo no sentido de construir uma relação duradoura com o Senac,
com o intuito de estreitar o relacionamento e
oferecer oportunidades aos alunos dos cursos
de formação e, posteriormente, àqueles que se
registrarem como técnicos”, salientou Leocir.
A especialista em Desenvolvimento de
Produtos Educacionais do Senac-RJ, Marilene Nascimento, destaca que o Técnico em
Administração que obtém o registro valoriza
mais a profissão e sua importância perante
a sociedade. Por isso, para ela o registro é
imprescindível.
Nos primeiros quatro meses de 2018, o
CRA-RJ já registrou quase 500 Técnicos
em Administração.
Fonte: CRA-RJ

O diretor de formação profissional do CFA,
Mauro Kreuz, deixou seu depoimento a
respeito da reunião, em publicação nas
redes sociais. “Parabéns, presidente Wagner.
Obrigado aos profissionais de Administração
do Rio de Janeiro por terem cedido esse
brilhante profissional e intelectual para o
Ano XV. No 88 • Maio - Junho de 2018 • 7

CFA • Notícias do Sistema CFA/CRAs

Trabalhos na área da gestão da saúde
serão reconhecidos no Prêmio Belmiro
Siqueira de Administração
Além de Administradores, o Prêmio é aberto aos profissionais
de Administração com título de mestrado, doutorado,
gestor ou tecnólogo com registro no CRA

Quem tem algum trabalho acadêmico que aborda a gestão da saúde não pode perder a oportunidade de participar do Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 2018. A premiação,
promovida pelo Conselho Federal de Administração (CFA), está com inscrições abertas até
o dia 31 de agosto. A iniciativa visa divulgar e valorizar a produção científica realizada por
profissionais de administração que contribuam para o desenvolvimento da profissão e da
ciência da administração no Brasil. Os participantes disputarão prêmios de até R$ 12 mil.
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Nesta edição, o Prêmio traz uma grande
novidade: além dos administradores e
dos estudantes do curso de bacharelado
em administração, poderão concorrer à
premiação os profissionais de administração
com título de mestrado, doutorado, gestor
ou tecnólogo e estudantes de cursos superiores conexos à Administração e cursos de
educação profissional técnica de nível médio,
conexos à administração.
De acordo com o diretor de Formação Profissional do CFA, Mauro Kreuz, essa ampliação
no edital visa atender o novo escopo doutrinário do Sistema CFA/CRAs aprovado em
plenário no ano passado e que contempla
dezesseis campos conexos à Administração e
os egressos de cursos sequenciais. “O mundo
do trabalho evoluiu em todas as áreas. A
academia evoluiu aderente a essas mudanças
do mundo do trabalho e, portanto, nós não
podemos, enquanto reguladores, ficar prendendo a sociedade e as novas iniciativas que
são muito positivas para o ganho de escala e
de desenvolvimento que o Brasil precisa, e
isso inclui ampliar o acesso ao Prêmio Belmiro
Siqueira para todos esses profissionais
ligados à administração”, explica o diretor.

Categorias
O Prêmio Belmiro Siqueira de Administração
é dividido por categorias. Nas modalidades
“Artigo Acadêmico” e “Artigo Técnico”, a participação é restrita aos estudantes de cursos de
bacharelado em Administração, de cursos de
educação profissional técnica de nível médio
e de cursos superiores conexos à Administração, considerados em Resoluções Normativas do CFA, matriculados em Instituição de
Educação Superior (IES), credenciadas pelo
MEC e participantes dos Sistemas Federal,
Estadual ou Municipal de Educação Superior.

Já as modalidades “Artigo Profissional” e
“Pós-graduação Strictu Sensu” são voltadas
para administradores, mestres em Administração, doutores em Administração, gestores
e tecnólogos com registro no Conselho
Regional de Administração (CRA).
Nesta edição, os trabalhos inscritos
precisam atender a temas específicos. Para
as modalidades Artigo Acadêmico, Artigo
Profissional e Artigo Técnico, o assunto
será: “Desafios para o profissional de Administração na Gestão da Saúde no setor
privado” ou “Desafios para o profissional
de Administração na Gestão da Saúde no
setor público”.
Já os mestres e doutores que forem se
inscrever na modalidade “Pós-graduação
stricto sensu, a dissertação e a tese devem
ser sobre tema próprio da Administração.

Inscrições
Interessados em participar terão até o dia
31 de agosto de 2018 para se inscreverem.
A inscrição será efetivada mediante a apresentação dos trabalhos concorrentes nas
modalidades “Artigo Acadêmico”, “Artigo
Profissional”, “Artigo Técnico” ou “Pós-Graduação Stricto Sensu”, nas sedes dos CRAs
ou em uma de suas seccionais.

Premiação
Os vencedores do Prêmio Belmiro Siqueira
de Administração receberão prêmios em
dinheiro. Serão premiados os três primeiros
colocados de cada categoria e os valores
variam de R$ 3.000,00 a R$ 12.000,00.
Outras informações, acesse o edital do
Prêmio Belmiro Siqueira de Administração
2018 no site www.cfa.org.br.
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Curso de Mediação Empresarial
chega em Goiás e Mato Grosso
O Curso de Mediação Empresarial oferecido
pelo Conselho Federal de Administração
(CFA) tem percorrido várias regiões do país.
Os últimos estados a receberem a capacitação promovida pelo Conselho foram Goiás
e Mato Grosso. A iniciativa da Comissão de
Mediação e Arbitragem do CFA faz parte do
Projeto de Institucionalização da Mediação
e Arbitragem no Sistema CFA/CRAs.
Nos dias 7 e 8 de abril, os profissionais de
Administração goianos registrados e em dia
com o Conselho Regional de Administração
de Goiás (CRA-GO) participaram das aulas
presenciais do Curso de Mediação Empresarial. Já de 4 a 6 de maio, foi a vez do Conselho
Regional de Administração de Mato Grosso
(CRA-MT) receber a capacitação.
O curso foi aplicado, em ambos Regionais,
pelo conselheiro regional do Conselho
Regional de Administração do Distrito
Federal (CRA-DF) e coordenador da Câmara
Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial (CBMAE), Eduardo Vieira. O coordenador da Comissão Permanente de Mediação
e Arbitragem do CFA (CPMA), Marcos Clay
Lúcio da Silva, destacou a importância em
disseminar a cultura da mediação e arbitragem empresarial aos profissionais de
Administração.
Marcos Clay esteve presente nas aulas
presenciais de ambos estados. Em Goiás,
o conselheiro federal, Samuel Albernaz, e
o presidente do CRA-GO, João Divino de
Brito, prestigiaram o encontro. As aulas
presenciais em Mato Grosso contaram
com a presença do presidente do CRA-MT,
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Hélio Tito Simões de Arruda; do presidente
da Associação Comercial de Cuiabá, Jonas
Alves de Souza; e do diretor de Formação
Profissional e Institucional do CRA-MT, Luís
César Simões.
Dentre os assuntos discutidos nas aulas
estavam o panorama histórico, métodos
consensuais de solução de conflitos, Legislação brasileira, a resolução CNJ 125/2010;
conceitos de negociação, Mediação Empresarial e os procedimentos, técnicas, comunicação e ética ligados a ela, entre outros.
O curso é ministrado pela Confederação das
Associações Comerciais do Brasil (CACB)
por meio da CBMAE. A capacitação tem
aulas no formato de Ensino a Distância
(EAD). No total, são oferecidas 80 horas
de curso, sendo 60 horas a distância e 20
horas presenciais.
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CFA percorre o país para divulgar o
Índice CFA de Governança Municipal

O Índice CFA de Governança Municipal
(IGM-CFA) é um estudo realizado pelo
Conselho Federal de Administração (CFA)
cuja proposta é medir a qualidade da gestão
pública dos municípios. Profissionais de
administração e gestores públicos de todo o
país estão conhecendo melhor a ferramenta
por meio de ações do CFA para divulgar e
apresentar o estudo.
Em Mato Grosso, a ferramenta foi apresentada no III Congresso Científico de Administração e Ciências Contábeis (Conadcon). O
evento, realizado em Sinop-MT de 18 a 20 de
abril, contou com a presença do presidente
do Conselho Regional de Administração de
Mato Grosso (CRA-MT), Hélio Tito Simões
de Arruda, e do coordenador de Gestão
Pública do Conselho Federal de Administração (CFA), Rodrigo Neves Moura.
No dia 24 de abril, o IGM-CFA foi apresentado no fórum “Mãos à obra – ferramentas
da Administração para a Gestão Municipal”.
Promovido pelo Grupo de Excelência em

Gestão Pública do Conselho Regional
de Administração de São Paulo (GEGP/
CRA-SP), o evento reuniu vários especialistas para discutir assuntos ligados à gestão
pública a fim de estimular o desenvolvimento do setor.
A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep),
em parceria com o Conselho Regional de
Administração do Paraná (CRA-PR), realizou,
no dia 10 de maio, o II Seminário de Gestão
Inteligente e Inovação. Na oportunidade, o
IGM-CFA também foi apresentado para os
parlamentares e gestores locais.
Além de mostrar como a ferramenta foi
construída, Rodrigo divulgou alguns dados
do IGM-CFA. Ele ressaltou que o objetivo
da ferramenta não é apenas ranquear os
municípios. A proposta do IGM-CFA é
auxiliar na elaboração de políticas públicas
das prefeituras. Um prefeito pode, por
exemplo, buscar as melhores práticas
naqueles municípios com a melhor colocação no ranking.
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Coordenadores
de cursos de
Administração
visitam o CFA
O Conselho Federal de Administração
(CFA) realizou, na manhã do dia 8 de maio,
o Encontro de Coordenadores de Curso de
Administração das Instituições de Ensino
Superior de Brasília. O evento aconteceu
no plenário da autarquia com a proposta de
divulgar o Fórum CFA de Gestão Pública e o
Observatório Nacional de Egressos (Onecad).
O presidente do Conselho Regional de
Administração do Distrito Federal (CRADF), Udenir de Oliveira Silva, e o diretor de
Formação Profissional do CFA, Mauro Kreuz,
receberam os coordenadores. Na abertura
do Encontro, Udenir destacou o plano de
trabalho do presidente do CFA, Wagner
Siqueira, e do compromisso em ajudá-lo a
cumprir os “20 anos em 2”, missão assumida
por Wagner no início de sua gestão.
Em seguida, Mauro fez uma breve apresentação dos projetos que o CFA vem desenvolvendo como IGM-CFA, CFA-Gesae, Certificação Profissional, Capacitação MPEs,
Instituição Amiga do Empreendedor, entre
outros, e destacou um em especial: o Onecad.
Preocupado com a situação dos egressos dos
cursos de Administração, ele elaborou um
12 - Boletim ADM. Notícias do Sistema CFA/CRAs

projeto e apresentou para o presidente do
CFA. Wagner abraçou a ideia e, a partir de
então, o projeto começou a ser executado
por meio da tecnologia big data, a mesma
usada na fiscalização prospectiva promovida
pelo Sistema Integrado de Fiscalização e
Autoatendimento (Sifa).
Nessa primeira fase do Onecad, o CFA terá
acesso a informações como aonde estão os
profissionais de administração, aonde eles
atuam, quanto ganham, há quanto tempo
estão registrados nos CRAs, qual a idade e
há quantos anos colaram grau.
Na segunda fase do projeto, o Onecad vai
identificar os egressos que, por alguma
razão, cancelaram o registro profissional. Já
na etapa plena desta segunda fase, o Onecad
será aplicado aos egressos recém formados
mediante convênios com as instituições de
ensino superior. “Com os dados que as IES
vão nos passar, poderemos obter informações sobre aonde estão esses egressos,
o que estão fazendo, aonde estão trabalhando, entre outros”, detalha Mauro Kreuz.
A iniciativa será benéfica para as IES, pois
elas poderão avaliar como está a formação
desses egressos.
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CFA participa de reunião
plenária da FPMPE
No dia 26 de abril, aconteceu a 1ª Reunião
Plenária 2018 do Fórum Permanente das
Micro e Pequenas Empresas. O evento foi
realizado no auditório do Sebrae Nacional,
em Brasília, e contou com a participação do
Conselho Federal de Administração (CFA).
O diretor de Formação Profissional do CFA,
Mauro Kreuz, esteve na reunião representando a autarquia. O Conselho é o idealizador do Programa de Capacitação e de
Formação de Multiplicadores de Conhecimento em MPEs, iniciativa que faz parte
do Acordo de Cooperação Técnica que o
CFA celebrou com a Secretaria Especial da
Micro e Pequena Empresa do Ministério
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (SEMPE/MDIC).
A proposta da capacitação é preparar Administradores para atuarem como consultores
em micro e pequenas empresas, disseminando conhecimentos e boas práticas de
gestão. Considerando a função social do
projeto, a parceria tornou-se uma ação prio-

ritária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
A reunião contou com a presença do
presidente do Sebrae, Guilherme Afif
Domingos, e do secretário especial da
Micro e Pequena Empresa, do Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
José Ricardo Veiga, que também preside o
Fórum. Na oportunidade, Veiga falou sobre
a importância da atuação do Fórum no ano
de 2017, ocasião em que ocorreram cerca
de 50 reuniões, com duas plenárias e 30
reuniões gerais de grupos de trabalho de
cada comitê temático.
O Fórum Permanente é o espaço de interlocução entre o governo federal, as instituições nacionais de apoio e representatividade das micro e pequenas empresas
e os fóruns regionais das 27 Unidades da
Federação. Tem por objetivo formular e
coordenar a política nacional de desenvolvimento das microempresas e empresas de
pequeno porte.

Parceria
O CFA realizou, no dia 27 de abril, reunião com a Confederação Nacional de Jovens
Empresários (Conaje). As duas entidades pretendem desenvolver uma parceria em
conjunto para atender os profissionais de Administração de todo o Brasil. Como a
Conaje tem uma ampla representatividade no segmento das micro e pequenas empresas
(MPEs), a parceria agregará valor aos projetos já desenvolvidos pelo CFA como, por
exemplo, o Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores de Conhecimento em MPEs e o apoio ao Programa Instituição Amiga do Empreendedor.
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Estudantes também podem ter
registro no Sistema CFA/CRAs
O Conselho Federal de Administração (CFA)
aprovou, no dia 26 de abril, a Resolução
Normativa CFA nº 543, que dispõe sobre o
registro de estudantes de Administração e de
cursos conexos nos Conselhos Regionais de
Administração (CRAs). Com a decisão, o CFA
atende uma demanda antiga dos CRAs e dos
próprios alunos, que passam a contar com uma
identidade estudantil totalmente renovada.
Um dos diferenciais da nova carteira estudantil é o selo que dá o direito a meia entrada
em salas de cinema e eventos como espetáculos de teatro, shows musicais, entre
outros. Entretanto, o selo estará disponível,
por enquanto, para alguns CRAs. Outra novidade é o reconhecimento ao direito a ter
nome social no registro.
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Além de criar vínculo com o Sistema CFA/
CRAs desde a fase estudantil, o aluno que
solicitar o registro como estudante no CRA
terá vários benefícios como facilidade para
acessar cursos, palestras e eventos promovidos pelos CRAs e acesso diferenciado a
informativos e quaisquer outros serviços
que o CRA venha a oferecer.
Podem solicitar a Carteira de Estudante
de Administração (CEA) os estudantes
regularmente matriculados nos cursos de
bacharelado em Administração; superiores
conexos à Administração, considerados nas
Resoluções Normativas editadas pelo CFA;
educação profissional técnica de nível médio,
conexos à Administração, considerados nas
Resoluções Normativas editadas pelo CFA.

