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Precisamos estar a serviço do Brasil

A crise do abasteci-
mento de energia elétri-
ca que o Brasil sofreu em 
2001 e poderá se repetir 
neste ano demonstra to-
tal falta de atenção a um 
assunto que já poderia 
ter sido resolvido com 
o envolvimento de pro-
fissionais devidamente 
qualificados e prepara-

dos para gerir crises e encontrar soluções.
Fala-se na falta de chuvas e não 

há como negar que esse fator 
contribui para a crise energética. 
Mas os riscos do “apagão” e do 
racionamento de energia podem 
ser apontados como um erro cru-
cial de planejamento. Os efeitos 
da natureza podem e devem ser 
alterados por agentes humanos.

Após a crise de 2001, planos de ampliação da rede 
de eletricidade e do fornecimento de água foram im-
plantados, permitindo avanços nesse setor. No entan-
to, algumas deficiências em termos de investimentos 
e aplicação de projetos colocaram novamente em xe-
que a política energética e hídrica do país. Segundo 
dados da Associação Brasileira dos Investidores em 
Autoprodução de Energia (Abiape), em 2013, 40% 
do volume de energia planejado não foi utilizado por 
atrasos em projetos de transmissão e em processos de 
licitação. Em contrapartida, a demanda por energia 
cresceu 11%.
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Os reservatórios de água no país passaram também 
por notáveis decréscimos no volume total de água, 
atingindo níveis considerados preocupantes. Essas 
quedas estão ligadas à falta de chuvas e também ao 
aumento recorde do consumo de energia.

Além das hidroelétricas, existem planos emergen-
ciais relacionados à ativação de usinas termoelétricas, 
mas que são acionados em períodos de extrema ne-
cessidade, uma vez que os custos ambiental e finan-
ceiro são muito maiores.

E aí eu pergunto sobre o papel do profissional da 
Administração neste momento. Em nossa formação, 

aprendemos a importância das 
análises de risco, da busca de 
alternativas em razão de mu-
dança dos padrões e da relação 
custo/benefício. Por isso, tenho 
a certeza de que temos o co-
nhecimento necessário para 
minimizar tantas deficiências e 
desperdícios materiais e finan-

ceiros, e encontrar opções para reverter o problema.
A situação exige um reordenamento de gestão que 

estude a produção de energia e distribuição de água 
no Brasil, com medidas que viabilizem projetos no se-
tor, como a construção de novos reservatórios e a am-
pliação de hidroelétricas, ou até de outras fontes de 
energia, como os parques eólicos.

O país precisa de nós, Administradores!

Adm. Sônia Ferreira Ferraz
CRA-MG 4.810
Presidente do CRA-MG

          em nossa formação, aprendemos 
a importância das análises de risco, 

da busca de alternativas em razão de 
mudança dos padrões e da relação 

custo/benefício.”
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F iQue  por  dentro

Área de Recursos Humanos é tema  
de encontro no CRA-MG

Networking e reforço da valorização profissional mar-
caram o Café Empresarial, promovido pelo CRA-MG em 
fevereiro. O encontro contou com a participação de 20 
instituições, entre empresas de seleção, agências de re-
crutamento e organizadoras de concursos públicos.     

Além de aproximar os profissionais especializados em 
Recursos Humanos, o Café proporcionou um importante 
debate sobre a área. Mais uma vez, o CRA-MG lembrou 
o público da importância de manter Administradores 
registrados nos cargos inerentes à profissão, seja em em-
presas, seja em editais de concursos públicos.

No evento, foi apresentado o novo projeto de Orienta-
ção e Fiscalização Profissional do Conselho: o Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC). A ferramenta visa solu-
cionar, de forma negociada, situações irregulares nas or-
ganizações. Segundo a participante Adm. Perciliana La-
cerda, da Superhar Consultoria em Recursos Humanos, 

é difícil perceber, no dia a dia, como as empresas podem 
contribuir para o recrutamento de profissionais habilita-
dos. Por isso, foi distribuído a todos um guia de orienta-
ção profissional, que auxiliará as empresas nesse sentido. 

