
Administradores 
completam 50 anos de 
evolução da profissão

CRA-MG investe eM 
ConheCiMento CoM os Gets 
PÁG. 6

Gestão de ReCuRsos hídRiCos  
é teMA de nossA entRevistA  

PÁG. 10

PÁG. 4

AdM notíCiAs
inFoRMAtivo BiMestRAL do ConseLho ReGionAL 
de AdMinistRAÇão de MinAs GeRAis

nº 60- juLho/AGosto - 2015



2 ADM NOTÍCIAS - INFORMATIVO BIMESTRAL DO CRA-MG

ed i toR iAL
ex

Pe
di

en
te

O melhor das lutas difíceis são os bons resultados
Quem está acompa-

nhando a atuação do CRA-
-MG desde o início do ano 
já percebeu que todas as 
nossas ações estão focadas 
num único e claro objetivo: 
a luta pela profissão. De-
finitivamente, essa não é 
uma batalha fácil. Mesmo 
completando 50 anos em 
2015, a Administração está 

longe de ser valorizada no Brasil como deveria. E só com es-
forços incansáveis é possível mudar essa visão.

O CRA-MG acaba de dar um passo mais do que impor-
tante nesse sentido. Nos últimos dias, estivemos em Brasília 
para participar de reuniões no Supremo Tribunal Federal e 
no Congresso Nacional. O objetivo dessa visita foi propor 
um alinhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal da enti-
dade e defender a aprovação do PLP-260/2007. A proposta 
é muito bem-vinda, pois visa corrigir uma grande injustiça 
em nossa classe. 

Ao contrário do que ocorre com médicos, advogados, en-
genheiros e contadores, os profissionais da Administração 
não podem recolher o imposto sobre serviços de qualquer 
natureza (ISS) de forma diferenciada. O mecanismo onera (e 
muito) os profissionais da Administração. 

Esse é apenas um dos anseios da classe que tem sido tra-
tado como prioridade no CRA-MG. Outro destaque é que 
estamos reorganizando nossas ações, a fim de cumprir as 
três principais diretrizes da nossa gestão: planejamento, 
organização e racionalização. As duas primeiras etapas 
foram realizadas no último semestre. Agora, é hora da 
racionalização, com foco na contenção de despesas em 
cada área de atuação.
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Na Fiscalização, montamos uma nova estrutura para in-
tensificar a atuação em todo o estado. Em visitas a dezenas 
de organizações, regularizamos registros, realizamos aná-
lises das estruturas organizacionais e apresentamos pales-
tras, conscientizando empresas e empregados. Outra ação 
importante foi efetivar um canal de comunicação para de-
núncias de irregularidades ligadas à profissão.

Em relação à área de Tecnologia da Informação, nosso 
primeiro passo foi permitir o livre acesso à internet na sede 
do CRA-MG. Também atualizamos os servidores e implan-
tamos uma plataforma para facilitar as trocas de arquivos 
entre a sede e as seccionais. Essa informatização reduziu 
custos e aumentou a produtividade da equipe. 

Já o setor Financeiro aprimorou a contabilidade e o fluxo 
de caixa do CRA-MG, fazendo uma revisão das despesas, 
reduzindo gastos e investindo recursos em projetos de in-
teresse social. O Administrativo segue a mesma linha, ra-
cionalizando compras e gastos, e tornando mais ágeis suas 
decisões e ações.

As áreas de Formação Profissional e de Assessoria de Co-
municação e Eventos também têm tido destaque. A primei-
ra conseguiu consolidar os sete Grupos de Estudos Temáti-
cos (GETs) e promover um número cada vez maior de cursos 
gratuitos. Uma novidade deste ano é a descentralização do 
Encontro de Coordenadores dos Cursos de Administração, 
que passou a ser realizado por regiões do estado. Na Asses-
soria de Comunicação e Eventos, o foco é a programação 
do Dia do Administrador, que neste ano é ainda mais espe-
cial por celebrar o Jubileu de Ouro da profissão. 

