
  O CRA-MG já esteve, neste ano, em 144 cida-
des, com o Projeto “Empregadoras”, visitando As-
sociações Comerciais e Industriais, em busca de 
apoio às atividades de fiscalização e em visita a 
empresas que tiveram mapeados os seus cargos 
inerentes à Administração, para então, estabele-
cer junto a estas, o compromisso de manter os 
Administradores, devidamente habilitados, nes-
ses cargos.
  Além da fiscalização em empregadoras, o CRA-
MG interveio em editais da prefeitura de Belo Ho-
rizonte e de Lagoa Santa. Na primeira, exigiu-se a 
suspensão da licitação para contratar empresa es-
pecializada em prestação de serviços de diária de 
micro-ônibus, solicitando a comprovação do re-
gistro ou inscrição da licitante no CRA, bem como 
de que está em dia com suas obrigações junto ao 

Conselho. Além 
disso, pediu a 
c o m p r o v a ç ã o 
do licitante de 
possuir em seu 
quadro perma-
nente, profis-
sional de nível 
superior com 
registro ativo e 
em dia, junto ao 
CRA. Já para a Prefeitura de Lagoa Santa, foi solici-
tado que constasse como requisito para assumir 
o cargo de Analista de Gestão I – Administrador 
- somente bacharel em Administração e registro 
em Conselho Profissional de Classe Competente.

Prêmios de 2011 são entregues 
pelo CRA-MG
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  O Grupo de estudo temático de ensino já come-
çou a colocar em prática suas ações para 2012. 
A proposta para este ano é buscar soluções de 
ensino da Administração e uma delas é a capa-
citação do coordenador dos cursos de Adminis-
tração. Para isso, o GET de Ensino está buscando 
a proximidade com as 16 Instituições de Ensino 
participantes, onde passarão a ser realizados os 
encontros do grupo e os eventos do CRA-MG vol-
tados para o ensino. 
  De acordo com a Coordenadora do grupo, Adm. 
Shirley Jorge , “o interesse do GET/2012 é atender 

as demandas de coordenadores de curso, para 
que eles conheçam as Diretrizes Curriculares”. 
Serão apresentados exemplos de ações gestoras 
que, segundo a Administradora, não são eviden-
ciadas em muitas IES, o que compromete a avalia-
ção junto ao MEC e do perfil do egresso. Portanto, 
a partir de maio, o GET elaborará o KIT coorde-
nador de curso com a ajuda dos coordenadores 
participantes. “Isso preencherá o nicho profissio-
nal no segmento, provocado pela rotatividade 
do cargo e pelo acúmulo de funções transitórias 
existentes”, afirma a coordenadora.

GET de ensino prioriza coordenadores de curso
Adm. Notícias - Informativo Bimestral do CRA-MG - Nº 44 - Março/Abril 2012

Center Convention - Uberlândia, MG

Fiscalização atua em empregadoras e editais

O Vice-presidente de Fiscalização, Adm. Afonso Victor 
Vianna e o funcionário, Adm. Dimas Magalhães (dir), 
com componentes do CI de Juiz de Fora

A Praça de São Pedro situa-se em frente à 
Basílica de São Pedro, no Vaticano. Foi dese-
nhada por Bernini no século XVII em estilo 
clássico mas com adições do barroco. O ro-
mancista francês Stendhal a chamou de “a 
arte da perfeição”.

Adm. Marcelo José da Silva 

Pôr do Sol no Parque Nacional da Serra da 
Canastra, MG, criado em 1972. A região eco-
turística da Serra da Canastra tem mais de 
200 mil hectares e abrange seis municípios 
do estado.

