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Editorial

Palavras do Presidente
2020 - Um ano inesquecível
Neste ano começamos repletos de
muitas expectativas em todas as esferas. O
Brasil, sob nova direção, ensaiava o tão sonhado
crescimento econômico, aprovando reformas,
abrindo mercados. Em termos Regionais o
Amazonas ganhando destaque mundial pelo
aproveitamento da sua biodiversidade,
investimentos em logística e turismo, dentre
outros, até sermos assolados por um evento
mundial que nos nivelou no temor e incerteza.

Adm. Inácio Guedes
Presidente do CRA-AM

A pandemia do Coronavírus assolou
a todos, transformou nossa vida de forma
revolucionária, no sentido amplo da palavra.
Isso me fez lembrar uma expressão muito
utilizada pelos gestores responsáveis: “Em
situações extremas, medidas extremas devem
ser tomadas”, e foi isso que fizemos. Não
paramos um só dia, seguindo todos os protocolos
sanitários seguimos nossas atividades de forma
diferenciada em um momento anormal.

Por fim, teria inúmeras palavras para
expressar a minha gratidão. Gratidão por ter
sido escolhido para ser presidente CRA-AM no
período 2017-2020. Grato por ter recebido o
apoio integral de toda plenária, recebendo
importantes contribuições no sentido de melhor
desenvolver nossas atividades finalísticas.
Agradecido por ter ao meu lado uma diretoria
comprometida em empenhar suas habilidades
e competências no engrandecimento da nossa
profissão no Amazonas, Adm. Nelson Aniceto,
Adm. Silce Brasil, Adm. Jorge Brasil e Adm.
Willes Cardoso. Agradeço também ao Adm. José
Colares – Conselheiro Federal pelo Amazonas,
parceiro incondicional nesta jornada. Muito
agradecido por ter ao meu lado uma equipe
de colaboradores que transformaram em
realidade todos os projetos pensados por nós.

Ao completar este mandato da Gestão
2017-2020 tenho muita alegria e honra
de receber, por parte dos Conselheiros, a
confiança de presidir o CRA-AM e torna-lo
mais visível e com o destaque merecido,
levar a mensagem do Sistema CFA/CRAs aos
62 municípios do nosso Estado, também fazer
ecoar no Conselho Federal de Administração
as alegrias e demandas deste Regional.
No decorrer da sua leitura perceberá
que, em situações anormais, buscamos nos
reinventar para cumprir o propósito de ser a voz
dos Profissionais de Administração. Em pouco
tempo nos apropriamos das tecnologias de
comunicação, transformamos nossos eventos
presenciais para virtual, os procedimentos
físicos ganharam agilidade e confiabilidade
para o meio digital. Assim como as espécies
evoluem ao longo dos anos, as organizações
também tiveram a necessidade de amadurecer
mais cedo.

Sigamos com esperança e determinação,
afinal, somos profissionais de administração.
Boa leitura!
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Palavras do
Conselheiro Federal
Caros Profissionais, Acadêmicos e parceiros,
A gestão profissional nunca foi tão
importante e decisiva como neste ano de
2020. O Sistema CFA/CRAs precisou de toda
sua expertise para reorganizar seus processos
administrativos, metas e recursos e assim
se adaptar as exigências do distanciamento
social. Seguimos firme em nossa função de
fiscalizar o exercício profissional e valorizar a
profissão, disponibilizando diferentes canais
de comunicação para informar/responder/
atender o público.

Adm. José Carlos de Sá Colares
Conselheiro Federal

Como Conselheiro Federal representando o CRA-AM ressalto a importância da coesão
entre os Conselhos Regionais e o Conselho
Federal de Administração, no enfrentamento
da crise ocasionada pela Pandemia do
COVID-19. Ao logo do ano fizemos reuniões online para dar seguimento às ações e quando foi
possível, retornamos as reuniões presenciais
para as discussões e deliberações sobre a
atuação do Sistema e dos Regionais.

que ofereça condições para o estabelecimento
do diálogo, mediação e respostas construtivas
para a resolução dos problemas apresentados.
Em 2021 os desafios serão enormes, mas nosso
Sistema está preparado para representar de
forma eficiente os interesses dos Profissionais
de Administração e oferecer a sociedade
brasileira ferramentas para o desenvolvimento
do País.

Pensando nos microempreendedores
lançamos a Campanha “Administrador e
Empreendedor: unidos no fortalecimento
dos negócios“, iniciativa esta que procurou
conectar pequenos empreendedores com
profissionais de administração com o objetivo
de oferecer consultorias gratuitas para
quem precisava de orientações, colocando
os profissionais de Administração na linha de
frente da luta para a recuperação da economia
do país.

Contem conosco!!!