Tanto trabalho vem de uma construção diária. E nossa 
equipe está preparada para subir degrau por degrau rumo 
a mais conquistas.

Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade
CRA-MG 2.991
Presidente do CRA-MG
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evento

Terceirização vista de vários ângulos

Alvo de grandes discussões no Congresso Nacional e 
na sociedade brasileira, o Projeto de Lei nº 4.330/2004, 
que trata da terceirização no país, foi tema de um debate 
promovido pelo CRA-MG no dia 16 de junho. Represen-
tantes de diversos setores da sociedade apresentaram 
visões diferentes e travaram discussões acaloradas. 

Os participantes chegaram a um consenso em, pelo 
menos, dois pontos. O principal deles é a necessidade ur-
gente de regulamentação da terceirização, já que, hoje, 
não estão claras, por exemplo, as definições do que é ati-
vidade fim e atividade meio. 

De acordo com a Adv. Daniela Lage Meija Zapata, sócia 
do escritório Bhering e Zapata Advocacia Trabalhista, o 
PL não consegue suprir essa diferenciação. “O Proje-
to de Lei tenta resolver essa dicotomia, mas de uma 
forma muito simplista”, argumentou. Sua sócia, a Adv. 
Tatiana Bhering Roxo, compartilha a mesma preocu-
pação e teme que o PL libere a terceirização em qual-
quer tipo de atividade. 

O Adv. José Costa, assessor jurídico do Sindicato das 
Empresas de Asseio e Conservação de Minas Gerais, su-
geriu utilizar o conceito da pessoalidade presente na CLT 
para definir atividade fim. “E não é no sentido da pessoa 
natural, mas do grau de especialização do profissional”, 
opinou. Assim, a atividade fim se distinguiria pelo valor 
agregado do conhecimento, exi-
gindo uma mão de obra qualifi-
cada e especializada. 

Direitos em risco?

A outra questão de senso co-
mum entre os participantes foi 
em relação à precarização dos 
direitos trabalhistas. O Adm. Ra-
mon Peres, diretor regional do 
Sindicato dos Bancários de Belo 
Horizonte e Região, alertou para 
os números de uma pesquisa do 
Dieese: “Os terceirizados que tra-
balham com outras pessoas das 

organizações têm o salário até 25% menor”. Eles também 
ficam uma média de 3,1 anos a menos dentro de uma 
empresa do que os efetivos.

Ao analisar as questões trabalhistas, o fato concreto 
levantado pelos participantes é que os direitos funda-
mentais estabelecidos pela constituição não sofrerão al-
teração com o Projeto de Lei. Porém, para alguns, o texto 
livraria o empresariado da concessão de outros benefí-
cios trabalhistas.

Marcos Antônio de Souza, diretor-conselheiro do Sin-
dicato das Empresas de Asseio e Conservação de Minas 
Gerais, ponderou: “Hoje, temos uma regulamentação 
por meio da convenção coletiva, que cria condições de 
segurança para todos os empregados”.

Na contramão de Souza, o vereador Gilson Reis, pre-
sidente do Sindicato dos Professores do Estado de 
Minas Gerais, disse não acreditar que a convenção 
coletiva será aplicada a todos. No caso específico dos 
profissionais de sua área, ele enfatiza: “São empresas 
que contratarão professores e não escolas, por isso, a 
convenção não se aplica”.

Todos concordaram que a iniciativa é um passo impor-
tante para o avanço da questão. A partir de agora, a meta 
é chegar ao bom senso.

Representantes de vários setores debatem a terceirização  
em evento do CRA-MG
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50  Anos  dA  PRoF issão

Em 9 de setembro, é comemorado o Dia do Admi-
nistrador e, neste ano, o CRA-MG tem mais de um 
motivo para festejar. Além da data especial, o Conse-
lho celebrará os 50 anos da profissão com uma pro-
gramação extensa em Belo Horizonte e no interior.

