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Um convite à valorização do Administrador
Desde o início da 

minha gestão, venho 

defendendo a ideia de 

que o primeiro passo 

para a Administra-

ção crescer cada vez 

mais é conscientizar 

o próprio profissional 

sobre a valorização 

de seu trabalho. Con-

forme eu disse duran-

te a comemoração do Dia do Administrador, este 

deve ser o primeiro a exaltar a profissão. E uma 

das formas de demonstração 

dessa força profissional é a 

participação dos tecnólogos e 

bacharéis em Administração 

nas ações desenvolvidas por 

seu conselho, ou seja, pelo 

CRA-MG. É necessário que 

os profissionais se envolvam, 

opinem, compareçam a even-

tos, palestras e cursos realiza-

dos pela entidade para aperfeiçoar e avançar na 

profissão.

A participação dos registrados junto ao Regional 

tem crescido gradativamente, mas ainda precisa-

mos aumentá-la. Precisamos de mais pessoas dis-

postas a lutar e a ajudar na evolução da profissão 

e em sua valorização diante da sociedade. Duran-

te as eleições do sistema CFA/CRAs, em outubro, 

muitos profissionais exerceram sua cidadania pro-
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fissional e ajudaram a eleger novos representantes 

da profissão, seja votando, candidatando-se, dis-

cutindo as propostas dos candidatos ou manifes-

tando-se sobre o que considera bom e ruim para 

a profissão. Ainda assim, em um momento tão 

importante como esse, muitos optaram por ficar 

de fora. O colégio eleitoral deste ano em Minas 

Gerais foi composto por 20.619 registrados. Des-

tes, somente 7.079 profissionais votaram, o que 

corresponde a menos de 40% do total.

Por isso, faço um convite aos Administradores e 

tecnólogos: atuem em benefício da Administração. 

Participem ativamente das ações de seu conselho 

de classe. Opinem, critiquem, 

elogiem e, principalmente, 

ajam. Somos capacitados 

para atuar como protagonis-

tas da consolidação da profis-

são e não podemos aceitar o 

papel de meros coadjuvantes. 

É necessário que os profissio-

nais de Administração se en-

volvam com as ações do con-

selho, para que a sociedade passe a valorizá-los 

cada vez mais. Isso gerará emprego e espaço para 

nossa atuação e contribuirá para o crescimento 

das organizações e do país de forma sustentável.

Adm. pedro Rocha Fiuza
presidente CRA 3.636
presidencia@cramg.org.br

precisamos de mais pessoas 
dispostas a lutar e a ajudar na 

evolução da profissão e em sua 
valorização diante da sociedade”
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Programa de Conciliação segue até dezembro
A chance de profissionais e empresas regulariza-

rem sua situação no CRA-MG com condições espe-

ciais continua. Até 31 de dezembro, os devedores 

têm a oportunidade de quitar dívidas com descontos 

de até 30%. A renegociação dos débitos atende à 

solicitação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

que visa reduzir a quantidade de processos em tra-

mitação nas várias instâncias do Poder Judiciário. 

Além da exclusão de juros e multas, o CRA-MG 

está promovendo a concessão de desconto e par-

celamentos. Os interessados devem acessar o site 

www.cramg.org.br, aderir ao programa por meio 

do formulário eletrônico de conciliação de débitos 

e imprimir os boletos de pagamento. Profissionais e 

empresas também podem entrar em contato pelo te-

lefone (31) 3274-0677 para conhecer outras opções 

de pagamentos por cartão de débito ou crédito.

Aproveite As condições 
oferecidAs pelo crA-MG:

Pagamento à vista em Parcela única 
os acréscimos de juros e multas serão ex-
cluídos. Haverá ainda desconto de 30% no 
montante principal devido.

Pagamento Parcelado em duas vezes
os acréscimos de juros e multas serão ex-
cluídos, sendo que a primeira parcela po-
derá ser paga em até 30 dias. Haverá ainda 
desconto de 20% no montante principal 
devido.
 
Pagamento Parcelado em três vezes
os acréscimos de juros e multas serão exclu-
ídos, sendo que a primeira parcela poderá 
ser paga em até 30 dias. Haverá ainda des-
conto de 10% no montante principal devido.

débitos referentes à anuidade do 
exercício de 2012
os acréscimos de juros e multas serão ex-
cluídos, sendo permitido o parcelamento 
em até três vezes do montante principal 
devido, sem desconto. 

não Perca temPo!