Também foram apresentados o Portal ADM Empregos, 
que reúne informações sobre profissionais, empresas e 
vagas da área, e a Certificação Profissional do Sistema 
CFA/CRAs, cujo objetivo é qualificar, destacar e reconhe-
cer os melhores profissionais do mercado, contribuindo 
para a credibilidade da profissão. Neste ano, a certificação 
será destinada aos profissionais de Recursos Humanos e, 
em breve, será aberta às outras áreas da Administração. 
Um dos participantes do Café Empresarial, o Adm. José 
Maria de Miranda, representante da JMPM Consultores 
Associados, ressaltou a necessidade de zelar pelas em-
presas legais, habilitadas e com profissionais registrados.

Participantes compartilham experiências
O Adm. Gilmar de Andrade reafirma a 
importância da parceria entre o CRA-MG  
e as empresas

Portal ADM 
Empregos já está 

funcionando

Empresas e profissionais de Administração, registrados e em dia 
com a anuidade do CRA-MG, podem cadastrar currículos e vagas. 
Acesse www.admempregos.org.br e aproveite essa oportuni-
dade que o Sistema CFA/CRAs preparou para você!
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F iQue  por  dentro

Certificação Profissional  
tem primeiras inscrições

Gestão pública torna-se  
prioridade para o Conselho

A primeira etapa de inscrições para a Certificação 
Profissional por Experiência de Administradores, 
novo projeto do Sistema CFA/CRAs, foi concluída. 
Ainda em fase inicial, o processo de certificação só 
foi disponibilizado para profissionais registrados, 
com cinco anos de experiência em gestão ou con-
sultoria em Recursos Humanos. A intenção é de 
que, em breve, o projeto abranja todas as áreas da 
Administração. 

A iniciativa é uma forma de garantir a inserção 
de profissionais cada vez mais capacitados e atu-
alizados no mercado. O documento tem validade 
nacional, com duração de três anos. Para saber 
mais sobre a obtenção dos certificados, acesse 
www.certificacao.cfa.org.br.

Ciente de seu papel em uma sociedade que clama 
por mais eficiência na gestão pública do país, o Siste-
ma CFA/CRAs lançou, em abril, um projeto para a cria-
ção da lei de promoção da carreira do Administrador 
municipal. O objetivo é levar à administração pública 
as habilidades dos profissionais da área, que detêm as 
competências necessárias para gerir, com qualidade, as 
cidades brasileiras. 

Uma pesquisa nacional do CFA, feita em 2011, apre-
senta um perfil sobre a participação do Administrador 
no setor público do país. No levantamento, Minas Gerais 
aparece em 23º lugar no total de profissionais da área 
que atuam na gestão governamental. A partir de um 
novo mapeamento, o Sistema CFA/CRAs ainda irá propor 
o desenvolvimento do Programa Nacional de Capacita-
ção em Administração Pública.

Fonte: Conselho Federal de Administração
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F iQue  por  dentro

A Administração sob o olhar  
dos destaques acadêmicos 

Nesta edição, o CRA-MG 
entrevistou Karine Moreira 
de Freitas, 21 anos, estudan-
te do 7º período do curso 
de Administração da Faceb/
Unipac Bom Despacho.

Por que você escolheu 
cursar Administração?

Escolhi Administração 
pelo fato de meus pais 
terem uma microempre-

sa no segmento de motos que pretendo administrar 
por muitos anos. Outro motivo é a quantidade de áreas 
que o Administrador tem como opção para atuar e de-
sempenhar seu papel.

Já fez ou está fazendo algum estágio na área?  
Como foi ou está sendo trabalhar com Administração? 

Iniciarei o estágio nas próximas semanas. Noto, clara-
mente, minha evolução, tanto de pensamentos como 
de práticas. Tento reproduzir no meu local de trabalho 
o que aprendo no curso, e, nos últimos anos, nossa em-
presa tornou-se mais competitiva.

Quando pensa no futuro, qual é sua expectativa em 
relação ao mercado de trabalho na Administração?

A Administração é uma das áreas que mais tem cres-
cido no Brasil. Em contrapartida, milhares de forman-
dos recebem seus diplomas por ano no país, o que 
não deixa de ser preocupante aos que ainda estão por 
ingressar na carreira. No entanto, espero encontrar no 
mercado de trabalho ótimas oportunidades e excelen-
tes profissionais, para que possamos, juntos, tornar a 
Administração uma profissão de sucesso, capaz de su-
perar preconceitos e mudar a história de milhares de 
organizações. 