Entre os destaques da capital, está a palestra Ética, 
organizações e indivíduos, que será realizada no dia 
8 de setembro, às 19h, no Cine Brasil. Ministrada por 
Leandro Karnal, historiador e professor da Unicamp, 
a apresentação questionará as atitudes e os valores 
que precisam ser reforçados na sociedade brasileira 
para contornar a crise ética estrutural vivenciada no 
momento. Karnal também falará sobre a ética como 
fator estratégico na vida das instituições.

Já no dia 10, a Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais fará uma homenagem ao CRA-MG, em reunião 

2:  Sete Lagoas foi uma das cidades  
que receberam o FMA

3:  Uberlândia também sediou o FMA 

especial, às 20h. O clima de honrarias continua em 
outubro, no Hotel Dayrrel, quando o Sistema CFA/
CRAs fará uma série de homenagens pelos 50 anos 
da profissão, com premiações em diversas categorias.

No interior, a comemoração vem sendo realizada 
desde o início do ano, com os Fóruns Mineiros de Ad-
ministração (FMA). Os eventos consistem em pales-
tras, painéis e debates, além de homenagens a profis-
sionais que se destacam nas regiões. Já sediaram os 
fóruns as cidades de Sete Lagoas, Coronel Fabriciano, 
Uberlândia, Pouso Alegre e Varginha. Também inte-
gram a programação Lavras, Juiz de Fora, Barbacena, 
Teófilo Otoni, Divinópolis, Unaí e Montes Claros.

Para participar dos eventos, acesse www.cramg.org.
br/eventos.

Programe-se para o Dia  
do Administrador

1 2

3

1:  Em Coronel Fabriciano, o FMA contou  
com a apresentação da Casa Esperança
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F ique  PoR  dentRo

No dia 26 de setembro, o CRA-MG realizará, pelo déci-

mo ano consecutivo, o Encontro de Coordenadores de 

Cursos de Administração. A programação terá um ciclo 

de palestras, com a participação do Adm. Mauro Kreuz, 

diretor de Formação Profissional do Conselho Federal de 

Administração, e do professor Wille Muriel, diretor-exe-

cutivo da Carta Consulta.  
O evento é direcionado a professores, diretores e coor-

denadores dos cursos de bacharelado e tecnólogos na 
área da Administração. O objetivo é discutir o ensino da 
Administração e apresentar sugestões e melhorias para a 
formação dos futuros profissionais. 

O Encontro de Coordenadores de Cursos será realizado 
das 8h30 às 16h, no auditório do CRA-MG, na Avenida 
Afonso Pena, 981, 12º andar, Centro – Belo Horizonte. As 
inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site do 
CRA-MG: www.cramg.org.br. 

Idealizado pelo Grupo de Estudo Temático de Admi-
nistração Judicial e Perícia do CRA-MG, o curso de Intro-
dução à Perícia Judicial será realizado nos dias 16, 17, 23 
e 24 de setembro. As aulas são direcionadas aos profis-
sionais registrados e adimplentes com o Conselho que 
tenham interesse em iniciar sua capacitação para atuar 

na elaboração de laudos e pareceres técnicos da área.
O curso será ministrado pelo Adm. José Vuotto Nie-

vas, professor da PUC Minas e técnico do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais. As inscrições são 
gratuitas e terão início no dia 3 de setembro, às 10h, 
pelo site www.cramg.org.br.

Vem aí o Encontro  
de Coordenadores de Cursos

CRA-MG oferece curso  
gratuito de Perícia  Judicial

Profissionais registrados e adimplentes no CRA-MG têm 
mais oportunidades de participar, gratuitamente, de pro-
gramas de atualização e capacitação profissional. O Con-
selho oferece 145 cupons de acesso para a Plataforma do 
Conhecimento, projeto do CFA em parceria com o Portal 
da Educação, que disponibiliza cursos na área da Admi-
nistração. As inscrições para quem quer aderir à platafor-
ma terão início no dia 2 de setembro, às 10h, no site www.
cramg.org.br. Os cupons de gratuidade serão liberados 
conforme a ordem de cadastro dos interessados.