CFA • Notícias do Sistema CFA/CRAs

CFA-Gesae é tema de Audiência
Pública na ALEAM
O Conselho Regional de Administração do
Amazonas (CRA-AM), em parceria com o
Conselho Federal de Administração (CFA) e
com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CAAMA) da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,
realizou, no dia 24 de abril, no miniauditório
Beth Aziz (ALEAM), Audiência Pública sobre
o Sistema de Gestão Estratégica de Serviços
de Água e Esgoto.
O superintendente do CFA, Douglas Evangelista Neto, apresentará para as principais autoridades e especialistas das áreas
de gestão e meio ambiente o Sistema CFA
de Governança, Planejamento e Gestão
Estratégica de Serviços Municipais de Água
e Esgotos (CFA-GESAE).
O CFA-GESAE é uma ferramenta idealizada
pelo CFA que visa oferecer aos municípios um
sistema de governança e planejamento estratégico de serviços públicos de água e esgoto.
O Sistema auxilia na avaliação da gestão do
saneamento municipal sob diversos aspectos.
Ele possui dez áreas-chave e setenta indicadores. Por meio desses indicadores é possível
avaliar a gestão de forma detalhada.

Para o presidente do CRA-AM, Inácio
Guedes, o Sistema de Gestão de água e
esgoto do Estado do Amazonas deve ser
amplamente discutido: “Possuímos a maior
bacia hidrográfica do mundo, mas muitas
famílias na capital e no interior do estado
sofrem com a falta de abastecimento de
água adequada, sem contar o nosso péssimo
serviço de saneamento básico. Quantas
doenças poderíamos evitar fornecendo
um serviço de água e esgoto de qualidade?
A proposta dessa audiência é justamente
discutir essas questões apresentando uma
ferramenta que pode contribuir de forma
significativa para uma Gestão mais eficaz
de nossos recursos hídricos”, finalizou o
presidente.
A Audiência Pública foi requerida pelo
deputado estadual Luiz Castro, presidente da CAAMA, após uma reunião com
o Presidente do CRA-AM, Inácio Guedes,
que explicou a importância do CFA-GESAE
para promoção de melhorias na Gestão dos
serviços municipais de água e esgotos do
Estado do Amazonas.
Fonte: CRA-AM
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CFA, Cofecon e CFC realizam
ações em conjunto para preservar
prerrogativas profissionais

Os Conselhos Federais de Economia
(Cofecon), Administração (CFA) e Contabilidade (CFC) concentram esforços para
avançar nos projetos de lei que atualizam a
regulamentação profissional das três categorias. Os representantes dessas autarquias
federais reuniram-se no dia 26 de abril, na
sede do CFC, para definir ações que podem
ser realizadas em conjunto com o objetivo de
preservar as prerrogativas de economistas,
administradores e contabilistas.
Participaram da reunião o presidente do
Cofecon, Wellington Leonardo da Silva; o
presidente do CFC, Zulmir Ivânio Breda; o
vice-presidente de Política Institucional do
CFC, Joaquim de Alencar Bezerra Filho; a
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diretora executiva do CFC, Elys Tevania; o
diretor de Formação Profissional do CFA,
Mauro Kreuz; a vice-diretora de Gestão
Pública do CFA, Norma Sueli Costa de
Andrade; a assessora parlamentar do CFA,
Rosilâne Resende; o consultor parlamentar
do CFA, Jenner de Morais; e a superintendente substituta do Cofecon, Ana Claudia
Ramos Pinto.
Um dos assuntos abordados foi o Projeto de
Lei nº 8423/2017, de autoria da deputada
federal Simone Morgado (PMDB-PA), que
altera a legislação do contabilista e atribui
competências privativas e compartilhadas.
Os representantes do Cofecon e CFA afirmaram que o texto apresentado pela parla-
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mentar não agrada nem é de interesse de
suas categorias.
“Após a aprovação da Reforma trabalhista,
que limitou a atuação dos sindicatos,
prevemos que os conselhos profissionais
serão o próximo alvo porque representam
o último bastião em defesa das profissões
regulamentadas e da sociedade. Acredito
que resolvermos pelo diálogo as questões que nos dividem é um bom caminho”,
destacou o presidente do Cofecon.
Outra questão abordada foi a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2135, que
envolve o regime jurídico dos funcionários
dos Conselhos de Fiscalização Profissional
– como o Cofecon e os Corecons – e a possibilidade ou não de contratarem seus funcionários pelo regime celetista ou estatutário.
Os participantes debateram as prováveis
consequências do julgamento do mérito pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e decidiram
reunir-se com outros representantes de
conselhos para construírem um documento
único relatando os problemas decorrentes
da aplicação do RJU, que será apresentado
à Corte.

Em março deste ano, o presidente do
Cofecon encaminhou ofícios para os ministros do STF para tratar da ADI 2135 e argumentou que “a simples definição do regime
jurídico único, inclusive no âmbito dos
conselhos profissionais, culminará em total
insegurança jurídica sob os mais variados
aspectos, além do fato de comprometer o
funcionamento e até a própria existência de
muitos conselhos profissionais”.
Entre as fragilidades apontadas pelo presidente do Cofecon na época estão a ausência
de lei criando os cargos públicos existentes
nos conselhos de fiscalização profissional
(regime estatutário), sendo que a iniciativa
legislativa é de competência da Presidência
da República; e a ausência de regulamentação de transição entre os regimes, bem
como de condições para definir aspectos
como regimes de aposentadoria, saques
de FGTS, arrecadação, vinculação ministerial, inclusão no Orçamento Geral da União,
entre outras questões. Por estes motivos o
Cofecon pede que seja negado provimento a
estas questões ou que, no mínimo, a decisão
seja modulada até que o assunto seja plenamente regulado por lei.
Fonte: Assessoria Cofecon
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Deputados da Frente
Parlamentar da
Desburocratização
participam de
audiência na
Casa Civil
Deputados da Frente Parlamentar da Desburocratização, presidida pelo deputado federal
Valdir Colatto (MDB-SC), estiveram em audiência com o ministro-chefe da Casa Civil,
Eliseu Padilha, no dia 18 de abril. A reunião
contou com a presença da conselheira federal
do Conselho Federal de Administração (CFA),
Gracita Barbosa. Ela é coordenadora da
Comissão Especial de Desburocratização
criada recentemente pela autarquia.
Durante a audiência, que teve ainda a
presença dos deputados federais e membros
da diretoria da Frente Parlamentar, Alceu
Moreira (MDB-RS), Nelson Marquezelli
(PTB-SP) e Osmar Serraglio (PP-PR), Colatto
apresentou os pleitos e projetos que estão
sendo desenvolvidos.
Colatto destacou a apresentação do PL
9904/2018, de sua autoria, que regulamenta
o princípio da legalidade administrativa em
todas as esferas da administração pública
direta e indireta. “Queremos regulamentar a
legalidade administrativa, impondo sanções
ao agente público ou à autoridade administrativa que, de forma deliberada, editar ato
administrativo contrariando a lei vigente”,
justificou Colatto.
O ministro Eliseu Padilha considerou as
18 - Boletim ADM. Notícias do Sistema CFA/CRAs

contribuições e enfatizou que todos os
ministérios estão empenhados em promover
ações para a desburocratização do Governo
Federal. “Já temos 226 iniciativas dos
Comitês Permanentes para a Desburocratização, sendo 78 concluídas”, pontuou
Padilha, enfatizando ações como a simplificação na emissão do Passaporte, a Carteira
de Trabalho Digital e a Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão, que já alcança
3.663 municípios.
Gracita Barbosa apresentou uma estratégia
criada pelo CFA e pela Frente, que visa a
operacionalização de atividades de desburocratização em nível nacional. “Com isso,
pretende-se sair do estágio estacionário
atual e partir para ações participativas e
efetivas que realmente possam melhorar
a vida do cidadão”, pontuou Gracita.
Ao final, o deputado federal Valdir Colatto
ressaltou que os deputados da Frente
Parlamentar da Desburocratização seguem
atuando para destravar a agenda da desburocratização que tramita no Congresso
Nacional. “Estamos empenhados em garantir
menos burocracia e mais desenvolvimento
para o país. Afinal, o Brasil acaba com a burocracia ou a burocracia acaba com o Brasil”,
finalizou Colatto.
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CFA e CRA-MT
vão ao TCE-MT
para apresentar
o CFA-Gesae
e o IGM-CFA
O Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE-MT) recebeu representantes
do Conselho Federal de Administração (CFA)
e do Conselho Regional de Administração de
Mato Grosso (CRA-MT). Na oportunidade,
a equipe de gestão do Tribunal conheceu o
Sistema CFA de Governança, Planejamento
e Gestão Estratégica de Serviços Municipais
de Água e Esgotos (CFA-Gesae) e o Índice
CFA de Governança Municipal (IGM-CFA).
O evento aconteceu dia 12 de abril.

m³, Despesa de Serviços de terceiros por
m³, Índice de Coleta de Esgoto, Índice de
Tratamento de Esgoto e Índice de Perdas
por Ligação.

O superintendente do CFA, Douglas Evangelista Neto, mostrou como funciona o
CFA-Gesae e orientou como acessá-lo. A
ferramenta pode ser uma grande aliada do
TCE-MT, pois ela visa oferecer aos municípios um sistema de governança e planejamento estratégico de serviços públicos de
água e esgoto.

Ele mostrou como a ferramenta foi construída e divulgou, com exclusividade, alguns
dados do IGM-CFA 2017. Mas Rodrigo
ressaltou que o objetivo da ferramenta
não é apenas ranquear os municípios. A
proposta, segundo ele, é auxiliar na elaboração de políticas públicas das prefeituras.
Um prefeito pode, por exemplo, buscar as
melhores práticas naqueles municípios com
a melhor colocação no ranking.

O CFA-Gesae possui dez áreas-chave e
setenta indicadores. Por meio desses indicadores é possível avaliar a gestão sanitária
municipal de forma detalhada. Entre os indicadores do Sistema, podemos citar: Tarifa
média praticada, Despesa de Exploração
por m³ Faturado, Despesa de Pessoal por

Além disso, o TCE-MT conheceu o IGM-CFA.
O estudo realizado pelo CFA mede a qualidade da gestão dos municípios brasileiros e
do Distrito Federal. O produto foi apresentado pelo coordenador de Gestão Pública
do CFA, Rodrigo Moura.

O presidente do CRA-MT, Helio Tito Simões
de Arruda, e a conselheira federal, Norma
Sueli Costa de Andrade, também participaram da visita do CFA e do CRA-MT ao
TCE-MT.
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CFA celebra parceria
com Banco do Brasil

O Conselho Federal de Administração (CFA)
celebrou uma parceria com o Banco do
Brasil. O protocolo de intenções foi assinado
no dia 19 de abril durante a reunião plenária
realizada pela autarquia. A ação encerra,
com chave-de-ouro, a campanha que o CFA
realizou para sensibilizar a sociedade sobre a
manobra arrecadatória da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).
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A campanha intitulada “raposão” percorreu
várias capitais do país e chamou a atenção
não só da população, como também das instituições bancárias e da própria Febraban,
responsável por decretar o fim do boleto
sem registro. Alguns bancos procuraram o
CFA para negociar os valores dos boletos
registrados, entre eles o Banco do Brasil. A
partir de então, foram várias reuniões para
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se chegar a um acordo que fosse benéfico
para ambas as partes.
De acordo diretor de Desenvolvimento
Institucional do CFA, Rogério Ramos, a
campanha que a autarquia realizou foi
essencial para a conquista da parceria. O
resultado da ação fez o custo médio de
emissão dos boletos cair de R$ 20 para R$
2,10. “Essa ação trouxe, com certeza, uma
economia para o Sistema CFA/CRAs”, disse.
O CFA também credita o fruto da parceria
ao sucesso da campanha “raposão”. “Com
humor mas em um tom crítico conseguimos sentar à mesa com a direção do
Banco do Brasil e quem se beneficia com
essa parceria são os profissionais de Administração de todo o país”, comemorou o
presidente. A parceria passa a vigorar com
a assinatura do protocolo de intenções e
cabe aos CRAs entrarem em contato com
o Banco para assinar uma ata de adesão ou
convênio específico para praticar os valores
acordados. “É evidente que os Regionais
poderão obter resultados melhores que