Qual é a área de atuação que você deseja traba-
lhar? Por quê?

Pretendo me especializar em Marketing, pois envolve 
um estudo de vendas bem elaborado, uma das princi-
pais técnicas para o sucesso de comércios atacadistas 
e varejistas. É uma maneira de proporcionar a realiza-
ção de desejos e necessidades dos consumidores da 
melhor forma possível, além de alavancar as vendas, 
aumentando, consequentemente, a rentabilidade de 
empresas nesses segmentos.

Programa de Conciliação  
continua em 2014

Empresas e profissionais registrados, que estão 
inadimplentes com os exercícios anteriores a 2014 do 
CRA-MG, têm mais uma chance de quitar suas dívidas 
com condições especiais. O Programa de Conciliação de 
Débitos segue em 2014, depois de dois anos oferecendo 
facilidades para a regularização da situação financeira no 
Conselho. Em 2012 e 2013, mais de 3.200 profissionais e 
empresas negociaram seus débitos. Os interessados po-
dem procurar a Central de Atendimento do CRA-MG e as 
delegacias e subdelegacias do interior, ou entrar em con-
tato pelo (31) 3274-0677 ou cramg@cramg.org.br. 

ConfIRA nossAs ConDIçõEs DE PAGAMEnto:

· À vista em parcela única
Desconto de 30% e exclusão de juros e multas.

· Parcelado em duas vezes
Desconto de 20% e exclusão de juros e multas.  
Primeira parcela em até 30 dias, e segunda em até 60 dias.

· Parcelado em três vezes
Desconto de 10% e exclusão de juros e multas. Primeira 
parcela em até 30 dias, segunda em até 60 e terceira em 
até 90 dias.
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O formando de destaque da turma que tenha mais de  
10 alunos registrados recebe do CRA-MG o prêmio Aluno 
Destaque, como o Adm. Túlio Reis de Castro Silva, da Feap

g iro  peLo  inter ior

formandos de 2013  
garantem seus registros profissionais

Barbacena dá 
show de adesão ao 
exercício legal da 
Administração

CRA-MG 
Itinerante 

visita Lavras

O CRA-MG participou de 85 colações de 
grau entre o fim de 2013 e início de 2014. 
Foram mais de mil novos Administradores e 
tecnólogos em determinada área da Admi-
nistração que deixaram a universidade para 
entrar no mercado de trabalho. O Conselho 
oferece a primeira anuidade gratuita para 
os formandos que requisitarem a carteira 
de identidade profissional até 60 dias após 
a colação de grau. 

Foi com orgulho que o CRA-MG presenciou o mais alto ín-
dice de registro profissional entre formandos de uma insti-
tuição de ensino superior. Dos 61 alunos que colaram grau 
na Unipac/Barbacena, 54 se registraram no Conselho e rece-
beram as carteiras de identidade profissional durante a ceri-
mônia. A atitude dos novos Administradores de Barbacena  
é um exemplo da consciência dos estudantes sobre a im-
portância do exercício legal da profissão.

Nos dias 6, 7 e 8 de janeiro, a equipe do CRA-MG Itinerante 
realizou um atendimento especial a quatro instituições  
de ensino de Lavras: Fagammon, UFLA, Fadminas e Unilavras
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Em Muriaé, o Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho 
palestrou para alunos da IFMG

Na UFV, o veículo do CRA-MG reuniu dezenas de estudantes

g iro  peLo  inter ior

CMA inicia 2014 com grande adesão no interior

Muriaé e Viçosa recebem CRA-MG Itinerante

O ano de 2014 começou com a participação ex-
pressiva de profissionais e estudantes do interior de 
Minas Gerais no Circuito Mineiro de Administração 
(CMA). Organizado pelo CRA-MG, o circuito levou 
às cidades de Viçosa e Muriaé a palestra Escassez de 
profissionais no mercado? O que fazer para suprir a 
demanda. 

As apresentações foram ministradas pelo vice-
-presidente de Relações Institucionais e Marketing, o 
Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho. Ele abordou uma 
pesquisa da Fundação Dom Cabral que aponta a pro-
fissão de Administrador como a terceira mais difícil 
de se contratar. No primeiro dia de palestra, cerca 
de 80 pessoas estiveram presentes na Universidade 
Federal de Viçosa (UFV). Já em Muriaé, o campus Su-
deste do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) re-
cebeu um público de 150 participantes.