Plataforma amplia conhecimento
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GETs se fortalecem no Conselho

O CRA-MG segue firme em seu objetivo de contribuir 
para os estudos de apoio à ciência e à prática da Admi-
nistração. Neste ano, sete Grupos de Estudos Temáticos 
(GETs) estão formados por voluntários comprometidos 

F ique  PoR  dentRo

com a produção de conhecimento em áreas de interes-
ses específicos. Confira as ações propostas pelos gru-
pos para serem realizadas até o fim do ano por meio 
do CRA-MG.

GET de Ensino da Administração

GET de Auditoria

GET de Governança Corporativa e Compliance

GET de Jovens Administradores

GET de Consultoria

GET de Administrador Judicial e Perícia

GET de Gestão Pública

‣  Alinhamento das ações e intenções dos GETs  
com o ensino da Administração.

‣  Composição de kits informativos para orientação e 
pesquisa junto às coordenações dos cursos da área. 

‣  Realização de evento para discutir o tema da segurança 
nas instituições de ensino superior.

‣  Revisão e adaptação do Manual de Auditoria do 
Administrador, de acordo com a norma brasileira ABNT 
NBR ISO 19011 – Diretrizes para Auditoria de Sistemas  
de Gestão.

‣  Difusão das atividades de auditoria para a mobilização 
de estudantes e profissionais da área.

‣  Sugestão de grade curricular para o curso de Auditoria 
do Administrador.

‣  Realização da palestra Auditoria pelo Administrador  
para profissionais registrados no CRA-MG.

‣  Desenvolvimento de estudos para a elaboração do 
Manual de Governança Corporativa e Compliance.

‣  Promoção de ciclo de palestras, mesa redonda e 
workshops para network com as equipes do CRA-MG  
e empresários parceiros.

‣ Elaboração da Cartilha do Consultor.  

‣  Produção de artigos e realização de pesquisas,  
estudos e projetos dentro do tema da consultoria.

‣ Realização do curso de Introdução à Perícia Judicial.

‣  Divulgação das funções de Administrador judicial 
e Perito-Administrador judicial e extrajudicial para 
estudantes e profissionais da área.

‣  Realização de encontro técnico com gestores públicos 
para identificar as oportunidades e os principais proble-
mas enfrentados no aproveitamento de profissionais da 
Administração no setor público. 

‣  Elaboração e aplicação de pesquisa para análise e 
elaboração de artigo científico, com foco na adoção de 
estratégias de valorização do Administrador junto aos 
gestores públicos.

‣  Promoção de ações de sensibilização junto à Adminis-
tração pública municipal e a seus legisladores para a 
implantação e oficialização do Dia do Administrador  
na cidade.
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AtuAL idAde

Proteção ao emprego  
ganha reforço do governo

Para enfrentar a atual situação econômica brasi-
leira e desestimular demissões em empresas que 
estejam passando, temporariamente, por dificulda-
des financeiras, o Poder Executivo elaborou a medi-
da provisória 680, que cria o Programa de Proteção 
ao Emprego (PPE). A MP entrou em vigor no dia 22 
de julho, mas ainda precisa ser votada no Congresso 
Nacional. Com a medida, o governo federal espera 
poupar até 50 mil empregos.

O programa permite 
às empresas inscritas 
e comprovadamente 
em situação de risco 
reduzirem a jornada 
de trabalho em até 
30%, com o reajuste 
proporcional do salá-
rio dos empregados. 
Para diminuir o im-
pacto para o trabalha-
dor, o governo federal 
complementará 50% 
da perda salarial com 
recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalha-
dor (FAT), respeitando 
o teto de R$900,84, 
que corresponde a 
65% do valor mais alto 
do benefício do segu-
ro-desemprego.