R$ 2,10”, adianta Wagner.
Segundo o gerente do Banco do Brasil,
Paulo Henrique Conte, a parceria coroa a
negociação que o CFA realizou com o banco
para a gestão da cobrança bancária com o
registro. “O que esse protocolo traz de novo
é um limite que estabelece valores mínimos
e máximo de cobrança, que a gente chama
de teto”, explicou.
O gerente de Relacionamento do Banco do
Brasil, Andrey Fernando Nunes de Sousa,
aponta os benefícios da parceria. “Esse
protocolo não só ampara os serviços de
cobrança como também abre novas portas
para os CRAs para outros convênios como
pagamento de salários, investimentos e
outros produtos bancários. Esses serviços
centralizados numa só rede bancária permitirão que o CRA possa barganhar melhores
taxas”, afirmou. Ele lembrou, ainda, que o
CFA é um parceiro do Banco do Brasil não
só em negócios, mas em outros serviços, o
que, para ele, só aumentará o leque de oportunidades junto ao Sistema.
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CFA firma parceria com CNM
na Marcha dos Prefeitos
A capital federal recebeu, de 21 a 24 de
maio, a vigésima primeira Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios. O evento é
promovido pela Confederação Nacional dos
Municípios que firmou um Acordo de Cooperação Técnica com o Conselho Federal de
Administração (CFA) para uso de produtos
desenvolvidos pelo CFA, como o IGM e o
CFA-Gesae.
Para o vice-presidente do CFA, Carlos
Henrique Mendes da Rocha, as pessoas
vivem nas cidades e, por isso, boa parte
desse poder tem que estar na gestão municipal. “Nós estamos chancelando e sendo
chancelados e, sem dúvida nenhuma, isso é
importante para o desenvolvimento e recuperação do país”, disse.
Segundo o diretor da CNM, Hugo Lembeck, a
confederação está preocupada em modernizar
as gestões dos municípios brasileiros. “Essa
parceria vai nos auxiliar para que possamos
melhorar a gestão municipal e ajudar o prefeito
para que ele possa buscar melhores condições
para a sua administração”, afirmou o diretor.
Para a conselheira federal e articuladora
da parceria, Gracita Barbosa, os administradores precisam ser os protagonistas
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da gestão pública no país. “Como nosso
conselho já criou projetos de excelência,
como o IGM e o Gesae, está na hora de a
gente multiplicar esses saberes para a sociedade”, defendeu a conselheira.
O acordo é visto como mais um passo para
diminuir a burocracia no Brasil. “Acho que
é um caminho que tem que seguir, a ferramenta está pronta e os prefeitos deveriam se
interessar e implantar nos municípios para
poder fazer uma gestão eficiente, informatizada e, acima de tudo, desburocratizada,
que é o grande problema do Brasil hoje”,
explicou o deputado federal e presidente
da Frente Parlamentar pela Desburocratização, Valdir Colatto.
O evento é mais conhecido por Marcha dos
Prefeitos e serve de pressão ao governo
central por demandas dos municípios brasileiros. Neste ano, a marcha reúne cerca de
sete mil participantes entre prefeitos, vices,
vereadores, secretários municipais e outros
gestores públicos.
Os presidentes do Senado Federal, Eunício
Oliveira, e da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, também estiveram no
encontro.
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CFA começa campanha
para troca da CIP
Profissionais registrados poderão solicitar gratuitamente
a nova Carteira de Identidade Profissional
A Carteira de Identidade Profissional (CIP)
dos profissionais de Administração está de
cara nova. Todas as pessoas físicas registradas no Sistema Conselhos Federal e
Regionais de Administração (CFA/CRAs)
poderão solicitar a troca da CIP. O prazo
para fazer a requisição termina no último
dia útil de 2018.
Para sensibilizar os profissionais registrados
da importância de trocar a CIP, o CFA iniciou
uma campanha nacional. A solicitação de
troca da carteira deve ser feita no CRA do
estado onde o profissional é registrado.

A nova CIP é mais moderna e durável. Feita
em policarbonato e munida com chip micro
processado homologado para gravação de
certificação digital, ela é o que há de mais
atual em termos de tecnologia quando se
fala em carteiras profissionais.
A CIP é válida em todo território nacional
e é aceita como carteira de identidade civil.
A sua substituição é gratuita para o profissional que solicitar a nova CIP até o final
deste ano. Já os novos profissionais, que se
registrarem neste ano, já receberão a CIP
no novo formato.
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CFA lança Observatório Nacional
dos Egressos em Administração

Durante reunião plenária realizada nos
dias 19 e 20 de abril, o Conselho Federal
de Administração (CFA) lançou o Observatório Nacional dos Egressos em Administração (Onecad). Essa é uma iniciativa da
autarquia cujo objetivo é identificar quem
são os egressos em Administração – tanto
bacharéis, quanto tecnólogos e técnicos – e
onde eles estão atuando.
Segundo o diretor de Formação Profissional
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do CFA, Mauro Kreuz, o Onecad é um sonho
acalentado há muito tempo. O lançamento
durante a reunião, para o conselheiro, é um
momento especial. “Esta é a primeira fase do
projeto e nessa fase vamos focar nos cerca de
400 profissionais registrados nos CRAs”, diz.
O Onecad utilizará a tecnologia big data,
a mesma usada na fiscalização prospectiva promovida pelo Sistema Integrado de
Fiscalização e Autoatendimento (Sifa). Nessa
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primeira fase, o CFA terá acesso a informações como aonde estão os profissionais de
administração, aonde eles atuam, quanto
eles ganham, há quanto tempo estão registrados nos CRAs, qual a idade e há quantos
anos eles colaram grau.

obter informações sobre aonde estão esses
egressos, o que estão fazendo, aonde estão
trabalhando, entre outros”, detalha Mauro
Kreuz. A iniciativa será benéfica para as
IES, pois elas poderão avaliar como está a
formação desses egressos.

Na segunda fase do projeto, o Onecad vai
identificar os egressos que, por alguma razão,
cancelaram o registro profissional. Mauro
explica que, em um teste rápido usando
o sistema, eles identificaram que mais de
70% dos profissionais de administração
que cancelaram o registro estão atuando
na área - exercer a profissão sem a habilitação é configurado como exercício ilegal
da profissão. “Ou seja, cabe aí uma atuação
da fiscalização”, afirma o conselheiro.

Para o CFA, o Onecad permitirá identificar
aonde estão os egressos que não estão no
Sistema CFA/CRAs – apenas 10% se registram. “Será que eles estão atuando fora da
administração? Com a ferramenta, vamos
desvendar essa questão para poder atuar
institucionalmente sobre esses egressos”,
adianta Mauro.

Já na etapa plena desta segunda fase, o
Onecad será aplicado aos egressos recém
formados mediante convênios com as instituições de ensino superior. “Com os dados
que as IES vão nos passar, poderemos

A opinião do conselheiro é compartilhada por
João Paulo dos Santos, da Neoway – empresa
que gerenciará as informações do Onecad.
“O sistema ajudará o CFA a ter uma visão
ampla do profissional de Administração para
identificar, inclusive, quais as ações podem
ser efetuadas em relação as empresas onde
esses profissionais estão atuando”.
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Na RBA 124, saiba por onde
andam os administradores
A edição 124 da Revista Brasileira de Administração acaba de sair do forno. A publicação do Conselho Federal de Administração
(CFA) traz uma reportagem especial sobre
o Observatório Nacional dos Egressos em
Administração (ONECad). A ferramenta
criada pelo CFA vai permitir traçar um perfil
dos egressos de cursos de Administração e
áreas conexas.
Ao verificar a trajetória dos egressos, a ferramenta permitirá avaliar se o conteúdo aplicado nas Instituições de Ensino Superior
contribuiu para a formação profissional
desses alunos. A partir de então, será
possível propor melhorias nos cursos de
Administração e conexos e, dessa forma,
aprimorar o desempenho dos estudantes no
mercado de trabalho. Todos os detalhes do
ONECad estão na reportagem da RBA 124.
Nesta edição, a RBA também traz uma
entrevista com o professor e administrador Luiz Machado. Ele é um
grande estudioso da Emotologia,
uma neurociência cuja finalidade
é ampliar seus níveis de consciência sobre o que a pessoa é capaz de
realizar e como pode mobilizar reservas
cerebrais normalmente não usadas. De
acordo com Luiz, essa ciência pode ajudar
os profissionais de administração a melhorar
seu desempenho dentro das organizações.
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Além desses destaques, a RBA 124 apresenta matéria sobre educação financeira
para crianças, sobre o CFA-Gesae, economia
criativa, entre outros assuntos. Além disso,
a publicação repercute as principais ações
desenvolvidas pelo CFA nos últimos meses.
A RBA já está disponível para leitura em
www.revistarba.com.br. Acesse e fique por
dentro dos assuntos mais atuais do mundo
da administração.

CEPE • Câmara de Estudos e Projetos Estratégicos
Adm. Sônia Ferreira Ferraz - Diretora
Adm. Aline Mendonça da Silva - Vice-Diretora
Adm. Gracita Hortência dos Santos Barbosa

Bitcoin é assunto do
Debate Qualificado
As moedas digitais estão cada vez mais
populares. O bitcoin, por exemplo, tornou-se
conhecido mundialmente e isso tem atraído
a curiosidade das pessoas em diversos
países. Afinal, como ela funciona, quais as
vantagens de utilizá-la e qual a segurança
nas transações realizadas com a criptomoeda? Todas essas perguntas foram
respondidas no Debate Qualificado que o
Conselho Federal de Administração (CFA)
realizou na manhã do dia 19 de abril, na sede
da autarquia, em Brasília.
Para falar sobre o assunto, o CFA convidou o
administrador Fernando Ulrich. Ele é autor
do livro “Bitcoin - a moeda na era digital” e
um dos maiores especialistas do assunto do
Brasil. Para ele, o bitcoin é uma das grandes
inovações desse milênio. “É uma descoberta
científica incrível embora ainda tratada com
suspeita e estranheza, mas é uma inovação que
vai impactar a economia e a sociedade”, disse.

registradas num banco de dados chamado
“blockchain” que usa criptografia para fazer
o registro da movimentação das transações.
De acordo com Ulrich, o maior desafio do
bitcoin é vencer a desinformação. “É preciso
educar, orientar e desmitificar muitas coisas”,
afirmou, destacando que sua participação
no Debate Qualificado cumpriu esse papel.
Muitos países já utilizam o bitcoin. No Japão,
por exemplo, muitos estabelecimentos reconhecem essa moeda como forma de pagamento. Até o fechamento desta matéria, 1
bitcoin estava valendo no mercado financeiro mais de R$ 28 mil. Em todo o mundo,
já foram realizadas cerca de 200 milhões de
transações utilizando bitcoins. Entre os benefícios que a criptomoeda traz, de acordo com
Ulrich, está a inclusão financeira, a democratização das finanças, além de ser um sistema
que oferece mais abertura e transparência.

Segundo Ulrich, a moeda digital também
impactará a vida das empresas. “Como administradores é importante que saibamos como
essas novidades vão impactar os negócios e as
práticas empresariais”, afirmou o palestrante.
O bitcoin é um sistema econômico alternativo
e uma criptomoeda descentralizada criada
em 2009 por uma pessoa ou grupo de pessoas
cujo pseudônimo é Satoshi Nakamoto. Todas
as transações financeiras com bitcoin são
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Abertura do Fórum CFA
de Gestão Pública reúne
cerca de 700 pessoas
O Centro de Eventos e Convenções Brasil 21,
em Brasília, ficou lotado no início da tarde do
dia 6 de junho. Cerca de setecentas pessoas
entre profissionais de Administração, estudantes e gestores públicos e privados de todo
o país passaram pelo local para participar
do Fórum CFA de Gestão Pública. O evento
promovido pelo Conselho Federal de Administração (CFA) visa promover um amplo
debate sobre a gestão do Estado, dentro de
uma linha de conexão entre cidadão-sociedade e Estado, tanto para superar as contingências do presente, como para construir
uma plataforma para o futuro.
Na solenidade de abertura, o presidente do
CFA, Wagner Siqueira, falou sobre a importância da democracia, regime que segundo
ele é essencial para o bom funcionamento
da gestão pública, ao contrário de totalitários que prejudicam o cidadão. “Democracia e
gestão pública precisam perpassar por todas
as discussões. Estamos falando de conceitos
que precisam ser repensados para que nós
tenhamos uma gestão pública voltada efetivamente para o cidadão”, disse Wagner Siqueira.
O presidente destacou, ainda, que a atual
administração pública reflete uma situ-

ação “acachapante”. “O estado acachapa as
pessoas quando deveria ser efetivamente
um instrumento, uma ferramenta de repercussão dos desejos das atividades econômicas para a realização do bem comum e
do cidadão, que precisa ter acessibilidade,
maior democratização, maior voz e maior
vez no Estado brasileiro”, afirmou.
A cerimônia de abertura também contou
com a presença do presidente do Conselho
Regional de Administração do Distrito
Federal (CRA-DF), Udenir de Oliveira Silva;
do conselheiro federal pelo Distrito Federal,
Carlos Alberto Ferreira Júnior; do diretor de
Gestão Pública do CFA, Antonio José Leite
de Albuquerque; e pela prefeita de Palmas,
Tocantins que, na ocasião, representou a
Frente Nacional dos Prefeitos, Cinthia Alves
Caetano Ribeiro.
Com o tema “Estratégias transformadoras
nas relações entre sociedade e o Estado”, o
Fórum reuniu especialistas renomados para
discutir temas ligados à gestão pública. O
evento foi transmitido, ao vivo, pelo CFAPlay.
Confira em www.cfaplay.org.br e
www.facebook.com/cfaadm.
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Desconfiança na gestão é
motivada pelo individualismo
hipermoderno
O filósofo francês Gilles Lipovetsky abriu
a programação do Fórum CFA de Gestão
Pública com a palestra magna “Novos papéis
nas relações da sociedade com o Estado”. O
momento, muito disputado entre os participantes do evento, trouxe uma série de reflexões sobre gestão pública e hipermodernidade. A palestra foi mediada pelo diretor de
Gestão Pública do CFA, Antonio José Leite
de Albuquerque.

No campo político, houve uma grande
ruptura com sistemas ideológicos que
marcaram estruturalmente a modernidade
política depois do século 18, como o nacionalismo, a revolução, o comunismo, o socialismo e o fascismo. “Todos eles perderam o
essencial de sua credibilidade. Ou seja, não
acreditamos mais em nenhum desses ideais.
Perdemos o amor pelos grandes ideais políticos e isso é marcado, sobretudo, pelo individualismo”, disse o francês.

Lipovetsky começou falando dos impactos
que o individualismo tem causado na esfera
pública. Para tanto, ele fez um histórico
para mostrar como isso aconteceu. “Nossa
época se caracteriza pelo surgimento de
uma segunda revolução – em meados da
década de 1960 – do individualismo. Essa
revolução institui o individualismo hipermoderno. Um individualismo que podemos
chamar de narcisista”, afirma.

Outra grande mudança é a perda da
confiança na classe política. Para Lipovetsky, os cidadãos não se reconhecem
mais naqueles que os representam e desconfiam também da justiça, dos sindicatos, das
empresas e das mídias. Isso é caracterizado,
por exemplo, pelo forte crescimento do
abstencionismo de protesto e do elevado
número de votos em branco.

Essa revolução não impacta só na esfera
pública, mas permeia toda a sociedade.
Ela, segundo o palestrante, se manifesta na
relação com a família, a religião, no consumo,
na moda, no lazer, na alimentação e, óbvio,
na relação com a política.

Essa realidade permeia muitos países, não
sendo exclusividade do Brasil. A maioria de
cidadão na Espanha, por exemplo, declara
não confiar nos partidos. “Na Europa, nem
na União Européia eles acreditam mais”,
alertou.
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Corrupção: mal do século
A corrupção não é algo novo, mas ganhou
mais destaque na era do individualismo
hipermoderno defendido por Lipovetsky.
“A cultura individualista dissolve a força
de obrigação dos mandamentos morais,
faz explodir os antigos enquadramentos
tradicionais e religiosos em benefício
primeiramente do “mim mesmo”, de cada
um por si, do ganho em primeiro lugar”,
citou o filósofo.
Mas nem tudo é ruim. Apesar do quadro de
desconfiança, ele acredita que o desinteresse na política não é absoluto. Há cidadãos, segundo Lipovetsky, que têm lutado
por outras frentes. “Vê-se desenvolver-se
formas inéditas de envolvimento do cidadão
que não seguem a via eleitoral clássica. As
formas de mobilização e as atividades políticas se desenrolam fora dos partidos. Estão
progredindo novas formas de solidariedade
coletiva, novas formas de questionamento
e de denúncia do poder. O que se articula
é uma democracia da expressão em que os
cidadãos possam intervir diretamente, uma
democracia de supervisão dos poderes pela

sociedade civil e não mais monopolizada
pelos partidos”, afirmou.