Administradores elegem novos conselheiros
O CRA-MG já conhece os novos conselheiros 

que estarão à frente da entidade pelos próximos 

quatro anos. A chapa 3 foi eleita no dia 25 de 

outubro com 51,821% dos votos válidos. Neste 

ano, dois grupos concorreram ao pleito, após a 

desistência da chapa 1 ainda no início da candi-

datura. Participaram da votação 7.079 profissio-

nais, entre Administradores e tecnólogos, sendo 

3.130 votos para a chapa 3, 2.910 para a chapa 

2, 404 votos brancos e 635 nulos. Nessas elei-

ções realizadas on-line, foram escolhidos 1/3 dos 

componentes do plenário.
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GET de ensino realiza encontros itinerantes pelo estado

CRA-MG cada vez mais próximo dos estudantes

O ensino e a metodologia dos cursos de Administração 

foram focos de intensa discussão nas últimas reuniões 

do Grupo de Estudo Temático de Ensino da Administra-

ção e Perfil Profissional do Administrador (GET). No dia 

26 de outubro, foi a vez da Faculdade Promove, de Sete 

Lagoas, participar do circuito itinerante de debates, que 

já contemplou as instituições de ensino Novos Horizon-

tes, Pitágoras-Betim, Milton Campos, Batista de Minas 

Gerais, FACEM e SENAC Minas – Unidade Contagem.

Na reunião da Faculdade Promove, foram discutidos 

os principais assuntos do Ciclo de Palestras 2012, que 

teve como tema central Construindo a Administração 
pela educação. A coordenadora do GET, Adm. Shirley 

Jorge Silva, aproveitou a oportunidade para falar so-

bre as avaliações de 2006 e 2009 do ENADE e sobre a 

pesquisa Perfil, formação, atuação e oportunidades de 

As exigências do ensino da Admi-

nistração e do mercado de trabalho 

vêm sendo acompanhadas e analisa-

das com cuidado pelo CRA-MG. Para 

orientar os estudantes da profissão, o 

Conselho está realizando projetos im-

portantes para a aproximação do fu-

turo Administrador e do tecnólogo à 

entidade. Um deles é o IES/Faculdade 

vai ao CRA-MG – visita técnica, que 

apresenta a estrutura física e funcio-

nal do CRA-MG a alunos do curso de 

Administração e tecnólogos. Desde o 

início do ano, mais de 500 estudantes 

participaram das 10 visitas técnicas 

feitas à sede do Regional.

Outro projeto importante é o CRA-MG vai à IES/Fa-

culdade, que promove palestras institucionais sobre 

a profissão, o sistema CFA/CRAs, a importância do re-

gistro profissional, a entrega da carteira de identidade 

trabalho, editada recentemente pelo Conselho Federal 

de Administração.

O GET é parte do Programa de Trabalho, Leituras e 

Opiniões da Administração do CRA-MG e busca, junto 

a instituições de ensino que ministram cursos de Admi-

nistração, proporcionar reflexões sobre temas atuais de 

interesse de coordenadores, professores e estudantes 

da área. Conheça no site do CRA-MG, www.cramg.

org.br, o resultado das reuniões realizadas em 2012. 

Confira ainda o kit Coordenação, idealizado pelo GET.

Coordenadores dos cursos de Administração e 
tecnólogos interessados em participar das reu-
niões itinerantes devem entrar em contato com 
os Adms. Zélia Ponciano, Vinícius ou Elizânge-
la, da área Formação Profissional do CRA-MG, 
pelo 3274-6268 ou formacao@cramg.org.br.

profissional na solenidade de colação de grau, ética e 

resultados da pesquisa Perfil, formação, atuação e opor-

tunidades de trabalho do Administrador (2011). Neste 

ano, foram realizadas 158 palestras nas IES/Faculdades.

estudantes da univértix matipó 
visitam o cra-mg
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EVEntos

Profissionais de destaque em Minas 
são homenageados

A solenidade de entrega das premiações “Guerreiro 
Ramos” de Gestão Pública, Honra ao Mérito em Ad-
ministração do Conselho Federal de Administração 
e Destaque em Administração do CRA-MG foi um 

sucesso. O evento, realizado pelo Conselho Regional 

no auditório Vivaldi Moreira da Academia Mineira de 

Letras, no dia 13 de novembro, contou com a partici-

pação dos seis ganhadores e do filho do Adm. Célio 

Trópia, homenageado na categoria In Memoriam.   