A professora da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e doutora em Direito do Trabalho, Lí-
via Miraglia, explica que o principal objetivo da PPE, 
além de evitar demissões em massa, é diminuir os 
custos da empresa, tanto com o pagamento de fun-
cionários quanto com as despesas de desligamento. 
Dessa maneira, as organizações podem tomar fôle-
go e retomar a boa saúde financeira. “A empresa terá, 
primeiramente, seis meses para recuperação, poden-
do ter prorrogação de mais seis meses, caso necessá-

rio”, afirma.
De acordo com a MP, qualquer empresa pode par-

ticipar do programa se atender a todos os requisitos. 
Porém, Miraglia alerta que cumprir as exigências do 
PPE não é tarefa fácil: “Primeiramente, é necessário 
comprovar que a empresa está verdadeiramente 
com dificuldades financeiras e ter demitido, no má-
ximo, 1% do quadro de funcionários. Isso, de certa 
forma, exclui as pequenas empresas. Também tem 

que ter o alvará do sin-
dicato específico da 
área e o acordo coleti-
vo”. A organização ain-
da precisa confirmar 
que já tentou todos 
os recursos possíveis 
e que está próxima da 
última alternativa, que 
é demitir os colabora-
dores.

E os empregados?

Além da redução 
dos salários, os traba-
lhadores terão dimi-
nuídos os recolhimen-
tos do FGTS e do INSS, 
já que as empresas do 
PPE passarão a pagar 
15% a menos de con-

tribuição. “O benefício é que o emprego estará asse-
gurado, pois o programa impede que haja demissões 
em até 1\3 do tempo depois que a empresa tenha 
deixado de fazer parte do PPE”, diz a advogada Mi-
raglia.

A especialista ainda ressalta que muitas empresas, 
principalmente as montadoras, vão preferir continu-
ar com a opção das férias coletivas e com os recursos 
existentes antes da MP. “Não adiantará reduzir horá-
rios e continuar com a produção inativa”, conclui.
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A situação decadente, do ponto de vista moral, ético 
e administrativo, na qual se encontra a Administração 
pública em todas as esferas de poder no Brasil retrata a 
ausência de regulamentação de um profissional abso-
lutamente necessário no mercado de trabalho: o Admi-
nistrador público. Ele é capaz de inserir, na gestão públi-
ca, o que falta a quase todos os gestores atuais, que é a 
visão sistêmica e interdisciplinar.

Não me refiro aos que ocupam cargos eletivos, pois 
eles são resultado da vontade 
popular e isso é democratica-
mente legítimo. Mesmo assim, 
eles deveriam ter um mínimo de 
capacidade para exercer funções 
tão importantes, ou seja, deve-
riam seguir requisitos mínimos 
para a elegibilidade.

Mas, refiro-me, isso sim, aos 
cargos administrativos que conferem ao Administra-
dor uma melhor percepção e o conhecimento de como 
exercê-los. Exemplos interessantes do ponto de vista 
negativo são o do Ministério dos Esportes, quando ocu-
pado por Zico e Pelé (uma tragédia), e a inócua gestão 
do ministro da Cultura, Gilberto Gil. Além disso, temos 
péssimos exemplos, com exceções, de médicos que 
ocupam ministérios e secretarias de saúde. Ora, não fo-
ram treinados para a gestão de recursos públicos, a exe-
cução financeira e a gestão de pessoal. São especialistas 
no tema em si, o que não é suficiente. 

Por outro lado, o especialista em planejamento, ex-

-governador de São Paulo e atual senador da República, 
José Serra, teve uma exitosa passagem pelo Ministério 
da Saúde do governo FHC sem ser médico. Aliás, foi na 
reforma administrativa proposta nesse governo que se 
destacaram profissionais com conhecimento em Admi-
nistração pública.