Apesar das atribulações, neste segundo
ano de gestão a frente da Ouvidoria do CFA
conseguimos implantar processos de melhoria
voltados para a eficiência no atendimento e
resposta, controle das demandas recebidas,
apresentação periódica desses dados e
recomendações à alta direção.
Nosso compromisso é consolidar a
Ouvidoria do CFA como um canal facilitador
6
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Sobre a Revista de Gestão
O Ano de 2020 foi, sem dúvida, diferente! Devido a pandemia, o CRA-AM, assim como
todos os órgãos públicos, empresas e pessoas físicas, precisou adaptar suas atividades e
projetos para dar continuidade a execução do seu planejamento estratégico. Nossa revista
de gestão também precisou ser reformulada, e ao invés de apresentarmos nossas ações em
ordem cronológica, faremos por meio de sessões/matérias especiais. Confira a atuação do
Conselho Regional de Administração Amazonas.

Diretoria Executiva
A
Diretoria-Executiva
é
órgão
estatutário cuja principal função é a gestão
e operacionalização dos serviços do CRAAM, é composta por um Presidente, VicePresidente e três Diretores-Executivos, sendo
um Diretor Administrativo e Financeiro, um
Diretor de Fiscalização e Registro e um Diretor
de Formação Profissional e Desenvolvimento
Institucional. São Conselheiros Efetivos,

eleitos pela maioria do Plenário para um
mandato de dois anos. Desempenham suas
atividades pautadas nas melhores práticas de
Governança Pública, para preservar o valor
da organização, respeitando os princípios de
transparência, equidade, prestação de contas
e responsabilidade institucional. Confira as
principais ações desenvolvidas pelas Diretorias
em 2020.

Diretoria de Fiscalização e Registro
Diretor: Adm. Willes Cardoso
Fiscal: Adm. Elisamara Cruz
Assistente da Fiscalização: Bianca Beatriz Araújo
Encarregada de Cadastro e Registro: Talita Mousse
Um dos principais compromissos do
• Fiscalizar as empresas registradas no CRACRA-AM, definidos por lei, é a fiscalização do
AM sem o Responsável Técnico
exercício profissional. O objetivo é buscar o
• Fiscalizar os Supervisores de estagio dentro
direcionamento das políticas e diretrizes,
das organizações
visando à defesa e a valorização da profissão
• Fiscalizar as Pessoas Físicas atuando sem o
e o seu reconhecimento da atuação através do
registro profissional em empresas públicas
acompanhamento do mercado de trabalho.
e privadas
Em 2020 a Diretoria de Fiscalização e
• Fiscalizar os Pregões e Licitações publicados
registro intensificou o processo de fiscalização
no “D.O.U.”, “D.O.E.-AM” e
com 843 ações fundamentais a luz dos artigos
que rege a lei 4.769/65 e do decreto 61.934/67,
bem como as Resoluções Normativas do CFA,
porém a diretoria priorizou as ações detalhadas
a seguir:

• Fiscalizar outras demandas que regem
fiscalização ao exercício profissional
(Denúncias, concursos públicos e etc)
O setor de fiscalização no ano de 2020
teve como seguimento o enquadramento de
Falta de Registro de profissional e cadastral
no CRA-AM. Destacamos alguns ramos de
atividade econômica fiscalizada pelo CRA-AM
no ano de 2020:

• Fiscalizar empresas prestadoras de serviço
a terceiros
• Orientar e Fiscalizar as comissões de
licitações dos Órgãos Públicos do Estado do
Amazonas
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• Gestão e administração da propriedade
imobiliária (Condomínios)

e registro realizaram um trabalho em conjunto
em prol a defesa do espaço dos profissionais
Administradores, Tecnólogos, Técnicos de nível
médio e formandos em cursos conexos perante
o mercado de trabalho. Ao todo o setor de
Registro emitiu 483 novos registros profissionais
de pessoa física, sendo 317 de Administradores,
84 de Tecnólogos, 79 de Técnicos nível médio,
2 de gestor, 1 sequencial e 1 de mestre. Com
relação a pessoa jurídica emitiu e 34 novos
registros.

• Atividade de apoio à gestão de saúde
• Consultoria em gestão empresarial
• Locação de mão de obra temporária
• Limpeza em prédios e em domicílios
• Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
• Incorporação de empreendimentos imobiliários

O resultado destas ações pode ser
observado pelo quadro de demonstrativo de
processos abertos, documentos emitidos, tipos
de enquadramentos, registros efetuados, e
bem como os indicadores de gestão.