Caso americano
Lipovetsky comentou sobre as eleições dos
Estados Unidos que culminaram na vitória
polêmica de Donald Trump à Casa Branca.
O que aconteceu naquele país reflete essa
descrença da população com relação à
coisa pública. Isso é refletido nas urnas e
no número crescente de cidadãos que votam
contra um candidato e, por isso, elegem
pessoas improváveis.
Segundo o filósofo, a responsabilidade do
Estado é de preparar o futuro para as novas
gerações. Para ele, responder apenas às
exigências do presente é uma falta maior e
uma forma de irresponsabilidade pública.
“Devemos, para evitar os malefícios do
hiperliberalismo, construir um social-liberalismo que combine flexibilidade, inovação
e proteção social. É por esta via política que
a ação pública poderá conseguir responsabilizar os homens, escapar às ameaças do
hiperliberalismo e do populismo”, finalizou
o palestrante.
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O cidadão a serviço dele mesmo
Um dos pressupostos do Estado democrático é privilegiar o sentido de igualdade nas
relações e regulamentações sociais. Mas
será que o Estado tem colocado o cidadão
como prioridade nas políticas públicas? Este
foi o questionamento central da palestra “O
cidadão na gestão do Estado”, proferida pelo
CEO da Latam Consulting Group, Christian
Gonzalo Asinelli, no Fórum CFA de Gestão
Pública. A palestra foi mediada pelo coordenador de Gestão Pública do CRA-RS, Flávio
Cardozo de Abreu.
Para Christian, todos estão acostumados a
ouvir que o cidadão deve estar no centro da
gestão. Mas, se virar a pirâmide de cabeça
pra baixo, colocando o cidadão no topo,
muita coisa pode mudar. “Antes de sermos
cidadãos, somos pessoas com diferentes
obrigações. Somos clientes, eleitores, pais
de família, contribuintes, etc. E, por vezes,
não nos colocamos no lugar do outros. Esta
empatia, que acreditamos que é importante, mas que não fazemos, é uma forma
de colocar o estado a serviço da população”,
refletiu.
Todos têm um papel a desempenhar, mas
isso requer um grande trabalho. Habilidades
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como capacidade de coordenação e liderança são, segundo Christian, aptidões que
precisam ser trabalhadas para melhorar a
relação do cidadão com o Estado.
“Nós, do setor público, temos responsabilidade e precisamos, de alguma maneira,
desenvolver nosso papel de liderança. Se
exercemos esse papel com mais força, se
coordenamos mais, podemos fazer uma
transformação realmente importante na
gestão pública”, afirmou, ressaltando que
não é preciso copiar modelos enlatados, mas
é possível, sim, se inspirar em propostas que
estão dando certo em outros países.
Um exemplo, segundo ele, é o do Papa Francisco. Ele citou os princípios que regem a
vida do sumo pontífice: o tempo é maior
que o espaço, a unidade prevalece sobre
o conflito, a realidade é mais importante
que as idades e o todo é superior à parte.
“Precisamos ser pessoas capazes de superar
os conflitos e olhar o global, mas ter os pés
no chão. Estamos diante de pessoas e, como
gestores, temos a obrigações de olhá-las
com todas as facetas para atendê-las e
compreendê-las. Só assim o cidadão estará
no centro da gestão pública”, finalizou.

Especial • FOGESP

Case de sucesso: Niterói
Mensurar a qualidade da gestão pública
dos municípios de todo o país é o principal
objetivo do Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA). O estudo, realizado pelo
Conselho Federal de Administração (CFA),
avaliou a gestão municipal sob diversos
aspectos e, a partir disso, elaborou um
ranking nacional.
Em 2017, 35 municípios do estado do Rio
de Janeiro tiveram três dimensões aferidas:
Gastos e Finanças Públicas; Qualidade da
Gestão; e Desempenho. A cidade de Niterói
foi a melhor no estado fluminense e a 22º
colocada no ranking nacional. Mas, afinal,
qual o segredo do município que o fez se
destacar dos demais? Quem respondeu à
pergunta foi a secretária de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle da
Prefeitura de Niterói, Giovanna Victer. Ela
esteve em Brasília, no dia 6 de junho, para
participar do Fórum CFA de Gestão Pública.
Durante o evento, Giovanna apresentou
a palestra “Gestão que dá certo - Onde
estão as boas práticas?”. Na ocasião, ela
compartilhou os segredos da de gestão
niteroiense que tem dado certo. A mesa foi
presidida pelo diretor do Instituto Publix,
Gilberto Porto.

Em 2014, a situação do município no início
da primeira gestão de Giovanna era caótico.
Para sanar a situação, foi feito um planejamento minucioso. Uma das principais
estratégias foi a construção participativa
do plano, onde foram ouvidas mais de cinco
mil pessoas. “Durante a construção do planejamento, nós conseguimos engajar sociedade civil, igrejas, associações, empresários
e demais cidadãos”, explicou.
Giovanna conta que, além das consultas
realizada, foi criada uma parceria com o
Colab.RE, aplicativo desenvolvido para
melhorar o relacionamento entre os cidadãos e a gestão pública. O município também
modernizou o parque tecnológico. Ela cita
como exemplo a implantação do sistema
e-Cidade, um software que centraliza todas
as informações sobre os processos municipais, garantindo a segurança dos dados e a
transparência na gestão fiscal.
Os bons resultados são, segundo Giovanna,
frutos de muito trabalho e planejamento.
“Isso não tem a ver somente com gestão, mas
sobretudo tem relação com a cidadania, já
que permite que a população conheça de que
maneira os recursos são utilizados”, destacou
Giovanna Victer.
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Frear a desigualdade precisa ser
prioridade da gestão pública
Sem dúvidas, um dos principais problemas
do país é a desigualdade. Por isso, esse foi
um dos assuntos que entraram na pauta do
Fórum CFA de Gestão Pública. O tema foi
abordado pela diretora do Instituto Synergos
no Brasil, Wanda Engel, na palestra “Gestão
da desigualdade no Brasil: um problema de
decisão inadiável”.
De acordo com a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua,
divulgada em abril deste ano, a desigualdade
aumentou em quatro das cinco regiões do
país. Para acabar com esta diferença, uma das
medidas propostas pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) é triplicar o ritmo
de expansão da produção nacional e dobrar a
participação do investimento em infraestrutura para que a renda per capita do brasileiro
dobre nos próximos 30 anos.
Até isso acontecer, Wanda sugere outras
formas para acabar ou diminuir com a desigualdade no Brasil. “A educação está no cerne
das mudanças que necessitamos”, afirma a
educadora e ex-ministra de Assistência Social
do governo Fernando Henrique Cardoso.
Ela chama atenção, ainda, para a crise atual
que o país tem vivido. Desemprego, pobreza
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e aumento da desigualdade são gritantes
nesse período. “Se por um lado aumenta a
necessidade de políticas públicas, por outro
lado diminuem os recursos”, diz.
Além disso, a sociedade está polarizada
e aumenta o descrédito das instituições.
O lado positivo é que há um aumento da
consciência social e do investimento na área
social. Para lidar com isso, Wanda sugere
uma visão sistêmica do contexto. Ela cita a
questão da juventude como exemplo. “Não
da para pensar só naqueles que cometem
ato infracional ou estão fora da escola. É
preciso olhar o problema de forma multissetorial para elaborar ações intersetoriais”,
recomenda.
Outra estratégia é ter foco. Para Wanda,
é preciso focar no público para diminuir
a desigualdade. “Aquelas pessoas que são
mais afetadas pela desigualdade precisam
de atenção diferenciada. Os programas
precisam focar na família e vê-la com
potencial para sair dessa situação de
pobreza. Ela vai promover seu próprio
processo de mudança”, comenta, citando
o programa Bolsa Família que, segundo a
educadora, não pode ser uma iniciativa
infinita.

Especial • FOGESP

Administrador público precisar
promover o bem comum
Liderança é um dos assuntos mais recorrentes na área de gestão, seja nos bancos
acadêmicos, seja em publicações especializadas sobre carreira e negócios. Entretanto, trata-se de um tema muito restrito
à área privada. No setor público, o tema
acaba relegado a segundo plano por conta
de algumas particularidades. O que impede,
afinal, o executivo público de mergulhar nas
mesmas águas e aproveitar os avanços que
já são visíveis na área privada?
Esse foi um dos questionamentos da palestra
“Liderança e espírito público – as virtudes
republicanas” apresentada pelo diretor Internacional da Fundação Getulio Vargas e presidente da International Association of Schools
and Institutes of Administration, Bianor Cavalcanti, no segundo dia do Fórum CFA de Gestão
Pública. A palestra foi mediada pelo presidente
do CRA-AM, Inácio Guedes Borges.
Bianor explica que a liderança é um conjunto
de atributos e cada pessoa pode ter ou
desenvolver uma delas. Ele lembrou que,
na década de 1950, um líder precisava apresentar inteligência, autoconfiança, determinação, integridade, flexibilidade, sociabilidade e maturidade emocional. Mas são
apenas alguns aspectos, já que o perfil do

líder mudou com o passar dos anos.
Na gestão pública, o administrador público,
em todos os níveis, precisa ter em mente o
interesse público. Então, liderar nessa área
envolve mais uma competência: atender
ao interesse público. A liderança no setor
público, segundo ele, precisa prover os resultados requeridos pelos processos autorizados de maneira eficiente, efetiva e legal. É
preciso desenvolver e apoiar, ainda, os seguidores que provem esses resultados para
alinhar a organização com a sua ambiência.
Entretanto, há muitos fatores que afetam
a liderança na administração pública. Baixo
nível de controle das forças atuantes, como
burocracia e questões políticas, é um deles.
Mas o palestrante cita, ainda, questões como
requisitos de moralidade e integridade,
processos complexos de planejamento,
programação e orçamento, entre outros.
Por fim, Bianor ressalta que o líder não é
“candidato a miss simpatia”. “Ele precisa ser
uma pessoa capaz de articular, tendo em
vista sempre o valor de interesse público.
Outro ponto crucial é a capacidade de coordenação que, ao meu ver, é a função mais
difícil, é uma coisa do capeta”, explicou.
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Para Geert Bouckaert, boa
governança também se
refere a boas práticas
“O estado da arte na gestão pública global” foi
o tema da palestra que abriu a tarde do dia 7
de junho, no segundo dia do Fórum CFA de
Gestão Pública. O assunto foi abordado pelo
cientista político belga Geert Bouckaert. Ele
veio ao Brasil exclusivamente para compartilhar com o público do Fórum a sua visão internacional de gestão pública e apontar práticas
que estão dando certo em outros países. A
palestra foi presidida pelo diretor de Educação
Continuada da Enap, Paulo Marques.
Na palestra, Geert falou de gestão estratégica no âmbito global e como ela tem
passado por muitas mudanças. Ele destacou
os princípios de governança Comitê de Especialistas em Administração Pública (CEPA):
governança efetiva, governança responsável, governança inclusiva.
“Não basta ter princípios se não os transformamos em ações. A boa governança
também se refere a boas práticas”, afirmou
o palestrante. Ele lembra, ainda, que todos
os setores precisar estar capacitados para
realizar uma boa governança. Iniciativa
privada e terceiro setor, por exemplo,
precisam ter sistemas de governança sólidos.
“A parceria tem que ser o hino do serviço
público. Precisamos avaliar e planejar em
conjunto”, disse.
Com relação a corrupção, Geert falou que se
trata de um problema que não é exclusivo do
Brasil. Ele ressaltou, também, que esse mal
do século 21 vem crescendo assustadoramente, principalmente em razão da impuni36 - Boletim ADM. Notícias do Sistema CFA/CRAs

dade. “É importante contar com mecanismos
democráticos e de governança eficazes no
combate à corrupção e fazer isso de modo
sustentável”, declarou o palestrante.
Um dos elementos cruciais da governança
é nunca copiar o modelo usado pelo país
vizinho. “O que dá certo em uma nação
pode não dar certo em outra”, avisou Geert,
lembrando que a cultura é determinante
para criar bons sistemas de governança.
Geert falou um pouco do papel do Tribunal de
Contas da União (TCU) nessa missão de construir uma boa governança. O órgão poderia
continuar fortalecendo sua capacidade e
coordenação interna para melhorar sua
visão horizontal em questões transversais e
permanecer responsivo a riscos emergentes.
Por fim, o palestrante disse que é preciso
olhar cuidadosamente para a governança
corporativa. “Como essas organizações se
mantém unidas? Precisamos olhar para a
governança pública em conjunto e olhar
para os valores culturais presentes no setor
público. Importante avaliar e identificar as
tendências, as ameaças e as oportunidades.
Mas tudo depende de como você avalia e
enxerga”, finalizou Geert.
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Ética, corrupção e os
vilões da governança
Corrupção é um dos grandes empecilhos
para o crescimento do país. O Brasil vive,
inclusive, uma crise política motivada sobretudo pelo comportamento antiético de políticos, empresários, juristas, entre outros.
Mas esses são apenas alguns dos vilões da
governança apresentados pelo cientista político e historiador Jorge Caldeira, durante o
Fórum CFA de Gestão Pública na manhã do
dia 7 de junho. O momento foi presidido pela
conselheira federal Marly de Lurdes Uliana.
Na palestra “Ética, corrupção e os vilões
da governança”, Jorge falou um pouco do
livro que escreveu “História da riqueza do
Brasil”, obra que figurou na lista dos mais
vendidos da revista Veja por várias semanas
e que é o resultado de estudos de mais de
três décadas sobre a história econômica do
país. No livro, Caldeira oferece um retrato
histórico inovador sobre a formação da