Adm. Alberto Luiz Minelli Volponi



  Interiorização 
e mais ênfase na 
fiscalização. Atra-
vés de enquete 
em nosso site e 
demais meios 
de comunicação 
utilizados pelos 
A d m i n i s t r a d o -
res e tecnólogos 
registrados no 
CRA-MG, iden-

tificamos que essas duas ações são os atuais 
anseios dos registrados. Essas atividades vêm 
sendo trabalhadas pelo regional e reforçadas 
em 2012. Nos primeiros quatro meses do ano, 
o CRA-MG já esteve em mais de 140 cidades do 
interior, em reunião com associações comer-
ciais e industriais e empresas, a fim de conse-
guir, junto a estas, apoio para a realização da 
fiscalização preventiva do projeto “Emprega-
doras 2012”.
  Esta ação visa divulgar, junto às maiores em-
presas e indústrias de Minas Gerais, a importân-
cia de ter Administradores registrados em car-
gos e funções destinados a estes profissionais. 
Além disso, visa também ao acesso ao quadro 
de funcionários dessas empresas para diag-
nosticar os cargos inerentes aos profissionais 
de Administração e exigir que sejam ocupados 
por Administradores e o consequente registro 
destes profissionais, conforme determina a lei.
  A intensificação das ações do CRA-MG no in-
terior não fica restrita à fiscalização. Em junho, 

o maior evento da Administração da América 
do Sul será realizado em Uberlândia, o XIX CO-
NAMERCO, Congresso de Administração do
Mercosul, abordando o tema “A dinâmica da 
logística no Mercosul: Administração, Tecno-
logias e Desafios para o futuro”. Visitantes de 
toda a América Latina participarão de painéis, 
conferências, rodadas de negócio e visitas téc-
nicas na “Capital da Logística”, como a cidade 
é conhecida.
  Um evento de tamanha abrangência só po-
deria ser realizado em um local com relevân-
cia e atuação nacional à altura. Uberlândia é 
a maior cidade do Triângulo Mineiro, sendo a 
primeira de Minas Gerais a ter um Entreposto 
da Zona Franca de Manaus, além de ser sede 
das maiores empresas do setor atacadista com 
mais de 700 mil clientes ativos e 33 empresas 
com Centro de Distribuição, ou seja, de impor-
tância fundamental para a logística brasileira.
  Essas ações demonstram o quanto o CRA-MG 
preza pelas necessidades de seus registrados, 
atento à suas expectativas e demandas. A par-
ticipação ativa e contribuição dos Administra-
dores e tecnólogos são fundamentais para a 
valorização do profissional de Administração e 
reconhecimento da sociedade sobre a impor-
tância de se ter profissionais capacitados e le-
galmente habilitados frente às organizações
públicas e privadas do país.

Adm. Pedro Rocha Fiuza
Presidente CRA 3.636
presidencia@cramg.org.br
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Editorial

  A responsabilidade de tributos atinentes à 
empresa poderá recair sobre o seu gestor? De 
acordo com o art. 135 do CTN, a resposta será 
positiva. O Estado realmente poderá cobrar dí-
vida tributária do Administrador e não da em-
presa. A regra é que os tributos da empresa de-
vem ser por ela suportados, mas como ocorre 
com a língua portuguesa, toda regra tem exce-
ção. É necessário, então, verificar em quais situ-
ações poderá o Fisco cobrar a dívida tributária 
do gestor que administra a empresa. 
  No Direito Tributário, a responsabilidade pelo 
pagamento do tributo nem sempre será do 
contribuinte, pois recai sobre o responsável tri-
butário, que é aquele que não tem necessaria-
mente uma relação pessoal e direta com o fato 
gerador.  
  O responsável, por previsão legal, poderá ser, 
por exemplo, a pessoa que gerencia a empresa, 
ou seja, o gestor que contrata pessoal, fornece-
dores e prestadores de serviços; que cuida das 
contas a pagar e receber; que representa a em-
presa perante o Estado; que aliena bens e toma 
decisões; enfim, que pratica todos os atos de 
gestão outorgados pela empresa. 
  E quando o gestor poderá vir a ser responsa-
bilizado pelas dívidas tributárias da empresa? 
Segundo o artigo 135 do CTN, quando ele pra-
ticar atos com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos. A legislação 
é clara ao admitir que o gestor jamais poderá 
ser responsabilizado pelo pagamento do tribu-
to da empresa simplesmente por ser sócio ou 
Administrador, mas sim por ter praticado um 
ato doloso com conseqüências tributárias. Para 
a configuração da responsabilidade pessoal do 
gestor, portanto, é necessária a conduta dolo-
sa, que é quando o agente quis o resultado ou 
assumiu o risco de produzi-lo (art. 18, inciso I 
do CP). 