• Outras atividades econômicas privativas da
área da Administração
Durante o ano os setores de fiscalização

*PF: Pessoa Física / PJ: Pessoa Jurídica

As ações realizadas nesta gestão
resultam da análise e distribuição de processos
através da fiscalização preventiva para pessoas

físicas e pessoas jurídicas que se enquadram
no exercício ilegal da profissão, dentre elas
destacam-se:

8

Revista de Gestão 2020

Diretoria Administrativa Financeira
Diretor: Raimundo Jorge Brasil Vieira
Gerente: Adm. Genoveva Pertoti
Encarregado do Setor de Recuperação de Créd: Adm. Emeson Limeira
Assistente Financeira: Adm. Victória Limeira
Responsável pelo Cadastro em Dívida Ativa: Keyla Castelo da Silva
A Diretoria Administrativa Financeira
é responsável por supervisionar a execução
do Planejamento Estratégico da Autarquia,
orientando os setores no cumprimento de suas
atividades.

quitação dos seus débitos. As principais ações
da Recuperação de ativos foram:
• Levantamento dos inadimplentes
janeiro a dezembro do ano vigente

de

• Atualização dos termos de conciliação de
divida

Em 2020, a prioridade da diretoria foi
o processo de certificação ISO 9001/2015,
com o acompanhamento e supervisão das
ações necessárias para a implantação da
Certificação. A equipe técnica que compõe a
diretoria foi responsável pela coordenação/
orientação dos funcionários e Conselheiros
para a adequação dos procedimentos e rotinas
do CRA-AM as exigências da normatização.

• Correção dos
profissionais

dados

financeiros

dos

• Estabelecimento de uma nova política para
conciliação de débitos
• Parceria com o Cartório de Protestos
O setor de Recuperação de Ativos
finalizou o exercício de 2020 com os seguintes
indicativos:

Com relação à estrutura física, o CRA-AM
investiu na adequação da sala onde funcionam
os setores de fiscalização, comunicação e
financeiro, com a troca de mobiliário para
comportar de forma adequada os três setores,
além de reforma na sala da Presidência.
A transparência também foi foco da
Diretoria que investiu na Contratação da
ferramenta Banco de Preços para o setor de
Licitação e realizou procedimento licitatório
para a contratação de Assessoria Contábil
para autarquia. Os processos do CRA-AM foram
informatizados por meio do Sistema Eletrônico
de Informações (SEI), proporcionando mais
agilidade, segurança e sustentabilidade
ambiental aos trâmites administrativos,
além de diminuir o tempo de tramitação dos
documentos.

Recuperação de Ativos
A
diretoria
priorizou
ainda
a
recuperação de Ativos, desenvolvida com o
objetivo de reduzir a inadimplência do CRAAM e garantir aos Profissionais registrados o
acesso a uma negociação sustentável para a
9
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Diretoria de Formação Profissional e
Desenvolvimento Institucional
Diretora: Adm. Maria Silce Brasil
Assessoria de Comunicação: Tânia Viana e Rafael Simão
O CRA-AM tem a missão de “Promover
a Ciência da Administração valorizando as
competências profissionais, a sustentabilidade
das organizações e o desenvolvimento do
país”, e para dar visibilidade e transparência às
ações desenvolvidas pela Autarquia a Diretoria
de Formação Profissional e Desenvolvimento
Institucional é responsável pelo planejamento
e execução das atividades que contribuam para
o fortalecimento do relacionamento entre o
Regional, os profissionais de Administração,
acadêmicos, instituições de ensino, empresas
e sociedade em geral.

Administração e Administradores e o mercado
de trabalho destes profissionais. A valorização
do profissional de administração também foi
foco da diretoria que, por meio da assessoria de
comunicação, lançou sua primeira campanha
institucional: “Aqui tem Profissional de
Administração de Verdade”, com o intuito de
reforçar o Programa Conexões ADM, mostrando
a importância da atuação do profissional em
diversas áreas da Administração.
Com o início da Pandemia, o isolamento
social e as restrições para realização de
eventos às atividades da diretoria tiveram que
ser reformuladas. Em conjunto com a equipe
de comunicação a Diretoria estruturou uma
série de Lives informativas/educativas no
instagram institucional, com temas variados,
desde a atuação da autarquia durante o
isolamento social, passando por campanhas
de prevenção ao novo Corona Vírus e assuntos
relacionados à como reagir/agir para superar
os efeitos causados pela pandemia.