Manhuaçu e Caratinga também participaram do 
CMA. Com a palestra Os novos tons do currículo e da 

O veículo do CRA-MG Iti-
nerante, equipado para 
atender profissionais e alu-
nos de Administração, este-
ve presente na Faculdade 
de Ciências Gerenciais de 
Manhuaçu (Facig), no Cen-
tro Universitário de Cara-
tinga (Unec), na UFV, na Fa-
culdade de Viçosa (FDV), na 
Univiçosa e no IFMG. Mais 
de 500 pessoas passaram 
pelas instituições de ensino 
para conhecer o projeto.

entrevista de trabalho na era do Facebook, a Adm. 
Josiane Aparecida de Souza explicou aos presentes 
como eles devem utilizar as ferramentas digitais 
nos processos seletivos para vagas de emprego. Em 
Manhuaçu, o CRA-MG recebeu um público de 207 
pessoas e, em Caratinga, foram 280 participantes. 
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CapaC i ta ção

negociação não é bicho de sete cabeças

Para muitos, negociar é uma arte. Mas, para a 
Adm. Carla Cristina Souza Balbino Gomes, fiscal do 
CRA-MG na região Centro-Leste do estado, saber 
utilizar as técnicas da negociação é decisivo para o 
sucesso de uma iniciativa. Palestrante do Curso de 
Técnicas e Estratégias de Negociação, promovido 
pelo Conselho em fevereiro, a fiscal ressalta: “O do-
mínio dessas técnicas é essencial, pois torna o ne-
gociador preparado para executar todo o processo 
de negociação, minimizando erros e maximizando 
resultados”. 

A capacitação foi realizada em Belo Horizonte e 
contou com a participação de colaboradores do 
CRA-MG. “É importante para o Administrador apri-
morar a capacidade de negociação, pois o negocia-
dor desenvolve um perfil de competências técnicas 
e comportamentais que inclui diversas habilidades, 
como percepção, assertividade, tolerância, autocon-
trole, argumentação e persuasão”, explica a fiscal.

seJa uM boM negoCiador
 
•	 Esteja no lugar certo, na hora certa (oportu-

nidade), provido da informação necessária  
e dotado do poder para decidir.

•	 Coloque em prática a escuta ativa.

•	 Mantenha em equilíbrio a estrutura básica do  
negociador, composta pelo tripé: autoestima,  
comunicação e negócios.

•	 Aplique as estratégias adequadas para a 
condução de uma negociação cooperati-
va, na qual todas as partes envolvidas ob-
têm ganhos.

•	 Utilize as táticas de negociação adequadas 
para cada estilo de negociador.

•	 Execute com eficiência todas as etapas do 
processo de negociação.

•	 Seja ético.

Com esse aperfeiçoamento, a Adm. Carla Cristina 
afirma que os fiscais do Conselho poderão condu-
zir suas ações de fiscalização com êxito quando for 
necessário agir de forma negociada. “Eles estarão 
aptos para articular técnica e estrategicamente to-
das as etapas da negociação, utilizar estratégias de 
persuasão e argumentação, aplicar as táticas ade-
quadas de negociação para cada perfil de negocia-
dor, utilizar técnicas para o fechamento de acordos 
e conduzir uma negociação com ética.”

vantagens para todos os lados

A Adm. Carla Cristina garante que não existe se-
gredo para uma pessoa se tornar uma grande ne-
gociadora. O diferencial está no desenvolvimento 
contínuo das competências técnicas e comporta-
mentais necessárias para a prática da negociação. 
Porém, alguns deslizes podem ser evitados na bus-
ca por resultados positivos. Um deles é a deficiência 
na comunicação feita antes, durante ou depois da 
negociação. 

A tendência, hoje, é utilizar o tipo de negociação 
“ganha-ganha”, que tem um caráter cooperativo e 
não competitivo, gerando benefícios para todas as 
partes envolvidas. Por isso, a fiscal do CRA-MG aler-
ta: “Pessoas e empresas só se envolvem em uma ne-
gociação se visualizarem possibilidades de ganhos”.