Na abertura da cerimônia, o presidente do CRA-MG, 

Adm. Pedro Rocha Fiuza, ressaltou a importância da 

premiação para a valorização da profissão. O prefeito 

de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, recebeu a homena-

gem “Guerreiro Ramos” de Gestão Pública, instituída 

pelo Conselho Federal de Administração. Lacerda pa-

rabenizou os agraciados da noite: “Devemos enxergar 

em cada profissional a contribuição que podem dar e 

o potencial de desenvolverem uma sinergia capaz de 

tornar a Administração um agente de mudanças”. 

A categoria Contribuição Benemérita, do prêmio 

Honra ao Mérito, foi para o presidente da diretoria 

estatutária da Fundação Dom Cabral, Emerson Al-

meida. O profissional dedicou a homenagem à insti-

tuição: “A fundação procura contribuir com o desen-

volvimento, a educação e o treinamento de gestores, 

para que as empresas tenham um papel na redução 

da desigualdade social tão gritante em nosso país”.

prÊMio destAQUe eM 
AdMinistrAçÃo – crA-MG

subcategoria gestão emPresarial
Adm. Wander Luis Silva – presidente da Federaminas

subcategoria voluntariado
Adm. Douglas Willkys Alves de Oliveira – vereador 
de Timóteo e um dos fundadores do Instituto 
Presbiteriano Êxodo

subcategoria in memoriam
Adm. Célio de Oliveira Trópia – fundador do Núcleo 
Assistencial Caminhos para Jesus

HonrA Ao MÉrito 
eM AdMinistrAçÃo

subcategoria Jovem administrador
Adm. Magnus Luiz Emmendoerfer – administrador 
com 415 trabalhos apresentados

C AT E G O R I A  P R O F I S S I O N A L

C AT E G O R I A  C O N T R I B U I ç ã O  P R O F I S S I O N A L

cra-mg reúne profissionais que 
fizeram a diferença em 2012

da esquerda para a direita: adm. douglas 
Willkys, Walter faria Júnior, adm. Wander luiz, 
adm. márcio lacerda, emerson de almeida, 
adm. magnus emmendoerfer, adm. Pedro fiuza 
e, à frente, urbano trópia

Emerson de Almeida – presidente da diretoria estatutária 
da Fundação Dom Cabral

prÊMio “GUerreiro rAMos” 
de GestÃo pÚBlicA

Adm. Márcio Araújo de Lacerda – prefeito de 
Belo Horizonte

C AT E G O R I A  C O N T R I B U I ç ã O  B E N E M É R I TA 

Grupo Martins – líder no segmento de atacado 
distribuidor brasileiro

C AT E G O R I A  P E S S O A  J U R í D I C A
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EVEntos

CRA-MG em ação
Palestras e comemorações marcaram o calendário do 

crA-MG. Dezenas de eventos foram realizados no inte-

rior de Minas Gerais, com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento das habilidades profissionais dos Admi-

nistradores e tecnólogos. As palestras foram ministradas 

pelo presidente do crA-MG, Adm. Pedro Rocha Fiúza; 

pelo conselheiro federal, Adm. Gilmar Camargo; pela 

conselheira Adm. Cláudia Negreiros; pelos conselheiros 

Adm. Rosendo Magela Reis, Adm. Afonso Victor Vian-

na, Adm. Jouberth Fidelis, Adm. Raul Marinuzzi; pelos 

delegados Adm. Aldo Morelli, Adm. Haroldo Coelho, 

Adm. Humberto Gomes, Adm. Marcos Eduardo Tanner; 

pelo subdelegado Adm. Rodrigo Júlio; pelo represen-

tante Adm. Emerson Andrade; e pelos Administradores 

Shirley Jorge, Fernando Lage, Reginaldo Sena e Welling-

ton Norberto. Confira alguns eventos.