 Portanto, está completamente descartada 
qualquer possibilidade de responsabilização 
tributária quando o gestor praticar atos com 
culpa, seja por imprudência, negligência ou im-
perícia. 
  O artigo 135 enumerou os atos considerados 
dolosos: excesso de poderes, infração à lei ou 
infração ao contrato e estatutos. Um típico 
exemplo de ocorrência de excesso de poder é 
quando o gestor decide fechar negócios não 
autorizados pelo contrato social. Consubstan-
cia o segundo exemplo, a venda de mercado-
rias antes de confeccionado o talão de notas 
fiscais. E o terceiro caso ocorre quando o sócio 
modifica o contrato social sem o consentimen-
to de todos os sócios.
  A lei também coibiu qualquer possibilidade de 
o gestor utilizar-se da conhecida figura do “la-
ranja” para livrá-lo da responsabilidade. Portan-
to, não importa se foi ele quem praticou mate-
rialmente o fato ou se houve a sua participação 
ou mesmo o seu auxílio na realização do crime 
como mandante. 
  Ao praticar o ato doloso, a responsabilidade 
será do gestor e a empresa ficará desobrigada 
de pagar o tributo. O STJ tem entendimento fir-
mado no sentido de que o simples inadimple-
mento do crédito tributário não configura ato 
doloso, mas a extinção irregular da sociedade 
sim. 
  Tendo em vista todas as complicações legais, 
os altíssimos acréscimos dos encargos legais 
( juros e correção monetária), os problemas com 
bloqueio de dinheiro, penhora do patrimônio, o 
gestor deve manter a contabilidade escorreita, 
evitar desvio de finalidade e confusão patrimo-
nial, agir com total responsabilidade, seguir as 
leis e se pautar pelos deveres de diligência e 
lealdade ao administrar a empresa.
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A Responsabilidade Tributária do Administrador
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  No dia 03 de março, os professores e coordena-

dores de Administração da região de Uberlândia 

se reuniram para o III EPROCAD, Encontro dos pro-

fessores e coordenadores dos cursos de Adminis-

tração, realizado pelo CRA-MG. O encontro teve 

cerca de 40 participantes, que puderam assistir ao 

debate “Avaliação e gestão de Instituições de En-

sino Superior: Para onde estamos caminhando?”, 

apresentado pelo Adm. Mauro Kreuz, Presidente 

da Associação Nacional dos Cursos de Graduação 

em Administração, ANGRAD.

Avaliação e gestão de IES são debatidas no EPROCAD
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CRA-MG recebe alunos em visita técnica

  Mais de 30 estudantes do 1º e 3º períodos do 
curso de Tecnólogo em Processos Gerenciais, 
da Faculdade Paiva Vilhena, de Campanha/MG, 
estiveram no CRA-MG no dia 12 de abril, para 
visita técnica, projeto que visa a levar ao futu-
ro profissional, informações sobre o Conselho, 
a Administração e o mercado de trabalho. Os 
alunos estiveram acompanhados da Coordena-
dora do curso, Silvana Aparecida Domingues 
Arantes, e do professor da instituição, Admilson 

Castro Arantes.
  Durante a visita, a funcionária do CRA-MG, Adm. Elizângela Tavares, apresentou funções e 
ações do Conselho e abordou a importância do registro profissional, além de posicionar os 
estudantes quanto às perspectivas do mercado de trabalho para os profissionais.
  Instituições interessadas em realizar visitas ao CRA-MG devem entrar em contato com a 
Adm. Elizângela Tavares, pelo telefone (31) 3274-5536.

  O tema “A Metodologia PBL/ABP e o Case da 
PUC Campinas” será debatido durante o VII En-
contro de Coordenadores de Cursos de Admi-
nistração e o III Encontro Estadual da ANGRAD, 
no dia 23 de junho, no campus do Coração Eu-
carístico da PUC Minas. O evento contará com a 

presença do Presidente da ANGRAD, Prof. Adm. 
Mauro Kreuz, e tem como público-alvo, coorde-
nadores e professores dos Cursos de Adminis-
tração.
  Inscrições e informações: e-mail: leandro@cra-
mg.org.br. Telefone (31) 3273-6263.