riqueza no Brasil, desde a Colônia até os
tempos atuais.
Para o palestrante, é preciso criar um
ambiente público confiável e isso se faz com
a participação do cidadão. “Se entendermos
a vontade dele, conseguiremos atingir essa
meta”, disse. Entretanto, ele destaca que
o país tem outras preocupações além da
corrupção e precisa focar suas atenções
para conter as emissões de carbono e direcionar suas ações para uma economia limpa.
“O principal problema nacional é o de saber
como inserir o Brasil numa ordem econômica global – e que tem data marcada (2030)
para as primeiras grandes transformações
na direção de uma economia limpa, isto é,
de baixo carbono. As instituições brasileiras
estão mal preparadas para lidar com essas
duas características”, explicou Caldeira.
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Como resgatar a confiança
nas instituições?
Os graves problemas vividos no país, principalmente os relacionados aos escândalos
políticos, fizeram o Brasil perder credibilidade no cenário nacional e internacional.
No Fórum CFA de Gestão Pública, o assunto
foi discutido na palestra “Governança se
faz com confiança”, proferida hoje, 7, pelo
consultor organizacional e professor em
Gestão de Ativos Intangíveis, Marco Tulio
Zanini, e pela diretora da Symbállein Consultoria, Carmem Migueles. A palestra foi
mediada pelo diretor de Desenvolvimento
Institucional do CFA, Rogério Ramos.
Carmen começou a palestra falando sobre
cultura, confiança e riqueza. Ela disse que
o brasileiro é o mais propenso a não confiar
nas instituições. O custo disso é, segundo ela,
o excesso de controle. “Países heterogêneos
e desiguais sofrem mais com a desconfiança”,
justificou a palestrante.
Para Marco, não basta olhar apenas para
as atitudes dos indivíduos e as boas qualificações. “Precisamos desenvolver a capacidade de criar coordenação, colocar grupo de
especialistas para trabalharem juntos”, disse.
A confiança, segundo ele, é uma relação
de risco. É colocar-se espontaneamente
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vulnerável em uma relação. “A relação de
confiança tem um custo muito grande nas
transações, na medida em que nós não equilibramos o controle”, comentou Marco.
Mas, afinal, o que constrói a confiança? O
alinhamento sobre o propósito e os objetivos, liderança compartilhada, transparência
no processo decisório, aprimoramento
contínuo de normas e regras, alocação de
pessoas por competências, reconhecimento
e promoção pelo mérito, suporte a quem erra
honestamente e punição ao erro desonesto,
e critérios e indicadores de desempenhos são
alguns dos caminhos apontados por Marco
para se construir a confiança.
Por fim, Marco e Carmen apresentaram o
estudo que eles fizeram com o Bope, do Rio de
Janeiro. O objetivo era compreender o fenômeno da confiança em situações extremas e
a formação do vínculo nas organizações. Eles
descobriram que o Bope tem o mesmo nível
de confiança que outros órgãos de seguranças
internacionais. “A liderança e a confiança que
identificamos nessas equipes é extremamente
inspirador e representa elementos igualmente
indispensáveis do contrato corporativo, porém
difíceis de serem construídos e mantidos em
nossos dias nas empresas”, descreveu Carmen.
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Gestão que dá certo: o caso
de sucesso da RNP
Não é novidade que o Brasil vive uma crise
política. Na economia, a mais recente greve
dos caminhoneiros expôs a dependência
do país por um único meio de transporte.
A situação poderia ser diferente caso o Brasil
investisse em outros modais de transporte,
para evitar um apagão logístico ante uma
greve que causou o desabastecimento em
várias regiões brasileiras. O cenário parece
caótico, mas em meio a tanta desordem é
possível, sim, identificar as boas práticas
de gestão. É o que garante o diretor-geral
da Associação Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNP-OS), Nelson Simões.

Os resultados da inovação dos serviços e
aplicações são vários. Melhor qualidade e
menor custo, funcionalidade, colaboração
à distância, e identidade e segurança são
alguns deles. “A colaboração científica
alcança vários países. Aqui está se gerando
conhecimento, que vai gerar as ideias que
vão melhorar a vida amanhã”, disse.
Para o futuro, a RNP quer trabalhar com
o conceito de nuvem acadêmica. Para dar
conta disso, a rede vai atuar com infraestrutura escalável e tecnologias de ponta como
fibra óptica, estados e provedores regionais,
e redes compartilhadas.

Em palestra proferida no Fórum CFA de
Gestão Pública, no dia 7 de junho, com o
tema “Gestão que dá certo”, Nelson mostrou
o caso de sucesso da RNP. A palestra foi
mediada pelo presidente do CRA-PI, Rodrigo
Ribeiro Costa Cavalcante.
Nelson falou da importância de uma rede de
pesquisa e ensino para o Brasil. Isso motivou
a criação da RNP. O sistema é formado atualmente por mais de 800 organizações, 50 redes
comunitárias e 27 pontos de presença estaduais. A comunidade se forma e se mantém
por benefícios que são construídos juntos,
com base na confiança e no capital social.
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“É preciso inovar e fazer mais
com menos”, avisa Renata
Vilhena durante o Fogesp
A professora da Fundação Dom Cabral, Renata
Vilhena, encerrou a programação do segundo
dia do Fórum CFA de Gestão Pública. No
evento, ela apresentou a palestra “80 anos
de reformas: mudança não se faz por decreto”.
A palestra foi mediada pelo vice-presidente do
CRA-ES, Manoel Carlos Rocha Lima.
Ela começou falando dos modelos de reforma
na administração pública. A reforma burocrática surge em resposta ao patrimonialismo.
“Foi feito um conjunto de ações para buscar a
excelência em gestão”, disse. Entretanto, esse
modelo tornou a máquina morosa e lenta.
Daí nasce a reforma gerencial, que adotou
modelos gerenciais que já eram usados na
gestão privada, buscando descentralização
e flexibilização.
Na sequência, em resposta à crise de legitimidade, surge a reforma da governança. “Daí que
surge a gestão em rede, com a participação
da sociedade”, enumera Renata. A professora
explica que, para gerar valor público para os
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governos, é preciso produzir bons resultados,
satisfazer o cliente – a sociedade, o cidadão – e
tratá-lo com prioridade e respeito.
A palestrante apresentou, ainda, caminhos
para inovar na gestão pública. Um deles é
criar um ambiente de cultura da inovação.
“Esse ambiente, que favorece isso, é fundamental”, afirmou. Mas onde é possível inovar?
Ela sugere várias áreas como a tecnológica,
da comunicação e em políticas públicas. “A
tecnologia permite uma participação maior,
ultrapassando aquelas criadas por conselhos e
órgãos deliberativos. Mas é preciso envolver,
ainda, o cidadão”, comentou.
E o futuro? Ela explica que é preciso preparar
as pessoas para criar esse valor público. “Os
servidores precisam estar preparados para
os novos tempos”, avisou Renata. Por fim, a
palestrante avisa que, para alcançar os resultados, é preciso saber o que a sociedade quer.
“É preciso inovar e fazer mais com menos”,
defendeu a professora.

Especial • FOGESP

Vencedores dos prêmios Belmiro
Siqueira e Guerreiro Ramos são
premiados durante o Fogesp
O Conselho Federal de Administração (CFA)
realizou, na tarde desta quinta-feira, 7, a
entrega da premiação aos primeiros colocados do Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 2017 e do Prêmio Guerreiro Ramos de
Gestão Pública 2017. A solenidade aconteceu
durante o Fórum CFA de Gestão Pública.
A cerimônia contou com a presença do
presidente do CFA, Wagner Siqueira; do
diretor de Gestão Pública do CFA, Antônio
José Leite de Albuquerque; e do diretor de
Formação Profissional do CFA, Mauro Kreuz.
Prêmio Belmiro Siqueira de Administração A estudante de Administração Karina Nunes
da Silva Santos foi uma das vencedoras do
Prêmio Belmiro Siqueira de Administração.
Ela foi indicada pelo Conselho Regional de
Administração de Mato Grosso (CRA-MT) e
ficou em terceiro lugar na categoria “Artigo
Acadêmico” com o artigo “Gestão ambiental
nas empresas conservadoras: implantação
pelo Administrador com o auxílio da cultura
e do desenvolvimento organizacional”.
Na modalidade “Livro”, o vencedor foi o indicado pelo Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA), o administrador
Elinaldo Leal Santos. Ele é o autor do livro
“Teorias Administrativas Contemporâneas:
Diálogos e Convivência”.

Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão Pública
- A administradora Carla Giani da Rocha,
indicada pelo Conselho Regional de Administração de Santa Catarina (CRA-SC), foi a
vencedora na modalidade “Gestor Público”.
Na categoria “Pesquisador Guerreiro
Ramos”, o trabalho vencedor foi “A tensão
entre racionalidade (instrumental e substantiva) em paralelo à forma de cultura
organizacional: um estudo de caso em uma
escola básica de tempo integral”, de autoria
de Christiane Ferreira Bellucci.
Raímme Mayara do Nascimento Souza e
Gustavo Amaro Ramos, autores do trabalho
“Organização racional do trabalho: teorias
presentes no século XXI que influenciam o
sucesso empresarial”, são os vencedores da
recém-criada modalidade “Jovem Pesquisador Guerreiro Ramos”. Entretanto, apenas
Gustavo compareceu a entrega do Prêmio.
Já na nova modalidade do Prêmio Guerreiro
Ramos, “Inovação na Administração Pública”,
foi vencedor o trabalho “Case: os programas
de inclusão socioeducacional da ESPI, qualificação e empregabilidade”, da administradora
Luiza Maria Bessa Rebelo.
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Prefeita de Pelotas, Paula
Schild, questiona o atual
modelo do Pacto Federativo
Na manhã do segundo dia do Fórum CFA
de Gestão Pública, foi enfatizada a importância de repensar o atual formato do Pacto
Federativo, que é o conjunto de regras sobre
quem faz o quê e com que fonte de arrecadação. O tema foi apresentado pela prefeita
de Pelotas-RS, Paula Schild Mascarenhas,
no dia 7 de junho.
Ela proferiu a palestra “A pirâmide invertida
no pacto federativo”. Por meio dessa inversão,
segundo ela, a responsabilidade dos municípios tem aumentado e, em contrapartida,
representam o ente federativo que menos
recebe recursos. A palestra foi mediada pelo
presidente do CRA-RJ, Leocir Dal Pai.
Como funciona o Pacto Federativo atualmente: União, estados e municípios
dividem os recursos e as responsabilidades.
Enquanto os estados têm como fonte principal de arrecadação o IPVA e o ICMS, os
municípios têm o IPTU e o ISS. Já a União
recebe receita do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI). Além disso, a União repassa 24% do
que arrecada para os estados e 18% para os
municípios. Isso é feito por meio de fundos,
como os de Participação dos Estados e Municípios e os fundos de desenvolvimento
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regional do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Esse modelo está definido na Constituição
de 1988, mas é muito criticado. Segundo
Paula, o Pacto é pauta dos movimentos
municipalistas. “A Constituição buscou
descentralizar os recursos, mas o que se
vê é a centralização de verbas e decisões.
E cada vez mais responsabilidades para os
municípios”, critica a prefeita.
Hoje, os municípios precisam destinar 25%
dos seus recursos para educação e 18% para
saúde, por exemplo. Entretanto, muitos não
conseguem arcar com a demanda e ficam
com um passivo grande. Essa realidade tem
penalizado, sobretudo, a população.
“A gente profissionaliza a gestão, mas falta o
principal: a autonomia dos municípios para
gerir os recursos”, alerta Paula. Para ela, é
preciso pensar localmente a partir da realidade do cidadão e de suas comunidades e
dialogar com os entes superiores da federação, para articular horizontalmente na
busca de soluções para os problemas.
Além disso, a prefeita diz que é preciso ser
mais transparente possível. “Temos que estimular os gestores públicos a buscar novos
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caminhos. Hoje, lamentavelmente, os órgãos
de controle estimulam a inação dos gestores,
que ficam engessados fazendo o básico. Se
eu quero inovar, eu corro risco muito sério.
Isso precisa mudar”, afirma.

Segurança pública em Pelotas
Na cidade gaúcha, a taxa de homicídios
cresceu mais de 488% em 14 anos. Em 12
anos, a taxa de roubos em veículos subiu
182%. Os números preocuparam a prefeita,
o que estimulou a focar sua atenção para a
segurança pública do município.
Foi criado, então, o projeto “Pacto Pelotas
pela Paz”. Para isso, Paula buscou ajuda com
quem entedia de segurança pública. A iniciativa abarca cinco eixos: prevenção social;
policiamento e justiça; urbanismo; tecnologia; e fiscalização administrativa.
Para Paula, a segurança afeta todos os
setores como educação e saúde, por
exemplo. Foram mais de 70 reuniões com
a comunidade, escolas, igrejas, empresários,
entre outros. “É importante a participação
da sociedade nesse processo”, afirmou.
Na base da prevenção, uma das estratégias

é a justiça restaurativa. Proteger a infância
desde o seio materno também faz parte dessa
prevenção. Paula explica que uma criança que
sofre maus tratos, por exemplo, tende a reproduzir essa violência na juventude e vida adulta.
Então, é feito um trabalho com as famílias
para coibir isso desde o nascimento da criança.
A Escola da Paz é outra ação preventiva,
que é feita na rede de ensino de Pelotas. O
projeto envolve o corpo docente e discente
das escolas. “Os professores conhecem seus
alunos e as particularidades que cada jovem
e criança vive dentro de casa. Então, quando
percebemos que um deles vive uma situação
de vulnerabilidade social, trabalhamos para
que isso seja reparado para evitar que esse
jovem venha, um dia, a ir para um presídio”,
explicou, lembrando que a prevenção inclui,
ainda, a segunda chance. “É preciso oferecer
uma oportunidade para os presidiários e
ex-presidiários para se reinserirem na
sociedade e saírem da violência”, defendeu
a prefeita.
Ela acredita que a prevenção é essencial
para mudar o futuro. “Creio que, com nossas
ações, consigamos alcançar a nossa principal meta, que é a redução do número de
homicídios”, disse.
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As cobranças da cidadania:
paradigmas para um novo governo
Qual o futuro do Brasil? E quais os desafios que os novos eleitos em 2018 terão
que assumir para tirar o país da crise na
qual vive atualmente? Esses foram alguns
dos questionamentos que encerraram o
Fórum CFA de Gestão Pública. O evento
terminou no dia 8 de junho, com a palestra
“As cobranças da cidadania: paradigmas para
um novo governo” apresentada pelo economista Claudio Porto. A palestra foi presidida
pelo coordenador temático do Fogesp, Luiz
Augusto da Costa Leite.
O Brasil tem vivido sérios problemas, mas
Porto começa falando dos ativos que o país
tem, como recursos naturais, por exemplo.
Entretanto, há muitos passivos que precisam
ser repensados e estudados, pois comprometem a competividade e o crescimento
da nação.
Falando de crescimento em perspectiva a
longo prazo, Porto fez um levantamento
histórico do avanço econômico do Brasil.
Entre 1930 e 1980, o país viveu um crescimento acima da média histórica. Mas,
a partir da década de 1980, a economia
brasileira deteriorou consideravelmente.
“Se continuarmos assim, somente daqui a
100 anos o Brasil poderá ter chances de
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viver uma economia semelhante ao que
vive Portugal hoje”, alertou o palestrante.
Claudio explicou que, para mudar esse
cenário, é preciso investir em reformas.
Elas e a reinvenção do estado brasileiro são
condições necessárias para o Brasil voltar
a ter chances de trilhar uma rota de crescimento e prosperidade sustentável, a médio
e longo prazo.
Entre as principais causas do esgotamento
do Estado brasileiro está o “contrato
social”, previsto na Constituição de 1988
que, embora generoso, torna-se insustentável. “Toda vez que se tem um problema,
recorre-se ao estado. Este, por sua vez, para
atender à necessidade, por não ter recurso,
aperta mais no bolso do brasileiro. A conta
não fecha mais. Isso vai gerar ou um calote,
ou uma inflação, o que prejudicará ainda
mais os pobres”, explicou Claudio.
A máquina pública é outro entrave ao crescimento do país. O número de servidores
públicos é alto e os salários oferecidos são
exorbitantes em alguns poderes. “Brasil é
fabricante de desigualdade e privilégios; isso
precisa acabar”, defendeu. Além disso, há o
problema da corrupção.
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Para solucionar esses problemas, Claudio
fala de uma agenda para a retomada do
crescimento. Essa agenda inclui redefinição de papéis e instituições estatais,
repensar o pacto federativo, rever a
questão do financiamento com simplificação tributária e limitação para a
expansão do gasto público, além da organização e gestão das políticas e dos serviços
públicos.