A ADM. Carla Cristina abordou os fundamentos 
da negociação 
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op in ião

Ambiência

Em Administração, entende-se por ambiente o 

local arquitetonicamente organizado que envolve os 

colaboradores internos de uma organização. Para os 

puristas, o ambiente é também denominado ergoto-

po, termo proposto por K. A. Möbius, que significa 

“o local onde atuam as pessoas envolvidas na produ-

ção de trabalho”. 

Já a ambiência é definida como o somatório de um 

ambiente organizado, com seus recursos tecnológi-

cos e seu meio físico, porém, leva em consideração o 

clima sociopsicológico que envolve o grupo de seres 

vivos que nele atua (também chamado de biocenose 

por Bernardino Ramazzini). 

Em outras palavras, quando se 

acrescentam condições necessá-

rias à plena manifestação dos seres 

vivos, o ambiente se sublima em 

uma ambiência. Os melhores re-

sultados laborais obtidos são dire-

tamente proporcionais à ambiência 

adequada reinante.

Assim, para Rensis Likert, as mais importantes vari-

áveis necessárias para a obtenção da eficácia são as 

variáveis intervenientes, aquelas que realmente ca-

racterizam, personalizam e dão efetividade à equipe, 

e que representam a ambiência. As variáveis inter-
venientes refletem-se na dedicação para o alcance 

dos objetivos, na motivação dos membros do grupo, 

na lealdade, no estilo adequado de liderança, na co-

municação, na solução de conflitos, nas tomadas de 

decisões e na solução de problemas.

Na ambiência adequada, segundo M. Fonseca, “pre-

dominam a ajuda mútua, a cooperação espontânea, a 

associação em torno de objetivos e interesses comuns, 

a camaradagem e a solidariedade, resultando em uma 

melhor qualidade de vida e produtividade”.

Para E. Welty, a boa ambiência é composta por 

“unidades de organização humana conformes à na-

tureza”, ou seja, por grupos laborais cujas condições 

sociopsicofisiológicas correspondem à natureza e à 

essência do ser humano, que necessita delas para sua 

autorrealização e para o desenvolvimento máximo de 

seu potencial.

R. P. Mikat endossa essa teoria ao afirmar que “a 

ambiência, apesar de artificialmente criada pela in-

teração de pessoas, deve ter fundamentos naturais, 

baseados na natureza do homem. Onde predomina 

a boa ambiência, não há a necessidade de coerção, 

porque todos os membros por ela envolvidos se sujei-

tam, voluntariamente, cada um a 

seu nível, às exigências necessárias 

para o alcance mais eficaz dos ob-

jetivos comuns”. 

R. Hauser reforça que a concreti-

zação de uma ambiência saudável 

“é indispensável para que as dispo-

sições sociais e funcionais do homem se exprimam e se 

realizem consistentemente, graças a um consentimento 

voluntário de engajamento”. Na ambiência saudável, “o 

encontro humano tem o poder de integrar as pessoas, 

maximizando seus potenciais. É a união de partes que 

se complementam porque se respeitam”, afirma Erich 

Fromm.

Como o ser humano interage com o macrossistema 

exterior de forma integral por meio do corpo e do 

psiquismo, verifica-se uma tendência natural de cada 

pessoa em se envolver e atuar mais e melhor em am-

biências onde seus princípios, valores, usos e costu-

mes sejam valorizados e postos em prática. Segundo 

a Ecologia Empresarial, essa tendência é denominada 

predisposição afetiva. 

Acompanhe a continuação deste artigo  

na próxima edição.

os melhores resultados  
laborais obtidos são diretamente 

proporcionais à ambiência  
adequada reinante.”
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paL avra  do  adMin istrador

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sa-
pucaí, no Sul de Minas, o Adm. Aldo Ambrósio Morelli 
leva para a gestão pública a experiência de quem está 
acostumado com os desafios da vida acadêmica e da 
profissão de Administrador. O professor, que é repre-
sentante do CRA-MG na seccional do Conselho, em 
Pouso Alegre, falou ao Adm. Notícias sobre os diferen-
ciais da atuação de um profissional da Administração 
na gestão pública. Ele também ressaltou a importância 
das ações do CRA-MG para o fortalecimento da profis-
são no Sul do estado. 