Encontros discutem Metodologias de Aprendizagem

Os Conselheiros Federais, Adm. Gilmar Camargo e Adm. Janaína Siegler e o Vice-
Presidente de Fiscalização, Adm. Afonso Victor Vianna, entre participantes do even-
to

A funcionária do CRA-MG, Adm. Elizângela Tavares, entre os alunos da 
Faculdade Paiva Vilhena
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  Uberlândia se prepara para receber visitantes 
de toda a América Latina, que participarão do 
XIX Congresso de Administração do Mercosul, 
CONAMERCO, de 13  a 15 de junho, e aborda-
rá o tema “A dinâmica da logística no Merco-
sul: Administração, Tecnologias e Desafios para 
o futuro”. Organizado pelo Conselho Regional 
de Administração de Minas Gerais (CRA-MG), 
com apoio do Regional do Rio Grande do Sul 
(CRA-RS) e Conselho Federal de Administração 
(CFA), em parceria com a Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) e Prefeitura Municipal de 
Uberlândia, e com a chancela da Organização 
Latino-Americana de Administração (OLA), a 
expectativa é ter 5.000 participantes no Center 
Convention, localizado no maior complexo de 
compras, negócios e lazer do Triângulo Mineiro 
– Center Shopping, onde o evento será realiza-
do.
  A dinâmica programação estabelecida para o 
evento prevê de palestras e conferências, a vi-
sitas a empresas, apresentação de trabalhos e 
rodadas de negócios. O objetivo do CONAMER-
CO 2012 é compartilhar experiências, contribuir 
e conscientizar para abordagem preventiva aos 
desafios ambientais, fomentar e estimular tra-
balhos técnico-científicos e oferecer ambiente 
favorável para relacionamentos comerciais e re-

alização de negócios, além de intercâmbio co-
mercial. As inscrições já podem ser feitas pelo 
site www.conamerco2012.com.

 Por que Uberlândia?
  Considerada a Capital Nacional da Logística, 

Uberlândia cresce e se desenvolve em ritmo ace-

lerado. Segundo dados do IBGE, em um raio de 

600 km partindo de Uberlândia, está concentrado 

58% do PIB nacional. A “cidade que respira negó-

cios” é a primeira de Minas Gerais a ter um Entre-

posto da Zona Franca de Manaus, que está insta-

lado em uma área de 300 mil metros quadrados, 

fortalecendo não só o setor de Logística como 

também a Indústria, que é hoje o segundo seg-

mento mais relevante da economia da cidade.

Semana Internacional de Logística
  Paralelamente ao CONAMERCO, serão realizados 

mais dois eventos em Uberlândia, formando a 

Semana Internacional de Logística. O II EnFAGEN, 

Encontro das Faculdades de Gestão e Negócios, 

que promoverá debate científico, divulgação de 

pesquisas e integração entre a graduação e pós-

graduação, e o Movimenta 2012, Feira Internacio-

nal de Logística, que será realizada no Parque de 

Exposições do Camaru.

XIX CONAMERCO aborda a Dinâmica da Logística
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Ecologia Empresarial

  No momento atual, quando um maior grau 
de maturidade conceitual tem levado Admi-
nistradores e Empresários a encararem com 
maior seriedade valores importantes como a 
Responsabilidade Social e a Sustentabilidade, 
também volta à tona a Ecologia Empresarial. 
Definida como “ciência que busca constatar, 
analisar, compreender e otimizar as interações 
dos seres humanos entre si, com os meios de 
produção e com a ambiência, dentro de um 
ecossistema organizacional”, a Ecologia Em-
presarial reconhece as instituições como or-
ganismos sociais vivos. Em tal contexto, essas 
se mostram sujeitas, por analogia, a muitos 
dos problemas que se manifestam nos seres 
vivos em geral. Um dos seus principais coro-
lários é o princípio de que, por mais lucrativo 
que aparente ser, um empreendimento em-
presarial que polui o meio ambiente  ou ex-
plora seus colaboradores internos não pode 
ser considerado um cidadão corporativo ético, 
responsável e merecedor de credibilidade.
  A Ecologia Empresarial destaca a importân-
cia da criação, dentro do universo empresarial, 
de uma ambiência (ambiente físico mais clima 
psicológico) propícia à plena manifestação 
de cada colaborador percebido como um ser 
humano integral, formado por componentes 
biológicos, intelectuais, sociais e espirituais. 
Ela busca criar condições propícias para que 
as pessoas, dentro do ecossistema empresa-
rial, possam se realizar ao realizar, acreditando 
que o aproveitamento do potencial humano é 
um dos principais aspectos geradores da mo-
tivação, da inovação e da criatividade, fatores 
significativos para a criação de valor, efetivi-