Entretanto, entre as reformas que se fazem
mais urgentes apontadas pelo palestrante
é a reforma previdenciária. De acordo com
ele, se ela não voltar a ser discutida, o Brasil
vai quebrar – situação bem semelhante ao
que aconteceu na Grécia. “A gente precisa
focar nisso, o país precisa avançar. Se não,
vai entrar em colapso e vamos viver, diariamente, várias greves semelhantes a dos
caminhoneiros”, concluiu.
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Para avançar, Brasil precisa
desburocratizar a gestão pública
O presidente do Movimento Brasil Competitivo (MBC), Claudio Gastal, participou do
Fórum CFA de Gestão Pública na manhã
desta sexta-feira, 8 de junho. Na oportunidade, ele apresentou a palestra “A gestão do
Estado num mundo efervescente”. O presidente do Conselho Regional de Administração do Maranhão (CRA-MA), José Samuel
de Miranda Melo Júnior, foi o presidente de
mesa da palestra.
Claudio começou falando do inconformismo
que tomou conta do Brasil. Para ele, isso é
fruto de um processo histórico, de uma série
de acontecimentos que culminaram na crise
que o país vive atualmente. Mas e o mundo?
Vários países estão vivendo situações semelhantes. “Algo está acontecendo e precisa
ser analisado. Isso, sem dúvida, é gerado por
uma nova forma de comunicação, por uma
nova forma de questionamentos, que tem
colocado o mundo em efervescência”, diz.
No Brasil, esse fervor teve seu auge em 2013
por conta dos treze centavos a mais no valor
do transporte público, que tomou proporções bem maiores. Recentemente, foi o caso
do diesel. Essa série de manifestações tem
gerado uma repulsa que é claramente percebida nas urnas. Ele citou o caso das eleições
no Amazonas, onde 50% das pessoas com
direito a votar não compareceram ao pleito
naquele estado.
Isso tem gerado muitos questionamentos
com relação ao estilo de democracia que
é praticada hoje. “Quando a gente começa
a olhar dados estatísticos, é alarmante o
número de pessoas que não acreditam no
processo democrático”, alertou o palestrante.
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A saída está, segundo Gastal, está na política.
De acordo com ele, é preciso enfrentar o
problema de frente, implantando modelos
de gestão e governança eficazes. “Pensar a
longo prazo, para onde estamos indo e como
estamos indo são as questões que precisam
nortear esse planejamento”, explicou, ressaltando que, infelizmente, o congresso só
legisla com base em fatos, quando o ideal
seria legislar pensando no futuro.
Outro fator que emperra o avanço do país é a
burocracia. Gastal explica que o Brasil precisa
criar leis que facilitem esses avanços, pois as
atuais burocratizam os serviços e impedem
que o país possa crescer e fazer parte desse
mundo efervescente. Além disso, é preciso
rever o papel dos órgãos de controle.
Além disso, o mundo está cada vez mais conectado. Para acompanhar essas mudanças, o
setor público precisa se adaptar e investir em
tecnologia. Gastal citou o caso do alistamento
militar, em que os jovens usaram uma plataforma digital que facilitou o acesso e o alistamento de centenas de rapazes. Segundo ele, o
progresso é necessário, mas só vai acontecer
com o protagonismo do cidadão. “A sociedade precisa, sim, participar e se envolver
nos processos decisórios do país”, afirmou.
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“Nós vamos conseguir sair da
crise, mas ainda não será nessas
eleições”, alertou Wagner Siqueira

“O exercício de política e poder no redesenho da gestão do Estado” foi o tema
da palestra proferida pelo presidente do
Conselho Federal de Administração (CFA),
Wagner Siqueira, nesta sexta-feira, 8 de
junho, no Fórum CFA de Gestão Pública. A
mesa foi presidida pelo diretor de Formação
Profissional do CFA, Mauro Kreuz.

para desburocratizar, o Brasil burocratiza.
Cria um ministério da desburocratização”,
criticou o presidente do CFA. A erosão da
autonomia institucional é tolhida, ainda,
pelos órgãos de controle e por grupos
organizados de minorias. “Esses grupos
de pressão se mantêm apartados uns dos
outros, conflitam-se entre si”.

O assunto democracia também foi abordada na palestra do presidente do CFA.
Ele também comentou que a crise é motivada sobretudo pela escassez de liderança.
“Nunca se falou tanto em líderes e liderança,
mas nunca se formou tantos gerentes para a
conformação e a rotina. Se o ambiente não
for fértil, as terras não prosperarão”, disse,
ressaltando que há uma crise de legalidade,
de legitimidade e de licitude.

E qual o paradeiro do líder? A população
busca, segundo Wagner por um “Sassá
Mutema” ou um “caçador de marajás” e,
nessa busca, acaba elegendo pessoas sem
o perfil desejado para cuidar do Brasil. Nas
empresas, os líderes de verdade raramente
sobrevivem a um “sistema castrador”. O
excesso de controle, mesmo que bem-intencionado, conduz, para o presidente do CFA,
às “instituições lobotomizadas”. “O custo do
controle é maior que o risco”, criticou.

Outro problema é o descompasso entre
tecnologia e a lógica das organizações.
Wagner comentou que a tecnologia avança
na velocidade da luz, mas a mentalidade das
organizações anda no carro de boi. “A exacerbação da dimensão tecnológica deforma a
cultura das organizações”, afirmou.
A organização é limitada de inúmeras
formas. Uma delas é a burocracia. “Até

Para concluir, Wagner destacou que é
preciso gerar uma sociedade que garanta
estabilidade ao processo de desenvolvimento do país. “Temos que olhar para frente
e não para o retrovisor do passado. Creio
que vamos conseguir, mas infelizmente ainda
não será nessas eleições, pois vai ter muita
gente de esquerda que vai votar no Bolsonaro”, afirmou.
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Como a lei anticorrupção pode
impactar os pequenos negócios
O último dia do Fórum CFA de Gestão
Pública começou com a palestra “Poder
público, lei anticorrupção e os pequenos
negócios”. O assunto foi apresentado pelo
analista técnico da Unidade de Políticas
Públicas e Desenvolvimento Territorial
do Sebrae Nacional e Gestor do Programa
Empresa Íntegra, Gilberto Socoloski Junior.
O painel foi presidido pelo presidente do
Conselho Regional de Administração do
Paraná (CRA-PR), Amilcar Pacheco dos
Santos.
Na palestra, Gilberto Socoloski falou
das implicações e responsabilidades das
empresas, além dos impactos para empreendimentos que participam de compras governamentais. Mas, antes disso, ele mostrou o
mapa da corrupção no mundo. O Brasil é um
dos piores colocados: caiu da 79º para a 96º
posição no ranking mundial.
Essa preocupação com a corrupção faz
nascer, em todo o mundo, leis para coibir
tal prática. Nos Estados Unidos, por exemplo,
o caso Watergate fez surgir o Foreign
Corrupt Practices Act. No Brasil, surgiu a
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Ela
inovou no ambiente legal brasileiro com a
responsabilização objetiva administrativa e
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos
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contra a administração pública, nacional ou
estrangeira. “Ela é tida como uma das leis
mais modernas no mundo”, disse Socoloski.
A lei federal estimulou a criação de leis estaduais. Todas elas tratam de um tema bem
em voga, o compliance. Como implementar
mecanismos de compliance em pequenos
negócios? Como traduzir o assunto para os
pequenos empresários? Hoje, o setor das
micro e pequenas empresas é um dos mais
latentes no Brasil, por isso a importância de
se pensar em programas com prevenção de
riscos, de perdas e ilícitos.
Socoloski explica que, para se ter integridade
na empresa, é preciso respeitar parceiros, o
consumidor e as leis. Para ajudar os micro-empresários, o Sebrae criou o “Programa
Empresa Íntegra”. A iniciativa é constituída
de ações cujo objetivo é desenvolver uma
comunicação eficaz e customizada para esse
público, que possa resultar em uma mudança
cultural irreversível na cultura empresarial
brasileira.
O programa é constituído de dez dicas para
proteger a empresa contra a corrupção. Para
ajudar o empresariado a se familiarizar com
o assunto, foram criadas cartilhas, infográficos, vídeos animados e outros produtos

Especial • FOGESP

didáticos que facilitam o entendimento e
a adesão do micro-empresário. Entre as
dicas, estão: assumir o compromisso de
lutar contra a corrupção; conhecer bem a
empresa; ter um código de ética; promover
cursos e treinamentos; certificar-se de ter
registros contábeis confiáveis e feitos de
forma correta; aplicar as regras do jogo; criar
mecanismos de controle; respeitar as regras

de processos licitatórios; e parar e corrigir
tudo que estiver errado.
Os resultados alcançados pelo Programa
foram surpreendentes. O sucesso da iniciativa atraiu parceiros importantes para levar
o conteúdo e a capacitação para empresários
de vários estados.
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Fórum CFA de Gestão Pública
termina com saldo positivo
O Fórum CFA de Gestão Pública terminou no
início da tarde desta sexta-feira, 8 de junho. O
evento promovido pelo Conselho Federal de
Administração (CFA) reuniu mais de 800 participantes. Durante três dias, 21 palestrantes
discutiram e compartilharam muitos conhecimentos ligados à gestão pública.
Na cerimônia de encerramento, o diretor de
Gestão Pública do CFA, Antônio José Leite
de Albuquerque, mostrou-se entusiasmado
com o Fórum. Ele lembrou que foram meses
de muito trabalho para realizar o evento. “Não
vamos parar, o que aconteceu aqui vai gerar
resultados formais e projetos”, disse.
O evento, segundo o presidente do CFA,
Wagner Siqueira, vai gerar a “Carta de Brasília”.
A ideia é reunir em um único documento as
ideias que foram geradas no Fórum CFA de

52 - Boletim ADM. Notícias do Sistema CFA/CRAs

Gestão Pública. “O serviço continua. Não
podemos deixar essas ideias morrerem, temos
que fecundar a mente de outras pessoas com
essas ideias. Por isso, vamos traduzir esse
conhecimento em um documento para incitar
os agentes a mudarem. Mas, antes disso,
antes de estimular a mudança nos outros,
precisamos mudar a nós mesmos”, afirmou
Wagner Siqueira.
O Fórum CFA de Gestão Pública é uma realização do Conselho Federal de Administração
(CFA). O evento aconteceu em Brasília, de 6 a
8 de junho, e reuniu especialistas renomados
para discutir temas ligados à gestão pública. O
Fórum foi transmitido, ao vivo, pelo CFAPlay.
Se você perdeu algum detalhe do evento,
acesse cfaplay.org.br e fb.com/cfaadm, pois
todo o conteúdo do Fórum estará disponível,
em breve, para futuras visualizações.

Especial • FOGESP
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CRA • AC

Conselho Regional de Administração do Acre

CRA-AC inicia capacitação de
profissionais da Administração em
licitações e contratos administrativos
Na tarde do dia 06 de abril de 2018, a
parceria do Conselho Regional de Administração do Acre (CRA-AC) com o Tribunal
de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)
deu início ao Curso Básico de Licitações e
Contratos Administrativos, ministrado pela
Auditora de Controle Externo do TCE-AC,
Ana Cristina Araújo.
Representando o CRA-AC na abertura e
receptividade dos participantes no evento
estavam o presidente do Regional, Fábio
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Mendes Macêdo; o diretor Administrativo e
Financeiro, Ronildo Araújo; e a conselheira
regional, Érica Magalhães. O presidente do
TCE-AC, Valmir Gomes Ribeiro, foi representado por seu assessor, Euclides Bastos.
A oportunidade gerada está capacitando
50 profissionais habilitados. O intuito é
aperfeiçoar um dos campos de atuação do
profissional da administração.
Fonte: CRA-AC

CRA • AL

Conselho Regional de Administração de Alagoas

Diretor do CRAAL conquista
prêmio com tese
de doutorado
O diretor de Formação Profissional do
CRA-AL, Ibsen Bittencourt, conquistou o 2º
lugar no Prêmio ICE – Instituto de Cidadania
Empresarial – de Finanças Sociais e Negócios de Impacto 2017 na categoria “Tese
de Doutorado”. Essa premiação é promovida pelo BID - Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
A tese apresentada teve como título:
“Competências em Negócios Sociais: análise
de narrativas das experiências de um grupo
de empreendedores sociais do estado de
Alagoas”. É a primeira vez que uma tese
de doutorado é premiada em Alagoas e no
Nordeste.