Quais são os principais desafios  
da gestão pública atual?  

O principal desafio na gestão pú-
blica é a falta de planejamento a 
médio e longo prazos, o que acaba 
atrapalhando o processo adminis-
trativo. Se tivéssemos uma visão 
que não fosse imediatista ou, no 
mais tardar, voltada para o próximo 
mandato, acredito que teríamos 
um Brasil melhor em termos de ad-
ministração pública. 

Acredita que o mandato de quatro anos pode atrapalhar a 
continuidade dos projetos públicos?  

O ideal não é pensar no mandato e, sim, ter um pla-
nejamento efetivo para as cidades que vá muito além 
dos quatro anos de quem o faz. Os outros que viessem 

depois deveriam seguir os projetos. A falta de continui-
dade na gestão pública tem altos custos para o país. 

Como lidar com a variedade de demandas da gestão 
pública, que vão desde a saúde e a educação até pro-
jetos pontuais junto às comunidades? 

São deveres do Administrador público algumas 
questões pertinentes a qualquer cidade e cidadão, 
como saúde, educação, mobilidade e segurança, 
sendo os dois primeiros o que chamamos de carro-
-chefe. Na nossa região, por exemplo, existe hoje uma 
preocupação muito grande com a segurança da po-
pulação. Penso que o gestor público deve ter uma 
visão de longo prazo para solucionar os problemas,  
e não agir apenas com intenções eleitoreiras. 

Como o gestor público deve integrar as instâncias mu-
nicipal, estadual e federal no planejamento, sem se 
render às políticas partidárias? 

A cidade deve ter um projeto que atenda às ne-
cessidades de seus cidadãos. A verba deve ser so-
licitada às esferas estadual e federal, basta colocar 
os projetos nos lugares certos. A questão partidária 
conta, mas é preciso encontrar um caminho para 
conseguir uma união, apesar da acirrada disputa 
durante o pleito eleitoral. Deve haver uma conversa 
entre as esferas, mesmo que o caminho seja difícil. 
Acho que falta um pouco de vontade. 

Como o senhor vê os inúmeros ca-
sos de improbidade administrativa 
na gestão pública? 

Quando estamos falando de 
coisa pública, estamos falando 
do dinheiro de todos. Acho que, 
se tivéssemos no país leis mais se-
veras para os desvios de dinheiro 
público e um judiciário mais rápi-

do no julgamento e nas sentenças, a população e o 
país ganhariam muito. Hoje, as leis são brandas e o 
judiciário permite inúmeros recursos. Isso faz com 
que as pessoas fiquem menos temerosas em relação  
à punição para os crimes.  

Quando gestão pública e Administração se convergem

O Adm. Aldo Ambrósio Morelli é presidente  
da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí e 
representante do CRA-MG na seccional Pouso Alegre

são deveres do administrador  
público algumas questões pertinentes 

a qualquer cidade e cidadão, como 
saúde, educação, mobilidade  

e segurança, sendo os dois primeiros 
o que chamamos de carro-chefe.”
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O professor afirma que o foco do Conselho na região é fortalecer a relação com a comunidade

paL avra  do  adMin istrador

Como a região Sul tem se destacado como polo de  
desenvolvimento em Minas Gerais?

O Sul de Minas está vivendo um momento bas-
tante interessante do ponto de vista do desenvol-
vimento. Pouso Alegre e as cidades ao redor têm 
uma localização privilegiada por estarem próximas 
às três maiores capitais brasileiras: São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte. A duplicação da BR-
381, a Fernão Dias, e a estabilidade econômica dos 
últimos anos criaram um momento propício para o 
desenvolvimento da região. Por isso, várias empre-
sas estão chegando às cidades circunvizinhas. 

Hoje, também há escolas, faculdades, universi-
dades e cursos técnicos de alto nível para a qua-
lificação da mão de obra. Esses pontos estão cul-
minando para uma boa qualidade de vida. O Sul 
já faz uma grande diferença para Minas Gerais, e a 
tendência é aumentar essa diferença pela arreca-
dação, pela pujança da região.  

Como o CRA-MG e a seccional de Pouso Alegre estão 
contribuindo para os trabalhos de desenvolvimento 
da região?