pAlestrAs soBre AdMinistrAçÃo AvAnçAdA

Desde o início do ano, o crA-MG realizou cerca de 
20 palestras com o tema Administração avançada. A 
iniciativa teve como objetivo discutir as tecnologias 
administrativas atuais, que propiciam o lucro e o su-
cesso das empresas pelo mundo. As apresentações, 
ministradas pelo conselheiro do crA-MG, Adm. Ro-
sendo Magela, passaram por Belo Horizonte, Divi-
nópolis, Juiz de Fora, Cataguases e Uberlândia. Mais 
de dois mil inscritos em Minas Gerais participaram 
do evento, que também arrecadou 790Kg de ali-
mentos não perecíveis para doação a entidades fi-
lantrópicas de todo o estado.

fórUM Mineiro 
de AdMinistrAçÃo
Administradores, acadêmicos e empresários do 
interior de Minas Gerais participaram da edição 
2012 do Fórum Mineiro de Administração. O 
evento surgiu em 2004 com o projeto crA-MG 
na Estrada, para interiorizar e fortalecer a pro-
fissão e o Conselho em todo o estado. Neste 
ano, as cidades-sede do fórum foram Lavras, 
Araxá e Barbacena.

enBrA 2012

O XXII ENBRA – Encontro Brasileiro 
de Administração, realizado no Rio 
de Janeiro entre 5 e 7 de novem-
bro, contou com a presença do pre-
sidente do crA-MG, Adm. Pedro 
Rocha Fiúza. O evento teve como 
tema central Pacto global: contri-
buição da Administração para uma 
sociedade mais justa e sustentável. 
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Administração de pessoal x desenvolvimento de 
recursos humanos

A Teoria Geral da Administração ensina que o recurso 

humano de uma organização é a energia humana dire-

cionada para a execução das atividades e o alcance dos 

objetivos da empresa. Essa disponibilidade é resultante 

e, ao mesmo tempo, função direta da interação eficaz 

e dinâmica da tríade pessoas-tarefas-ambiência. Assim, 

podemos definir como desempenho o resultado real e 

constatável dessa interação.

Sabemos que as pessoas, ao desem-

penharem com eficiência seus respec-

tivos papéis – sendo o termo papéis 

aqui utilizado para designar todos os 

tipos de comportamentos esperados 

dos indivíduos e das equipes – em uma 

ambiência comprovadamente propícia, são os principais 

agentes na concretização dos objetivos empresariais. E, 

como já reconhecia J.Cintra Mourão, um dos precurso-

res da Ecologia Empresarial no Brasil, a administração do 

recurso humano é uma responsabilidade da organização 

como um todo, “sendo uma característica inalienável de 

todos os cargos de supervisão”.

A complexidade das ações decorrentes da administra-

ção da interação pessoa-trabalho-ambiência (ou recurso 

humano), que exige um grande número de conhecimen-

tos das mais variadas natu-

rezas, leva os gerentes a res-

sentirem-se da necessidade 

de uma assessoria técnico-

-científico-legal especializa-

da. Essa assessoria é feita por 

áreas especializadas, que são 

genericamente denominadas 

Áreas de Recursos Humanos.

Por trás das diversas ex-

periências empresariais e da 

multiplicidade das formas es-

truturais – função do estágio 

evolutivo de cada organiza-

ção –, as diferenças da natureza de poiesis e de práxis nos 

permitem entrever uma tendência consistente de diferen-

ciação das atividades especializadas em dois grandes agru-

pamentos: as voltadas para a conformidade legal e adminis-

trativa dos empregados, teoricamente chamadas Áreas de 

Administração de Pessoal; e as direcionadas para o aprimo-

ramento das pessoas e a melhoria da ambiência laboral, ou 

Áreas de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos. Os agrupamentos se dão em 

função de inúmeros fatores sócio-con-

ceituais e éticos da empresa, sendo as 

atividades especializadas fundamentais 

para o assessoramento dos supervisores 

na administração da interação pessoas-

-tarefas-ambiência, ou seja, do recurso humano.