Evento
O CRA-AL, por meio da Diretoria de Desenvolvimento Institucional, promoveu no mês
de maio, mais uma edição do projeto Encontros no CRA, com a palestra “Segurança
contratual para consultores empresariais”,
proferida pelo facilitador Robson Costa.
Fonte: CRA-AL
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Conselho Regional de Administração do Amazonas

CRA-AM realiza primeira edição do
Projeto CRA Itinerante 2018
O Conselho Regional de Administração do
Amazonas (CRA-AM) realizou, no período
de 7 a 8 de maio, em Parintins, a primeira
edição do Projeto CRA-AM Itinerante 2018.
O presidente do CRA-AM, Inácio Guedes,
ministrou a palestra “O CRA no dia a dia
do Administrador”, dia 7 de maio, no Auditório da Universidade Federal do Amazonas
– Campus Parintins. O evento reuniu aproximadamente 130 pessoas, entre acadêmicos
e profissionais de Administração. Ao final
da palestra, o presidente e os administradores José Carlos de Sá Colares (conselheiro
federal) e Nelson Aniceto (vice-presidente
do CRA) participaram de debate com o
público, respondendo diversos questionamentos sobre a profissão, o mercado de
trabalho e atuação do CRA-AM no Estado.
No dia 8, os representantes do CRA-AM
participaram de um bate papo ao vivo, na
Rádio Alvorada de Parintins, discutindo
o tema Desenvolvimento Sustentável no
Estado do Amazonas.
Encerrando a visita ao município, a equipe
do CRA-AM se reuniu com a representante
do CRA em Parintins, Ligiane de Almeida
Gaspar, e realizou a seleção de sete estagiários que atuarão na nova representação
da autarquia, que será inaugurada dia 28
de junho de 2018.
CRA-AM contra a corrupção eleitoral - O
presidente do CRA-AM, Inácio Guedes
Borges, recebeu no dia 11 de maio, na
sede da autarquia, o Dr. Carlos Santiago
da OAB/AM, representante do Comitê
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Contra o Caixa Dois nas Campanhas Eleitorais no Amazonas, para tratar de assuntos
referentes ao combate das irregularidades
durante o período eleitoral 2018, a transparência nas informações prestadas pelos
políticos à sociedade e a importância do voto
consciente.
Ao final da reunião, o presidente Inácio, em
nome do CRA-AM, se prontificou a apoiar as
atividades desenvolvidas pelo Comitê, que
já conta com o apoio de entidades como a
OAB, Igreja Católica e Evangélicas, Conselhos Regionais de Economia e Contabilidade,
entre outras.
O comitê contra o Caixa Dois nas Campanhas Eleitorais no Amazonas foi criado em
2016, por entidades da sociedade civil, em
cerimônia realizada na sede da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seccional Amazonas
(OAB-AM) com o objetivo de sensibilizar o
eleitor sobre a importância de votar com
responsabilidade e não trocar o voto por
promessas ou vantagens pessoais, além de
combater o uso do ‘caixa dois de campanha’
nas eleições ou qualquer forma ilegal de
promover propaganda eleitoral, inclusive,
com o uso do poder econômico.
Fonte: CRA-AM

CRA • CE

Conselho Regional de Administração do Ceará

Adm. Leonardo Macedo comemora sucesso
do sorteio de 100 bolsas de pós-graduação
No dia 20 de abril, na sede do Conselho
Regional de Administração do Ceará (CRACE), foi realizado o sorteio das 100 bolsas de
pós-graduação em Planejamento e Gestão
das Finanças Públicas. Houve transmissão
ao vivo pelas redes sociais, por onde os
interessados puderam acompanhar todo o
processo do sorteio.
O sorteio contou com o acompanhamento
do auditor Ederaldo Ângelo, da Audiplan,
que monitorava as ações para dar segurança ao processo seletivo. Além do auditor,
o coordenador-geral da pós-graduação, o
professor Marcos Brito, da Urca, também
esteve presente.
Membros da diretoria e outros administradores acompanharam o processo na sede do
CRA-CE. O presidente do Regional, Leonardo
Macedo, fez a abertura do processo de
sorteio.”É um dia para se comemorar. Desde
o início da gestão que defendo a bandeira
da qualificação do Administrador, e sempre
prometemos essa especialização para os
nossos administradores. Hoje, a especialização

por conta do CRA é uma realidade”, disse.
Leonardo Macedo fez questão de destacar
que o sorteio das bolsas de pós-graduação só
é possível por conta da anuidade paga pelos
profissionais e empresas. “É a anuidade que
garante esses serviços. É importante que o
administrador saiba que é a anuidade dele
que garante todos os processos de fiscalização, as impugnações aos editais de licitação e de concursos, o CRA Itinerante, os
eventos que promovem a gestão e engradecem a profissão, dentre muitos outros
serviços e produtos”, explica.
As 100 bolsas foram distribuídas em 50 para
o polo de Fortaleza, 25 para Sobral e outras
25 para Juazeiro do Norte, de acordo com a
escolha de cada inscrito, que selecionava o
local de onde desejaria presenciar as aulas
da especialização. O curso tem carga horária
de 360 horas e as aulas irão ser realizadas a
cada quinze dias, na sexta a noite e sábado
até as 17h.
Fonte: CRA-CE
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CRA • ES

Conselho Regional de Administração do Espírito Santo

CRA-ES inova na forma de arrecadar
o pagamento da anuidade
A Unidade Financeira do Conselho Regional
de Administração do Espírito Santo (CRAES) inovou na forma de lidar com os registrados que não efetuaram o pagamento da
anuidade 2017, bem como, com aqueles
cujos pagamentos da anuidade 2018 estão
em aberto. Com a nova abordagem, a equipe
conseguiu alcançar um índice de recebimento superior a 34% em pouco mais de
dois meses.
“A inovação da unidade consistiu em estruturar o contato com os registrados para
oferecer soluções mediante a situação de
cada pessoa. Antes de cada contato, a equipe
checa no sistema as informações para fazer
uma abordagem mais amistosa e assertiva”,
explicou a gerente da Unidade Financeira do
CRA-ES, a administradora Kamyla Dadalto.
Segundo ela, no primeiro contato, em geral,
é feito um lembrete para o registrado da sua
atual situação financeira junto ao Conselho.
“Não ligamos para a pessoa cobrando e falando
de forma mais ríspida exigindo a quitação da
anuidade, afinal, esse é o tipo de atitude que
afasta e reforça uma imagem mais negativa
do conselho. Nosso objetivo é sempre o de
manter um bom relacionamento mesmo que
exista um débito”, acrescentou a gerente.
Por isso, quando é feito um acordo para
o pagamento da anuidade em atraso, por
exemplo, a equipe da Unidade Financeira
do Conselho Regional de Administração do
Espírito Santo (CRA-ES) entra em contato
com o registrado para lembrá-lo do vencimento das parcelas.
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Em outras situações, o Profissional da Administração é contatado logo após a data limite
para quitação do débito. “É feita, na prática,
a prestação de um serviço. Entendemos que
o registrado é nosso cliente final e queremos
cada vez mais auxiliá-lo em suas necessidades”, acrescentou a gerente da Unidade
Financeira do CRA-ES, a administradora
Kamyla Dadalto.
De acordo com ela, o objetivo ao fazer
essa prestação de serviço é simplificar ao
máximo para o registrado que tenha alguma
pendência financeira no Conselho Regional
de Administração do Espírito Santo (CRAES). “Assim a equipe consegue definir um
caminho viável para ambos os lados. É
uma forma mais amistosa de resolver um
problema”, pontuou a gerente.
Fonte: CRA-ES

CRA • MA

Conselho Regional de Administração do Maranhão

CRA-MA realiza ações de
interiorização no Estado
No mês de abril de 2018, o Conselho
Regional de Administração do Maranhão
(CRA-MA) realizou visitas a municípios do
interior do Estado. As visitas foram realizadas pelo vice-presidente, Adm. Ilmar
Polary, e pelo diretor Profissional e Institucional, Adm. Jaylson Mendonça. Na rota do
mês, foram visitadas instituições de ensino
superior nas cidades de Imperatriz e Caxias.

de Administração, prof. Thiago Assunção
Moraes. Ainda em Caxias, também foi visitada a FAI - Faculdade do Vale do Itapecuru. Na foto, com a prof. Francisca Torres
(Diretora Acadêmica), prof. Dália Carneiro
(Coord. Curso de Administração) e a prof.
Marcia Marinho (Diretora Geral).
Fonte: CRA-MA

Segundo Polary, sistematicamente o
Conselho realiza visitas às cidades do interior do Estado para conhecer a realidade
vivida pelos profissionais de administração,
estreitar os laços com as instituições de
ensino superior e divulgar ações, projetos
e benefícios que o conselho oferece. Para
Mendonça, o momento foi de aproximação.
“Nos últimos anos houve um aumento na
oferta de cursos de Administração no interior do Estado. Temos muitos profissionais
formados que precisam conhecer o CRA-MA
e uma das formas é, exatamente, esta visita
in loco para estreitar relacionamentos”,
destacou.
Em Imperatriz (MA), o vice-presidente do
CRA-MA, Adm. Ilmar Polary, e o diretor
Profissional e Institucional da entidade,
Adm. Jaylson Mendonça, participaram da
aula inaugural do MBA Executivo em Liderança e Gestão Empresarial do IPOG, instituição conveniada ao CRA. Em Caxias (MA),
foi realizada visita institucional à FACEM
- Faculdade de Ciências e Tecnologia do
Maranhão. Na oportunidade o diretor de
Desenvolvimento Profissional e Institucional do CRA-MA, Adm. Jaylson Mendonça,
foi recebido pelo Coordenador do Curso
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CRA • MS

Conselho Regional de Administração de Mato Grosso de Sul

CRA-MS mobiliza profissionais para
o CIPAD, Prêmio Belmiro Siqueira
e Fórum de Gestão Pública
O Conselho Regional de Administração
de Mato Grosso do Sul (CRA-MS) está
promovendo uma força-tarefa para levar
conteúdo de qualidade ao interior, além de
incentivar os profissionais a participarem de
ações como o Prêmio Belmiro Siqueira, que
neste ano tem a temática “Administração
da Saúde”, e do Fórum de Gestão Pública,
ambos promovidos pelo CFA.

de Palestras de Administração e Atendimento
Administrativos. No CIPAD o CRA leva
serviços de secretaria, departamento financeiro para regularização de débitos e negociações, fiscalização orientativa nas empresas
e instituições, promove atendimentos de
registro com emissão de carteira profissional
na hora, além da realização de palestra que
ajuda no desenvolvimento regional.

Foi realizada em Campo Grande a primeira
edição do curso Administração em Saúde,
com a qualificação de 18 profissionais. A
nova edição do curso está sendo realizada em Dourados, maior cidade do interior de MS. “O Estado foi pioneiro no país
a promover uma qualificação na área da
saúde. Diante disso, estamos realizando uma
força-tarefa com os conselheiros para que
todos participem do Prêmio escrevendo seu
artigo”, disse o Adm. Alex Sandre Rodrigo
Cazelli, presidente do CRA-MS.

Até o fechamento deste informativo, o
CRA-MS já promoveu o CIPAD 2018 em
Ponta Porã, região de fronteira, e na cidade
de Paranaíba. As palestras foram ministradas
pelo Adm. Thalis Zayede. Os conselheiros se
revezam para participar do CIPAD. Em Ponta
Porã o diretor de Fiscalização e Registro,
Adm. Márcio Laabs, esteve presente.
Fique por dentro das ações do CRA-MS:
www.crams.org.br.
Fonte: CRA-MS

Ainda de acordo com Cazelli, “a área da
saúde é uma das maiores reclamações da
população e tem recursos garantidos por lei,
porém não é eficiente por não ter gestão e
isso só se faz com profissionais de administração qualificados para atuar nessa área”,
reforça o presidente motivado pela participação no Prêmio Belmiro Siqueira.

Representando e gerando
oportunidades
Percorrendo o interior, o CRA-MS está
promovendo com o apoio do CFA e Associação dos Administradores, o CIPAD – Ciclo
60 - Boletim ADM. Notícias do Sistema CFA/CRAs

CRA • MG

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais

Fórum de Gestão Pública é realizado
com sucesso pelo CRA-MG
Dois dias de muito conhecimento sobre a
Gestão Pública e seus desafios. Assim foi o
2º Fórum de Gestão Pública, realizado pelo
CRA-MG nos dias 11 e 12 de junho em Belo
Horizonte.

entre o Sistema CFA/CRAs e um consórcio
de municípios mineiros para a utilização do
Sistema CFA de Governança, Planejamento
e Gestão Estratégica de Serviços Municipais
de Água e Esgotos (CFA-Gesae).

Quase 40 convidados entre políticos,
representantes de órgãos públicos, conselhos profissionais e instituições de ensino
abordaram a profissionalização da gestão
pública, o ensino da Administração, projetos
institucionais para a melhoria da gestão,
reforma política, inovação e controle da
gestão pública.

O Termo foi assinado pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço
– Cimva - e pelos presidentes do CRA-MG
e do CFA. “Esse convênio que estamos assinando hoje é de suma importância para os
municípios, que estão em situação caótica.
A arrecadação caiu, os repasses de direito
nosso estão sendo travados pelo Governo,
mas o problema está no município. O usuário
está no município, e esse convênio que
estamos assinando hoje, vai nos dar outra
perspectiva. Nós vamos tirar um proveito
muito grande disso”, ressaltou o presidente
do Cimva e prefeito de Entre Folhas, Ailton
Silveira Dias.

O presidente do CRA-MG, Adm. Antônio
Eustáquio Barbosa, fez a abertura do evento
e enfatizou a importância do mesmo para os
gestores e profissionais: “Esperamos que
nesses dois dias de evento possamos levar
aos gestores municipais e aos Administradores uma troca de experiência e aguçar as
ferramentas disponíveis para o bom desempenho de cada município”.

Fonte: CRA-MG

A inserção do profissional de Administração
na gestão pública também foi lembrada no
Fórum, com a palestra do presidente do CFA,
Adm. Wagner Siqueira: “A gestão pública é
muito contaminada pelo amadorismo, pela
falta de conhecimento técnico. Os profissionais têm uma contribuição muito relevante
para dar maior racionalidade de gestão na
Administração pública com competência e
acabar com esse amadorismo”.

GSAE
Ainda durante o 2º Fórum de Gestão Pública,
foi firmado o primeiro Termo de Cooperação
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CRA • PR

Conselho Regional de Administração do Paraná

CRA-PR inicia debates sobre
educação superior
Curitiba recebeu em maio 1a. edição do Fórum Permanente de
Diretores e Coordenadores de Cursos de Administração do Paraná
Curitiba foi a primeira cidade a receber Fórum
Permanente de Diretores e Coordenadores
de Cursos de Administração e Tecnologia
em Gestão do Paraná. O objetivo é reunir
ao longo do ano, gestores de Instituições de
Ensino Superior (IES) para debater os rumos
da educação universitária em todo o Estado.
A edição inaugural do evento, que passará
por oito regiões do Paraná, aconteceu dia
7 de maio, na sede do CRA-PR, na capital
paranaense. “Ano passado o Fórum discutiu
inúmeros pontos importantes para o desenvolvimento da educação superior em nosso
Estado e por isso esse ano vamos dar continuidade juntamente com as Instituições de
Ensino”, destacou o presidente do CRA-PR,
Adm. Amilcar Pacheco dos Santos.