Participamos de uma série de fóruns de gestão 
pública pela seccional do Conselho em Pouso Ale-
gre. Um exemplo foi o Circuito Mineiro de Adminis-
tração, ministrado em duas cidades da região. Além 
disso, por meio do CRA-MG, recebemos um convite 
para participar do Instituto para o Desenvolvimen-
to Integrado de Pouso Alegre e Região (Idepar), no 
qual mantemos uma cadeira no conselho consultivo. 

A entidade está atuando de maneira forte, e que-
remos fortalecer ainda mais nossa relação com a co-
munidade, desenvolvendo novos cursos e palestras. 
Estamos, ainda, fazendo algumas parcerias, como as 
que foram firmadas com as associações comercial e 
industrial de Pouso Alegre. Com isso, buscamos, por 
meio do CRA-MG, fazer a diferença nas comunida-
des da nossa região, com uma boa articulação, para 
atender a todas as demandas das diversas cidades 
de nossa seccional.
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CoMuniCados  oF iC ia is 

O Conselho Regional de Administração de Minas Ge-
rais (CRA-MG) comunica a Administradores, Tecnólogos, 
empresas e sociedade a eleição de sua nova diretoria.

Presidente
Adm. Sônia Ferreira Ferraz
Vice-presidente de Orientação  
e Fiscalização Profissional
Adm. Raul Alberto Marinuzzi
Vice-presidente Administrativo Financeiro
Adm. Antônio Carlos Dias Athayde
Vice-presidente de Relações Institucionais  
e Marketing * 
Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho
Vice-presidente de Formação Profissional
Adm. Aloysio Sebastião de Aguiar
Conselheiros do CRA-MG
Adm. Adriana de Morais (efetiva) – CRA-MG nº 19.420 
Adm. Marco Antônio Machado (suplente) –  
CRA-MG nº 7.952 
Adm. Aloysio Sebastião de Aguiar (efetivo) –  
CRA-MG nº 9.957 
Adm. Cláudia Andrade Negreiros (suplente) –  
CRA-MG nº 21.097 
Adm. Antônio Carlos Dias Athayde (efetivo) –  
CRA-MG nº 7.227 

O Conselho Regional de Administração de Minas 
Gerais (CRA-MG) cumprimenta o Administrador 
Alberto Pinto Coelho por sua posse como gover-
nador de Minas Gerais. Os Administradores minei-
ros sentem-se  honrados em ter como chefe de Es-
tado  um colega de profissão. Estamos orgulhosos 
por seu sucesso político e profissional, e deseja-
mos pleno êxito na gestão que se inicia.

CRA-MG apresenta nova diretoria

o Conselho  
parabeniza o novo 

governador de Minas

Adm. José Carlos de Castro Júnior (suplente) –  
CRA-MG nº 17.555 
Adm. Célia Maria Corrêa Pereira (efetiva) –  
CRA-MG nº 5.827 
Adm. Rodrigo Souza de Deus (suplente) –  
CRA-MG nº 39.228 
Adm. Clégis Dolabella Romeiro (efetivo) –  
CRA-MG nº 0006 
Adm. Joubert Roberto Ferreira Fidelis (suplente) –  
CRA-MG nº 16104 
Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho (efetivo) –  
CRA-MG nº 11.260 
Adm. Rodrigo Júlio dos Santos (suplente) –  
CRA-MG nº 29.326 
Adm. Marcos Silva Ramos (efetivo) – CRA-MG nº 4.380 
Adm. Rosânia Emília Ribeiro (suplente) –  
CRA-MG nº 10.620 
Adm. Raul Alberto Marinuzzi (efetivo) – CRA-MG nº 163 
Adm. Egmar Gonçalves da Silva (suplente) –  
CRA-MG nº 914 
Adm. Rosendo Magela Reis (efetivo) – CRA-MG nº 472 
Adm. Nádia Mauren Venuto Paxeco (suplente) –  
CRA-MG nº 13.151 
Adm. Sônia Ferreira Ferraz (efetiva) – CRA-MG nº 4.810 
Adm. Cléver Soares David Amorim (suplente) –  
CRA-MG nº 16.847 

* O conselheiro Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho assu-
me, interinamente, a vice-presidência de Marketing, 
em razão da licença da titular, vice-presidente Adm. 
Adriana de Morais.