Cabe a regulamentação de algumas atividades no 
setor público que só poderiam ser exercidas por Admi-
nistradores, graduados ou pós-graduados em Adminis-

tração pública. Não podemos di-
vidir o processo seletivo com as 
demais graduações no mesmo 
nível de disputa.

Porém, a despeito do que fala-
mos, quando se abre um concur-
so para cargos administrativos, 
em qualquer instância da Admi-
nistração pública, raramente é 

exigida a formação em Administração. 
Temos que cobrar dos órgãos representativos, prin-

cipalmente dos Conselhos Regionais e Federal de Ad-
ministração, que se movimentem para estimular nos-
sos legisladores a colocarem a profissão num novo 
patamar de inclusão profissional. Isso incentivaria os 
alunos a seguirem essa carreira tão importante de 
“servidor público”.

Quem sabe, com isso, a gestão dos recursos públicos 
seria mais eficiente e teria resultados mais favoráveis a 
quem detém o direito de receber os benefícios, nesse 
caso, o cidadão.

     o Administrador público  
é capaz de inserir, na gestão 
pública, o que falta a quase 

todos os gestores atuais: a visão 
sistêmica e interdisciplinar.” 

oP in ião

Administração pública é para nós, 
Administradores

Adm. Carlos William Ragone Jabour*

—
*Graduado em Administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), pós-graduado em Administração Pública pela Faculdade Machado 

Sobrinho (Juiz de Fora) e mestrando em Administração pela Faculdade Novos Horizontes (Belo Horizonte).  Foi subsecretário de dinâmica 

Administrativa na Prefeitura de Juiz de Fora e é professor na Faculdade do Sudeste Mineiro/Faculdade Juiz de Fora (FACSUM/FJF) na mesma cidade.
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ConheÇ A  o  CRA-MGPAL AvRA  do  AdMin istRAdoR

No dia 2 de julho, o livro Governança e Recursos 
Hídricos: Experiências Nacionais e Internacionais de 
Gestão foi lançado em Belo Horizonte, apresentan-
do experiências nacionais e internacionais na gestão 
da água e da produção de energia. A Adm. Fernanda 
Costa de Matos é uma das organizadoras do livro, ao 
lado do sociólogo e doutor em Saneamento, Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, Hildelano Delanus-
se Theodoro. Mestre em Turismo e Meio Ambiente, 
Fernanda falou ao ADM Notícias sobre os desdobra-
mentos da obra, evidenciando os avanços, os desa-
fios e as potencialidades das políticas públicas e pri-
vadas voltadas para os recursos hídricos.  

O livro indica que a gestão dos recursos naturais 
brasileiros precisa ter mais espaço nas decisões 
do setor público. Por que, mesmo o país tendo 
uma grande diversidade, isso ainda não foi trata-
do de maneira satisfatória? 

Estima-se que o Brasil tem cerca de 12% da água 
doce do mundo, mas essa disponibilidade varia con-
sideravelmente. Geograficamente, 73% dos recursos 

hídricos concentram-se na bacia hidrográfica amazô-
nica, onde mora apenas 4% da população brasileira. 
Ou seja, temos a região Norte com grande oferta e a 
região Sudeste com grande demanda. Essa disponi-
bilidade dos recursos hídricos se tornou, nas últimas 
décadas, objeto de preocupação, tendo em vista as 
mudanças ocorridas, como o aumento da popula-
ção, a urbanização, a produção de alimentos, os usos 
industriais, entre outras. Decisões errôneas também 
agravaram a disponibilidade de recursos nos rios que 
abastecem os grandes centros, tais como a ausência 
de área de infiltração das águas para recarga dos 
rios, o desmatamento das margens e a devastação 
das matas que retêm as águas. Outro ponto é a grave 
falta de saneamento básico. Ainda temos pouco in-
vestimento na coleta e no tratamento da água suja, 
e os rios acabam se tornando diluidores de esgoto. 
Segundo pesquisas, 103 milhões de brasileiros não 
têm acesso às redes de esgoto e menos de 40% do 
que é gerado é tratado.    