Alguns trabalhos pioneiros de autores famosos 

como Hannan e Freeman, Porter, Wernerfelt, Barney 

e outros, já destacavam e justificavam essa clara dis-

tinção entre Administração de Pessoal e Desenvolvi-

mento de Recursos Humanos. Em 1973, os autores 

Lawrence & Lorsch também trabalharam o tema por 

meio da Teoria da Diferenciação e da Integração. Ten-

do como base esses estudos, selecionamos alguns fa-

tores que retratam, de maneira clara, essa diferença:

podemos definir como 
desempenho o resultado real 

e constatável da interação 
pessoas/tarefas/ambiência”

FAtoREs AdMinistRAção 
dE pEssoAL

dEsEnVoLViMEnto dE 
RECuRsos HuMAnos

Objetivo Conformidade Eficácia

Contexto Administrativo Educacional

Contrato Formal Psicossocial

Fundamentação Jurídico/Trabalhista Psicopedagógica

Prazo Curto Longo

Orientação Auditora Propiciadora

Postura Rígida Flexível

Preocupação Custo Geração de valor
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“Crescer com a crise 
é nossa filosofia”

Em 1967, nascia uma pequena oficina de máqui-

nas pesadas na capital mineira. Depois de 45 anos 

de mercado, a Tracbel se solidificou como uma das 

maiores distribuidoras de equipamentos pesados e 

máquinas agrícolas da América Latina. Com 21 fi-

liais em mais de dez estados brasileiros, a empresa 

tornou-se referência no setor. À frente desse ne-

gócio multimilionário está o empresário Adm. Luiz 

Gonzaga de Magalhães Pereira, que há 12 anos 

treina o filho, Adm. Luiz Gustavo Pereira, para assu-

mir a presidência da Tracbel.

como é sobreviver 45 anos no mercado, em meio a 

tantas mudanças de governo e crises econômicas? 

A Tracbel sempre seguiu uma forma de trabalhar 

voltada para a demanda do cliente, focando em rea-

lizar a melhor pós-venda do mercado nacional. Acho 

que esse foi o nosso diferencial entre os concorrentes 

e o que manteve a empresa tanto tempo no merca-

do. Outra estratégia foi representar marcas de im-

portância e credibilidade em equipamentos pesados, 

como a Volvo Construction Equipment, Michelin, 

Massey Ferguson, Clark, Tigercat, entre outras. 

a diversificação dos serviços prestados e o perfil con-

servador dos dirigentes foram essenciais no cresci-

mento e na estabilidade dos negócios?

A Tracbel começou suas operações em 1967 como 

uma oficina de máquinas pesadas em Belo Horizonte, 

trabalhando todas as marcas. Em seguida, começou 

a operar no mercado de equipamentos usados, com 

compra e venda para todo o Brasil. Nosso grande 

salto aconteceu em 2005, quando compramos mais 

filias da revenda Volvo Equipamentos. Neste ano, fe-

chamos com 16 filiais em todo o país. Hoje, já são 21 

unidades. Todos os investimentos foram feitos com 

recursos próprios, o que mostra que somos muito 

cautelosos com os negócios. Hoje, atuamos nos seg-

mentos de mineração, extração, logística, siderurgia, 

construção civil, transporte, agronegócio e florestal, 

sendo este último nosso principal foco atualmente. 

Quais são os planos de investimentos e estratégias de 

crescimento para o futuro? 

Em 2011, a empresa registrou receita líquida de 

R$690 milhões. A perspectiva é de um crescimento 

de pelo menos 8% neste ano, com as melhores ex-

pectativas para 2013. E já estamos planejando um 

o presidente da tracbel, adm. luiz 
gonzaga de magalhães Pereira, 
comemora os 45 anos da empresa
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nosso crescimento só 
foi possível porque resolvemos mudar 

a filosofia da empresa conservadora 
em 2010 e profissionalizamos a 

gestão dos negócios”

pacote de investimentos para o início de janeiro. Mas 

esse crescimento só foi possível 

porque resolvemos mudar um 

pouco a filosofia da empresa 

conservadora em 2010 e profis-

sionalizamos a gestão dos negó-

cios. Hoje, nossa administração 

é dividida entre Minas e São 

Paulo, com a direção do Adria-

no Merigli, ex-presidente do Banco Volvo no país, no 

cargo de superintendente da Tracbel. 

a crise econômica internacional causou receio ou re-
freamento dos investimentos? 

A crise econômica atual afetou o mundo como um 

todo. Os investimentos em infraestrutura sofreram 

um desgaste, assim como o setor de mineração e side-

rurgia, que precisam de um mercado internacional es-

tável. Porém, a Tracbel sempre investiu em momentos 

de crise econômica, sempre em busca de novas opor-

tunidades nos momentos de fragilidade econômica. 