Palestras:
O Fórum contou com três palestras principais. A primeira delas foi ministrada pelo
professor Paulo Tomazinho, com o tema
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“Imersão Vivencial em Metodologias Ativas”.
Já a segunda palestra foi sobre “Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade na prática”, ministrada pelo
Adm. Sérgio Tsuru, Conselheiro e Diretor de
Formação Profissional do CRA- PR.
O evento ainda teve a palestra de Adriano
Coelho, doutor em Educação pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), sobre “Metodologias de Aprendizagem
na Educação Superior – ENADE”.
Depois de Curitiba, estão programados
outros sete encontros com datas a serem
definidas. As cidades que receberão o Fórum
são: Umuarama, Santo Antônio da Platina,
Toledo, Pato Branco, Guarapuava, Paranavaí
e Apucarana. Com isso, a expectativa é de
que aproximadamente 180 IES participem
em todo o Paraná.
Fonte: CRA-PR

CRA • PE

Conselho Regional de Administração de Pernambuco

V ERECAD discute “Inovação e Criatividade
Para o Futuro do Trabalho do Administrador”
O Conselho Regional de Administração de
Pernambuco (CRA-PE) promoveu, na cidade
de Carpina/PE, o V ERECAD - Encontro
Regional dos Estudantes dos Cursos de
Administração, ocorrido nos dias 23, 24 e
25 de maio. Nesta 5ª edição, o evento foi
levado à Faculdade Luso Brasileira (FALUB)
e contou com o patrocínio do Conselho
Federal de Administração, o apoio do Sindicato dos Administradores no Estado de
Pernambuco (SINAEPE), da Associação dos
Administradores de Pernambuco (AAPE),
da Casa do Administrador de Pernambuco
(CAPE) e da Qualicorp.
A cerimônia de abertura foi presidida pelo
Adm. Wagner Siqueira, presidente do CFA,
que parabenizou a FALUB pelo compromisso
com a qualidade da educação oferecida, os
alunos presentes pela escolha da Administração como profissão e também relembrou
o compromisso de todos como cidadãos,
profissionais e coletivo na transformação
da sociedade e no crescimento econômico
brasileiro. Integraram também a mesa diretiva o Adm. Robert Frederic Mocock, presidente do CRA-PE, o Adm. José Carlos Gomes
de Souza, vice-presidente do CRA-PE, o
Adm. Joel Cavalcanti Costa, Conselheiro
Federal por Pernambuco e o Adm. Mauri
Vieira Costa, presidente do SINAEPE.

ser um bom administrador em sua empresa,
comércio, onde quer que opine”, ressaltou.
Durante o segundo dia do evento, além das
oficinas, aulas teóricas e práticas realizadas
no período da manhã e tarde, à noite ocorreram as palestras do Adm. Douglas Evangelista Neto, Superintendente do CFA, e da
Adm. Juliana dos Reis Cardoso que apresentaram o Sistema CFA de Governança,
Planejamento e Gestão. Logo em seguida,
o Adm. Antônio José Leite de Albuquerque,
Diretor da Câmara de Gestão Pública do
CFA, e o Adm. Cássio Mattos Dias falaram
sobre o Índice de Governança Municipal.
Fonte: CRA-PE

Na mesma noite o palestrante Mauro Kreuz
falou sobre a importância da doação máxima
ao estudo. “O importante não é no final do
curso ter um diploma, mas sim ter uma boa
formação. E para isso é preciso se dedicar ao
máximo, renunciar muitas coisas e no final
vem a recompensa, ter uma boa formação e
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Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro

Novas ferramentas do Sifa são
iniciadas no CRA-RJ
Se desde 2013, com a implantação do Autoatendimento, o CRA-RJ já se destaca quanto
às inovações que trazem ainda mais vantagens e bons serviços aos seus registrados,
hoje, com a chegada do Sistema Integrado
de Fiscalização e Autoatendimento (Sifa),
versão otimizada do modelo anterior, o Rio
de Janeiro mostra mais uma vez que a tecnologia aliada aos bons procedimentos pode
ampliar a atuação das entidades de classe
de todo o país.
Com isso, além da ampliação da Fiscalização,
através das buscas inteligentes por Big Data,
e da nova Carteira de Identificação Profissional (CIP), e ainda seguindo o traçado
vanguardista que sempre representou o
Rio de Janeiro, algumas ferramentas do
Sifa serão implantadas primeiramente
neste Regional para serem aprimoradas e
levadas para os demais, como os Acervos
Técnico, Funcional e Intelectual; a Ferramenta Plenária; o Adm Empregos; e uma
Rede Social Corporativa exclusiva para os
profissionais e estudantes de Administração.
“O uso intensivo de tecnologias é uma característica do profissional de Administração,
que deve se aproveitar de maneira eficiente
do que há de melhor no mercado. E o CRA-RJ
também busca fazer isso. Estar sempre um
passo à frente, no sentido de implantar ferramentas que facilitem a vida dos profissionais e das empresas registradas, além dos
estudantes da área”, garantiu o presidente
do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai.
Este também é exatamente o entendimento
que tem o CFA, presidido pelo Adm. Wagner
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Siqueira, conselheiro federal pelo Rio de
Janeiro, e que está fazendo a implantação
do Sifa em todo país, a fim de garantir o que
há de melhor para a profissão.
“Nós, como profissionais da Administração,
precisamos ter a capacidade intelectual de
pensar e entender o quê e quem nos rodeia
para a melhor tomada de decisão. Nesse
contexto, o Sistema CFA/CRAs precisa
acompanhar todas as transformações tecnológicas e sociais que têm ocorrido de forma
cada vez mais rápida. E um desses caminhos
é aprimorando os métodos de Fiscalização,
crucial para garantir a reserva de mercado
para os profissionais de Administração devidamente registrados”, afirmou o presidente
do CFA.
Fonte: CRA-RJ

CRA • RO

Conselho Regional de Administração de Rondônia

CRA-RO reúne coordenadores
em palestras sobre gestão
Ciente de suas responsabilidades como
órgão consultivo, orientador, disciplinador
e fiscalizador do exercício da profissão de
administrador, o Conselho Regional de
Administração de Rondônia (CRA-RO) tem
buscado atuar junto às instituições de ensino
superior em todo o estado, principalmente
procurando contribuir no processo de
formação dos novos bacharéis em administração e tecnólogos em gestão. Dentro desse
processo metodológico, o CRA-RO reuniu
recentemente coordenadores dos cursos de
administração e de tecnologia em gestão num
café da manhã promovido pela Diretoria de
Desenvolvimento Profissional Institucional.
Na oportunidade foram ministradas palestras pelo secretário estadual de Planejamento, Orçamento e Gestão, George
Braga, e pelo diretor técnico da Agência de
Desenvolvimento de Porto Velho, Armando
Moreira Filho. O secretário George Braga
destacou a importância do administrador
em todos os segmentos do mercado,
incluindo o serviço público. “Muitos dizem
que a educação é a salvação do Brasil, mas
é a gestão que dará o direcionamento aos
investimentos aplicados na educação,
porque tudo passa pela gestão”, disse Braga.

Aos coordenadores presentes no auditório
do CRA-RO, George Braga acentuou que
o gestor precisa atuar com coragem na
tomada de decisões e estar preparado para
contornar problemas. “No serviço público,
a gestão é fundamental porque, às vezes, é
preciso que sejam adotadas medidas que
nem sempre agradam a todos, mas que são
necessárias para o sucesso de determinadas
ações. Muitos Estados estão falidos porque
não houve gestão de qualidade”, mencionou.
Já o diretor técnico da Agência de Desenvolvimento da capital, Armando Moreira
Filho, mencionou os desafios presentes nos
projetos em andamento que objetivam dinamizar e impulsionar o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico do município,
trabalhando, especialmente, melhorias da
gestão pública, com base na inovação e na
sustentabilidade. O presidente do CRA-RO,
adm. Manoel Pinto da Silva, destacou a
importância das palestras e agradeceu a
presença dos coordenadores, mencionando
que o Conselho sempre estará ao dispor das
Coordenações. “O Conselho é parceiro e
continuará sendo”, completou.
Fonte: CRA-RO
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Conselho Regional de Administração de Santa Catarina

Relatório de
atividades é exemplo
de transparência
na gestão
O CRA-SC lançou neste primeiro semestre
o Relatório de Atividades 2017. O modelo
é um exemplo de transparência aos registrados e toda sociedade catarinense, sendo
uma ferramenta de pesquisa aos leitores
que poderão avaliar o trabalho realizado
e ter orgulho de ser representado por um
Conselho que luta pelos interesses da
profissão e de seus associados. O Relatório,
disponibilizado gratuitamente no site do
Conselho e no aplicativo da Revista ADM+,
mostra os números de todas as vice-presidências e as grandes ações promovidas
durante o exercício 2017.
“A marca deste novo CRA-SC é o trabalho
em conjunto. Somente com o apoio de todos
os setores do Conselho e dos registrados
poderemos crescer ainda mais nos próximos
anos. Só temos a agradecer a este time pela
confiança e dedicação em prol do fortalecimento da nossa profissão”, disse Evandro
Fortunado Linhares, presidente do CRA-SC.

2018
Para este ano, o Conselho Catarinense
preparou agenda com diversas atividades
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que atenderão a todos os públicos da
autarquia. No mês de abril foi realizado o
IV Encontro Catarinense de Cursos Superiores de Administração e Tecnólogos. No dia
5 de julho será a vez do Gestão Pública em
Foco, que ocorrerá em Florianópolis e terá
como palestrante o consultor de Inovação
da Secretaria de Governo do Estado de São
Paulo, Álvaro Gregório. O Fórum Estadual de
Administração está agendado para o dia 13
de setembro, no Teatro Pedro Ivo. O Adm.
Gustavo Cerbasi, referência em inteligência
financeira do Brasil, comandará a palestra
principal, com o tema: “Escolhas Inteligentes: a administração dos planos pessoais”.
Também está programada para o segundo
semestre, a II Jornada de Integração Acadêmica em Administração que unirá estudantes
de todo o estado em um torneio gerencial
de alta performance. Além destes, serão
realizados Ideias.Adm, Workshops.Adm,
entre outros eventos em todas as seccionais e na sede.
Fonte: CRA-SC

CRA • SP

Conselho Regional de Administração de São Paulo

Semana da Saúde no CRA-SP
atraiu mais de mil pessoas
No último mês de maio, o Conselho Regional
de Administração de São Paulo (CRA-SP)
promoveu a I Semana de Administração em
Saúde, que contou com eventos na sede do
Conselho, na capital paulista, e nas cidades
de Campinas, Bauru, Sorocaba, Presidente
Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio
Preto, Caçapava e Santos.
Os números da Semana revelam a atenção
que a gestão profissional na área tem conseguido nos últimos anos. Foram 17 apresentações, 19 palestrantes, 2.569 inscritos e
1.122 participantes no total. Na palestra
de abertura, o presidente do CRA-SP, Adm.
Roberto Carvalho Cardoso, ressaltou a
importância de o setor contar com profissionais da Administração, que contribuem
para a melhoria da saúde no Brasil.

Palestras
A Semana Temática foi promovida em
parceria com o Grupo de Excelência de
Administração em Saúde, um dos 31 Grupos
atuantes no Conselho e que contam com
profissionais dos mais diversos setores. Nas
apresentações, foram abordados inúmeros

O presidente do CRA-SP, Adm. Roberto
Carvalho Cardoso, na abertura da I
Semana de Administração em Saúde

tópicos ligados à gestão da área e, também,
às melhores práticas dentro do setor como,
por exemplo, judicialização e mediação na
saúde, slow medicine, perfil e competências
para uma carreira de sucesso, empregabilidade, humanização e o futuro da saúde no
Brasil.
Entre os palestrantes, estavam especialistas
de renome na área, como Gonzalo Vecina
Neto, ex-secretário municipal de Saúde
de São Paulo e ex-CEO do Hospital Sírio
Libanês; Dario Biroli, professor emérito da
Universidade de São Paulo; Eliana Ribas,
coordenadora do Núcleo Técnico de Humanização da Secretaria de Saúde do Estado
de São Paulo e Ana Maria Malik, doutora
em medicina e coordenadora do FGVsaúde.
A cobertura completa da Semana pode ser
conferida na edição 382 (maio/junho) da
Revista Administrador Profissional e, também,
no canal A Serviço da Administração (youtube.
com/oficialcrasp).
Fonte: CRA-SP

Público lota a primeira palestra da Semana
realizada na sede do CRA-SP, que contou
com a presença de Gonzalo Vecina Neto
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Conselho Regional de Administração do Tocantins

CRA-TO recebe, pela segunda vez,
Assembleia de Presidentes do Sistema CFA
Paralelo à assembleia, ainda será realizada a inauguração do espaço de eventos
O Conselho Regional de Administração do
Tocantins (CRA-TO) recebe, pela segunda vez,
entre os dias 4 a 6 de julho, a Assembleia de
Presidentes do Sistema CFA/CRAs. O CRA-TO
acolherá o presidente do Conselho Federal de
Administração (CFA), Wagner Siqueira, e os
27 presidentes dos Conselhos Regionais de
Administração, além dos conselheiros federais do CFA. Para o presidente do CRA-TO,
Eugênio Pacceli, receber a assembleia é um
motivo de muito orgulho. “Pela segunda vez
o CRA recebe a Assembleia de Presidentes
e isso é motivo de muito orgulho pro CRA
Tocantins. É também uma oportunidade de
mostrar aos demais colegas presidentes a
estrutura do CRA, que hoje é um dos mais
bem aparelhados do sistema CFA”, apontou.
A Assembleia de Presidentes ainda contemplará um momento muito importante para
o CRA-TO, que é a inauguração do espaço
de eventos. O espaço foi pensado para que
não só os profissionais em administração
tivessem um lugar para confraternizar entre
si, mas também para todos os profissionais
de áreas correlatas e a comunidade. De
acordo com Pacceli, o espaço de eventos visa
também dar maior conforto aos profissionais. “O espaço é moderno, muito bem projetado e construído, e visa dar maior conforto
aos profissionais e empresas registradas no
CRA-TO que queiram fazer suas festividades.
E, mais uma vez, a entrega desse espaço só
será possível com a ajuda do CFA”, afirmou.
O novo espaço tem capacidade para receber
80 pessoas e será inaugurado no dia 5 de julho.
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Mais melhorias
Até o fim do ano, o CRA-TO deve receber as
obras do novo projeto de urbanização que
fará a ligação da sede do Conselho a uma
das avenidas mais importantes da Capital,
a Avenida Teotônio Segurado. O projeto
contempla a construção do novo estacionamento, que terá vagas destinadas a idosos
e pessoas portadoras de deficiência, além
de paisagismo.
Fonte: CRA-TO

CRA • TO

Conselho Regional de Administração do Tocantins
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Conselho Regional de Administração do Tocantins
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