dade e sustentabilidade.

zenando os dados, desde a recepção do nosso 
cliente e as informações geradas em todos os 
setores do Hospital, possibilitando uma visão 
integrada dos processos operacionais e admi-
nistrativos. Através dele, os dados estão dispo-
níveis e podem ser monitorados pelas diferen-
tes áreas. 

  O senhor ganhou o prêmio Destaque em 
Administração pelo seu trabalho como ges-
tor do Hospital, referência no atendimento 
à comunidade, sem fins lucrativos. O senhor 
acredita que a atuação de Administradores 
no 3º setor é satisfatória, ou a categoria 
ainda pode ser mais atuante? 
FF: As organizações do 3º setor necessitam da 
expertise técnica do profissional administrador, 
pois elas estão buscando a profissionalização, a 
transparência na prestação de contas, o maior 
controle dos gastos e novas formas de inves-
timento. Acredito que a atuação da categoria 
pode ser maior. Tanto as organizações devem 
procurar ter administradores em seu quadro de 
pessoal, efetivos ou voluntários, quanto os pró-
prios profissionais devem se especializar neste 
setor, que cresce a cada dia.  

  Durante a entrega do prêmio Destaque em 
Administração, o senhor ressaltou que “a 
saúde precisa de Administradores”. Como 
estes profissionais podem melhorar o sis-
tema de saúde no Brasil, tanto particular 
quanto público?
FF: Pela natureza da ocupação, os administra-
dores têm a capacidade de lidar não só com 
números, mas também com pessoas, que são 
fundamentais em qualquer organização. Dessa 
forma, podemos melhorar o sistema de saúde, 
implantando modelos de gestão baseados em 
indicadores, resultados e por competências. 
Nós, como administradores, podemos e deve-
mos fazer parte dessa gestão.

Vista aérea de Uberlândia
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Administração pode resolver problemas de 
gestão hospitalar

  Com mais de 15 anos de experiência em Admi-
nistração Hospitalar e Serviços de Saúde, o Adm. 
Francisco de Assis Figueiredo, Superintendente 
Geral do Hospital da Baleia, soube atender às ne-
cessidades da instituição quando esta enfrentou 
problemas financeiros, ao implantar, em 2008, a 
profissionalização da gestão do hospital. Especia-
lista em Administração Hospitalar, com MBA Exe-
cutivo em Gestão de Organizações Hospitalares e 
Sistemas de Saúde/FGV, o Administrador recebeu 
o prêmio Destaque em Administração por sua 
atuação no Hospital da Baleia e ressalta que a saú-
de precisa de Administradores.

O Hospital da Baleia passou por uma refor-
mulação na sua gestão, profissionalizando-
a. Como foi essa reformulação? 
FF: Em 2008, o Hospital implantou um novo mo-
delo de gestão. Descentralizamos e delegamos 

competências às diversas unidades de negócios 
do Baleia, sob o constante monitoramento da 
Fundação Benjamin Guimarães (FBG), por meio 
da diretoria e também pelo Conselho Curador. 
Implantamos as ferramentas do Balanced Score-
card com a finalidade de otimizar a capacidade 
de atendimento hospitalar e a eficácia de uma 
atuação profissional e competente. Uma gestão 
voltada para resultados, realizando intervenções 
estratégicas em processos vitais e orientada por 
indicadores de desempenho – como requerem os 
princípios da boa governança – foram caminhos 
seguros que optamos seguir, confiando na nossa 
capacidade técnica. 