Vamos continuar com essa filosofia. Acreditamos em 

um crescimento de todos os setores a partir de 2013, 

com a melhora do cenário internacional. 

e como será a sucessão da empresa? 
O Adm. Luiz Gustavo já está sendo treinado há 12 

anos para assumir os negócios. Como vice-presiden-

te, ele conhece todos os processos da empresa e é 

nosso porta-voz. Vamos fazer a transição com muita 

tranquilidade e segurança, sem nenhuma surpresa. 

Hoje, quais são os maiores desafios do setor? 
A paralisação de muitas obras de infraestrutura 

no país tem prejudicado a atuação de empreiteiros 

nos últimos anos. Esses profissionais sempre tive-

ram uma demanda regular e, muitas vezes, as obras 

com verbas definidas não são finalizadas. E claro, 

como acontece em todos os outros setores, existe 

uma demanda enorme de mão de obra especiali-

zada para o setor, que não consegue ser atendida. 

Para issto, fundamos há mais de 17 anos uma es-

cola de profissionalização, que já atendeu mais de 

500 jovens. Criamos ainda um sistema de formação 

de mão de obra comercial, para 

os jovens que ingressam nas 

nossas unidades. 

sustentabilidade é a palavra da dé-
cada. Quais ações a empresa tem 
realizado para se tornar mais verde? 

Por trabalharmos com a Volvo, 

que é muito exigente no quesito sustentabilidade, 

cumprimos todos os requisitos exigidos de proteção 

ao meio-ambiente. Em todas as nossas oficinas te-

mos um sistema de tratamento de óleo, para que 

este não seja lançado na natureza, entre outras 

ações. Hoje, oferecemos os equipamentos menos 

poluidores do mercado. 

adm. luiz gonzaga treina o filho, 
adm. luiz gustavo Pereira, para 
assumir o comando da tracbel

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



12 AdM notÍCiAs - inFoRMAtiVo BiMEstRAL do CRA-MG

CRA-MG  E  VoCÊ

CLiCK do AdMinistRAdoR

A serra da leba é um gigantesco paredão que 

divide as regiões planáltica e desértica, no litoral 

sul de Angola. o mais sensacional nesse lugar são 

exatamente as formas da estrada que desce a ser-

ra. Além da paisagem de tirar o fôlego, literalmen-

te, o projeto geométrico do caminho é singular. 

também merece destaque a enorme diferença de 

temperatura entre a área do planalto (fresca, atin-

gindo 17°c quando estive lá) e a parte mais baixa, 

de calor apreciável (em torno de 26°c). 

AdM. José sAntos dE Godoy  -  CRA - MG nº 4.418

estive na cidade de roma, em janeiro deste ano, e senti a felicidade de ver neve na capital italiana. o fenômeno é muito raro, uma vez que roma é uma cidade litorânea e, portanto, mais quente. A foto é um registro da fontana de trevi, coberta por muita neve.

AdM. siMonE LisBoA – CRA - MG nº 16.732

pARtiCipE do Minuto do AdMinistRAdoR

Administradores de todo o estado estão convida-

dos a participar do Minuto do Administrador – pro-

grama de rádio veiculado semanalmente na rádio 
cBn (106,1fM) de Belo Horizonte e, diariamente, 

na rádio Web leopoldinense. O programa tem o 

objetivo de divulgar técnicas da Administração e 

dar mais visibilidade ao Administrador. Os interes-

sados em participar do Minuto do Administrador 

podem enviar artigos e textos – padronizados em 

fonte Arial 12, com até 12 linhas – sobre assuntos 

da área para o e-mail jornalismo@cramg.org.br. 
O texto será gravado e assinado ao fim do progra-

ma pelo Administrador que sugeriu o tema.

ouçA o Minuto do 
AdMinistRAdoR!

Rádio CBn (106,1FM)
de 2ª a 5ª, entre 17h e 19h.

Rádio Web Leopoldinense
diariamente, às 11h (com reprises ao longo 
da programação, em www.leopoldinense.
com.br).

site do CRA-MG
os áudios dos programas ficam disponíveis 
em www.cramg.org.br.