Em que deixam a desejar as políticas públicas 
existentes hoje para a gestão dos recursos hídri-
cos no Brasil?  

O modelo brasileiro de gestão das águas foi inspi-
rado no modelo francês, que prevê a participação da 
sociedade na gestão das águas. Nossa Política Na-
cional de Recursos Hídricos, ou Lei das Águas, como 
também é conhecida, foi sancionada em 1997, bus-
cando a prevenção e o desenvolvimento sustentável 
pela utilização racional e integrada dos recursos hí-
dricos. A partir da edição da Lei das Águas, baseada 
em sistemas, os poderes públicos federal, estaduais 
e municipais compartilham com entes não governa-
mentais (usuários e associações civis) parte da com-
petência. 

É preciso garantir mais integração entre os órgãos 
gestores e as políticas setoriais e, principalmente, a 
devida implementação das políticas públicas. Pas-
sadas quase duas décadas da institucionalização da 
Lei das Águas, percebem-se diferentes estágios de 
desenvolvimento e de aplicabilidade da lei no terri-
tório nacional. Em muitas bacias hidrográficas, ainda 

Gestão das águas é desafio no Brasil 
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existem limitações relacionadas à integração e co-
municação, além de uma baixa representatividade e 
envolvimento de organizações da sociedade civil nos 
processos e assembleias dos órgãos colegiados. 

Quais são os principais desafios que os gestores 
públicos precisam enfrentar?

Os principais desafios da gestão dos recursos hídri-
cos referem-se à ampliação do abastecimento em re-
giões com baixa disponibilidade de bacias hidrográ-
ficas e à melhoria da qualidade, por meio da redução 
da poluição doméstica e industrial. Esses problemas 
podem ocasionar disputas e conflitos entre comuni-
dades, atores e municípios, considerando-se a quan-
tidade e/ou a qualidade da 
água à jusante. As adminis-
trações públicas municipais, 
por estarem mais próximas 
do cidadão e dos processos 
ecológicos, devem com-
preender a complexidade 
dos problemas ambientais 
locais e considerá-los como aspectos importantes, 
além de buscar adotar medidas para o seu acompa-
nhamento. Um exemplo é a necessidade de integrar 
as entidades ambientalistas e as divisões ambientais 
do município em todos os seus aspectos: fauna, flora, 
ecossistemas específicos, níveis e fontes de poluição, 
situação das nascentes e sua proteção. 

Qual é a importância de se unir governos, ONGs 
e setor privado para que haja ações mais efetivas 
em conjunto? 

De um modo geral, a participação do cidadão na 
gestão pública ou no controle social é um mecanis-
mo de prevenção da corrupção e de fortalecimento 
da cidadania. No caso da gestão dos recursos hídri-
cos, a combinação de organizações públicas, entida-
des privadas e sociedade civil é que torna as imple-
mentações dos instrumentos de gestão de recursos 
hídricos possíveis, de acordo com os princípios de-
finidos na lei. Esses diferentes atores, com saberes e 
interesses distintos, atuam nas instâncias normati-
vas-deliberativas para discutir e buscar soluções aos 
problemas da bacia hidrográfica e à proteção dos 
recursos hídricos. No Brasil, a preocupação em se es-

tabelecer a participação forte e atuante do cidadão 
torna-se ainda maior em razão da extensão territorial 
do país e do seu grande número de municípios. 

O projeto das grandes hidrelétricas para geração 
de energia continua sendo o ideal para o Brasil? 