  O que melhorou com essa mudança de ges-
tão?
FF: O modelo de gestão implantado em janeiro de 
2008 possibilitou um avanço significativo no ge-
renciamento da Instituição através da busca pela 
sua sustentabilidade. Posteriormente, o Hospital 
passou a contar com a parceria da Fundação Dom 
Cabral (FDC). Criamos um grupo gestor formado 
por pessoas representantes de áreas estratégicas, 
sob a minha liderança como superintendente ge-
ral. Constitui-se em um grupo colegiado que defi-
ne quais decisões serão tomadas e o mapeamen-
to estratégico. O grupo auxilia no direcionamento 
dos esforços para as questões de maior impacto 
na potencialização da oferta de leitos e produção 
de serviços. Ele delibera, em conjunto com as áre-
as responsáveis, sobre os procedimentos ambula-
toriais, as internações, a quantidade de cirurgias 
realizadas, a taxa de ocupação e a média de per-
manência nas unidades de internação. Com essas 
ações ganhamos em eficiência e produtividade. 
O Sistema Integrado de Gestão (SIG) também é 
uma importante ferramenta do Hospital da Baleia 
na gestão desses processos, registrando e arma-
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Bolsas de Estudo
 Confira os nomes dos ganhadores das bolsas de estudo sorteadas pelo CRA-MG, no dia 21 de março:

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA    
1º Número Principal: Marlon Alexander Carvalho - Re-
gistro: 21.337

2º Número Principal: Ronaldo de Souza - Registro: 
22.483

FACULDADES PROMOVE - BH
1º Número Principal: Ana Aparecida da Silva - Registro: 
48.727

2º Número Principal: Geraldo Armando Mendes Filho 
- Registro: 31.427

FGV
1º Número Principal: Letícia Cleide Ferreira Pinto - Re-
gistro: 47.911

2º Número Principal: Carla da Silva Matos Noronha - Re-

gistro: 35.069
CENTRO UNIV. NEWTON PAIVA
1º Número Principal: Vera de Sales Martins - Registro: 
18.278

2º Número Principal: Zulca Iale Moreira Ferreira- Re-
gistro: 31.620

UNIS - Centro Univ. do Sul de Minas (VARGINHA)
1º Número Principal: Mauro César Paes Almeida - Re-
gistro: 6.674

2º Número Principal: Francisco Marques Gomes Fer-
reira - Registro: 805

BI - EDUC. INTERNACIONAL
1º Número Principal: Hebert Wagner Arcanjo - Regis-
tro: 43.304

Adm. Franciso de Assis Figueiredo



  No dia 23 de 
março, o CRA-MG 
entregou as pre-
miações do Sis-
tema CFA/CRA’s e 
CRA-MG de 2011, 
Belmiro Siqueira, 
Guerreiro Ramos 
de Gestão Públi-
ca, Honra ao Méri-
to e Destaque em 

Administração. A 
cerimônia, realizada no Auditório da Cidade Aca-
dêmica do Pitágoras, contou com a participação 
de cerca de 200 convidados e com a presença de 
todos os premiados que contribuíram para o de-
senvolvimento da Administração e da sociedade.
  Abrindo o recebimento dos prêmios, a Secretá-
ria de Estado de Planejamento e Gestão de Mi-
nas Gerais, Renata Vilhena, ganhadora do prémio 
Guerreiro Ramos de Gestão Pública, enfatizou os 
feitos alcançados pelo choque de gestão, ressal-
tando a necessidade de o governo procurar fazer 
mais pela sociedade, com menos recursos. Outra 
agraciada com um prêmio instituído pelo CFA, o 
Belmiro Siqueira de Administração, foi a Usiminas, 
na modalidade “Empresa Cidadã”. Recebeu o prê-
mio pela empresa, o Gerente Geral de Relações 
Institucionais, Eduardo Lery Vieira. 
  Pelo prêmio Honra ao Mérito, foram agraciados 
a Adm. Adelaide Maria Coelho Baeta, na categoria 
contribuição profissional, o Adm. Esaú Rodrigues 
Alves, na categoria post-mortem, recebendo o 
prêmio em nome deste, seu neto, Marcos Valério 
Alves, o Adm. Hugo Ferreira Braga Tadeu, como jo-
vem Administrador do ano de 2010 e o Adm. Dav-
son M. Irff Silva, como contribuição honorífica. Em 
seu discurso de agradecimento, o Adm. Davson 
lembrou-se de seus alunos que, de acordo com 
o mesmo, são fundamentais em seus projetos, 