Nossa matriz energética é considerada limpa por 
apresentar reduzidos índices de emissão de gases 
em sua produção. Entretanto, cabe destacar dois 
pontos. O primeiro refere-se às hidrelétricas, já que 
ainda precisamos melhorar o processo de transmis-
são de eletricidade e torná-lo mais eficaz. O segun-
do diz respeito à expressiva ampliação da produção 
energética, o que se faz necessário diante da cres-

cente demanda. O Brasil tem 
o grande desafio de aumentar 
a oferta de energia de forma 
sustentável. Nesse cenário, as 
energias renováveis, como a 
eólica e a solar, surgem como 
oportunidades, pois, além de 
fornecerem energia limpa, 

com menos danos ao meio ambiente, reduzem a de-
pendência do uso de combustíveis. 

Com a situação em que chegamos hoje, de poucas 
chuvas e baixos níveis em nossos reservatórios, é 
possível vislumbrar um cenário positivo, de avanço 
na questão hídrica?

É preciso ser otimista, não de forma ingênua, mas no 
sentido de que, em meio às crises, pode-se encontrar 
oportunidades. Temos visto aumentar o debate sobre 
a importância da preservação ambiental, as mudan-
ças climáticas e as alternativas para o enfrentamento 
da crise. Se antes só ouvíamos falar sobre a importân-
cia e a necessidade de cuidado com a água, hoje, tan-
to as empresas quanto a sociedade começam a sentir 
a importância dos recursos hídricos. Preservação e 
economia de água deixaram de ser apenas debate e 
passaram a permear o dia a dia de todos. A população 
e as organizações têm desenvolvido estratégias para 
reduzir o consumo de água. Do mesmo modo, é maior 
a importância do protagonismo a ser exercido pelas 
empresas no desenvolvimento sustentável de inova-
ções ambientais ou ecoinovações.

o Brasil tem o grande desafio 
de aumentar a oferta de energia 

de forma sustentável.”



12 ADM NOTÍCIAS - INFORMATIVO BIMESTRAL DO CRA-MG

O primeiro semestre deste ano foi marcado pela cons-
tante interação do CRA-MG com as instituições de en-
sino superior de Minas Gerais. O Conselho ministrou 41 
palestras institucionais em faculdades e universidades, 
estreitando os laços entre os estudantes da área da Ad-
ministração e a entidade. Em algumas visitas, houve tam-
bém a coleta de registros profissionais. As instituições in-
teressadas em receber as palestras do CRA-MG deverão 
entrar em contato pelo e-mail debora@cramg.org.br 
ou pelo telefone (31) 3274-5501.

As ações de fiscalização do exercício da Administração 
continuam. O CRA-MG está realizando várias visitas a 
empresas de todo o estado, buscando identificar profis-
sionais de outras áreas ou sem registro no Conselho que 
atuem na Administração. Em agosto, as ações foram fo-
cadas na região Sul de Minas. Profissionais da Cesa Logís-
tica e da Indústria de Cal Sebastião Naves, em Lavras, fo-
ram alguns dos que regularizaram o registro no CRA-MG.

No Triângulo Mineiro, os resultados também foram po-
sitivos. Profissionais da empresa Sipcam Nichino Brasil, 
em Uberaba, efetivaram o registro, assim como as pres-
tadoras de serviços Nova Administração de Condomínio, 
Ramos e Oliveira Prestadora de Serviços Condominiais 
e Liderança Prestações de Serviços, que têm atividades 
ligadas à Administração.

A Prefeitura Municipal de Inhaúma atendeu a um ofício 
do CRA-MG e exigiu, no processo licitatório nº 33/2015, o 
registro profissional no Conselho. O edital prevê a con-
tratação de serviços de organização, planejamento e 

realização de concurso público para cargos efetivos, de 
nível de escolaridade alfabetizado, ensino fundamental 
completo, ensino médio completo e superior.

Visita do CRA-MG à Faculdade Santa Rita (Fasar), 
de Conselheiro Lafaiete

G iRo  PeLo  inteR ioR

CRA-MG promove  
palestras institucionais

De olho na profissão pelo estado

Registro profissional  
se torna exigência