nos quais “aprenderam a transformar sonhos em 
ações verdadeiras, colocando em prática, o que 
aprenderam em aula”.
  Já pelo prêmio instituído pelo CRA-MG, Desta-
que em Administração, foram contemplados os 
Administradores Sydney Ubirajara Cardoso, em 
Gestão Empresarial, Ângela Mª Ferreira, em Vo-
luntariado e Esaú Rodrigues Alves, na categoria In 
memorian. Enquanto o neto do Adm. Esaú recebia 
o prêmio, foi apresentada aos presentes, a história 
do ex-presidente do CRA-MG, que lutou pela valo-
rização da Administração.
  Como pessoa jurídica, a Fundação Benjamin Gui-
marães - Hospital da Baleia – foi a ganhadora, sen-
do entregue o prêmio à presidente do hospital, 
Tereza Paes. Foi contemplado, ainda, o Superin-
tendente do Hospital, o Adm. Francisco Figuei-
redo, pela sua atuação na gestão da instituição. 
Ainda pelo CRA-MG, recebeu homenagem espe-
cial, o Adm. Wilson Nélio Brumer, ex-presidente da 
Usiminas e atual Cônsul do Brasil no Japão, que 
disse, durante a premiação, ter orgulho de ser ad-
ministrador e se preocupar em difundir conceitos 
éticos entre a geração atual.
  Ao fim do evento, o Presidente do CRA-MG, Adm. 
Pedro Rocha Fiuza, destacou que a premiação en-
globa uma homenagem a todos os Administra-
dores “que trazem boas notícias ao país. É sempre 
muito bom abrir espaço para divulgar as boas no-
tícias”.

Premiados de 2011 são homenageados pelo CRA-MG
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Galeria de fotos - Premiados 2011 CFA / CRA-MG

Adm. Raul Marinuzzi, Conselheiro do CRA-MG, e Adm. 
Wilson Brumer

Adm. Adelaide Baeta e o Conselheiro do CRA-MG, Adm.
Antônio Carlos Athayde

Adm. Hugo Braga e Adm. Rosendo Magela, Conselheiro 
do CRA-MG

Adm. Ângela Maria Ferreira e Adm. Gilmar Camargo, 
Conselheiro federal

Adm. Davson Irff e Adm. Célia Correa, ex-Conselheira do 
CRA-MG

Teresa Paes, Presidente do Hosp. da Baleia e Adm. Pedro 
Fiuza, Presidente do CRA-MG

Eduardo Lery, Gerente Geral de Relações Institucionais da 
Usiminas e Adm. Marcos de Oliveira, vice-presidente do CFA

Conselheiros do CRA-MG Adm. Sidney Cardoso e Adm. Joubert Fidelis, Conselhei-
ro do CRA-MG

Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão de MG  
e Adm. Sebastião de Mello, Presidente do CFA

Presidente do CRA-MG, Adm. Pedro Fiuza Marcos Valério Alves, neto do Adm. Esaú Rodrigues, e a Con-
selheira do CRA-MG, Adm. Sônia Ferraz

Adm. Francisco Figueiredo, Gestor do Hosp. da Baleia e o 
Presidente do CRA-MG, Adm. Pedro Fiuza

Cerca de 200 pessoas prestigiaram o evento

Marcos Valério Alves, neto do Adm. Esaú Rodrigues e a Con-
selheira Federal Suplente, Adm. Janaína Siegler

Renata Vilhena, Secretária de Pla-
nejamento e Gestão de Minas Gerais

Público durante a execução do Hino Nacional Brasileiro