Em 2020, o plano de ação da Diretoria
precisou se adequar as limitações e desafios
impostos pelo novo Coronavírus. Até março,
desenvolveu ações presenciais voltadas para
o aperfeiçoamento profissional, como a
Programa Conexões ADM, que teve o objetivo
de promover discussões qualificadas sobre
os Campos de Atuação dos Profissionais de
Administração - Tecnólogos, Técnicos em

Com relação ao apoio as instituições
de ensino superior do Estado às atividades de
capacitação e discussões foram reprogramadas
para o formato on-line, como o Encontro de
Coordenadores de Cursos de Administração
do Amazonas, o Webinar especial sobre as
Novas Diretrizes Curriculares para o Curso de
Administração e a Décima oitava Edição do
Encontro de Administração do Amazonas.
A Diretoria também contribuiu como
lançamento e a consolidação de importantes
projetos do CRA-AM, como o CRA-AM Jovem
e a Comissão das Mulheres (detalhados em
matérias especiais).
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Comunicação Institucional
As estratégias de comunicação da
autarquia para 2020 já contemplavam a maior
utilização dos canais digitais e interação online. Em janeiro a assessoria de comunicação
lançou o CRA-AM News, um “canal” de notícias
via whats App.

Em maio foi lançado o CRA-AM Play,
canal do youtube, com programação do CRAAM e do Sistema CFA/CRAs.

Clube de Serviços
O Clube de Serviços, programa que
oferece descontos especiais em serviços e
produtos de diversas áreas, aos profissionais
adimplentes com o CRA-AM, foi reformulado,
com a divulgação de edital especial para a adesão
de novas empresas parceiras. Consolidando o
compromisso desta Diretoria em contribuir com
o fortalecimento das relações entre a Autarquia,
Profissionais de Administração e seus diversos
públicos.

Com a Pandemia, os canais digitais
assumiram um papel crucial para uma efetiva
comunicação da autarquia com seus diversos
segmentos de público e houve um significativo
aumento de seguidores como comprova o
comparativo a seguir:

Pesquisa de Satisfação
A transparência e o bom relacionamento
com os profissionais da Administração,
acadêmicos, empresas e sociedade em geral
são compromissos do CRA-AM. Para fortalecer
esses dois pilares, disponibilizamos em nosso
Portal a Pesquisa de Satisfação.
A ferramenta/instrumento
permite
ao público avaliar a sua experiência sobre
os serviços prestados por esse Regional,
contribuindo com sugestões e criticas essenciais
para a melhoria contínua do CRA-AM.
A Pesquisa de Satisfação é uma das ações
desenvolvidas pelo Regional em seu processo
de implementação da ISO 9001-2015, iniciado
em 2020.
12
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Programa Conexões ADM
Com o objetivo de promover discussões
qualificadas sobre os Campos de Atuação dos
Profissionais de Administração - Tecnólogos,
Técnicos em Administração e Administradores
e o mercado de trabalho destes profissionais,
o Conselho Regional de Administração do
Amazonas realizou, em 2020, o Programa
Conexões Adm, com duas edições na modalidade
presencial:

já está no mercado, como acadêmicos e
empregadores, o papel de cada profissional,
destacando também a importância do Registro
Profissional e as ações do CRA-AM em prol do
profissional”.
Na oportunidade, representantes do
IBGE também falaram ao público sobre a
realização do Censo 2020, usando a tecnologia
para facilitar no levantamento de dados.
O evento foi realizado em parceria
com o Instituto ESB e contou com presença
de profissionais e estudantes, que doaram um
livro de literatura infantil para participar da
atividade.

Primeira Edição
A Gestão Profissional de Condomínios
foi o tema da primeira edição do Programa
Conexões ADM em 2020, dia 29 de janeiro, às
19h, no Instituto de Ensino Superior Brasileiro –
ESB, localizado no Millennium Shopping .

Segunda Edição

O debate contou com a participação
dos Administradores Sérgio Avelino (Primazia
- Soluções para Condomínios) e Agnaldo
Jinkings (AJM Condomínios) e foi mediado pelo
Presidente do CRA-AM, Adm. Inácio Guedes
Borges.

O Conselho Regional de Administração
do Amazonas (CRA-AM), em parceria com o
Conselho Federal de Administração (CFA),
realizou dia 27 de fevereiro, a segunda edição
do programa “Conexões ADM”, com o tema:
Responsável Técnico e os Campos de Atuação
Profissional.

Para o Presidente do CRA-AM o Projeto
é uma forma de dar visibilidade aos diversos
segmentos
profissionais
relacionados
à
Administração: “ As discussões propostas
visam valorizar os profissionais, debatendo
suas competências e explicando tanto a quem

O evento foi conduzido pelo Presidente
do CRA-AM, Adm. Inácio Guedes com a
participação dos Diretores de Fiscalização
e Registro – Adm. Willes Cardoso e Formação
Profissional e Desenvolvimento Institucional –
14
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Live 1 – 30/04

Adm. Silce Brasil, do Conselheiro Adm. Orlando
Cruz e da fiscal do Conselho Adm. Elisamara
Cruz.

Tema: CRA em Home Office – Quarentena a todo
vapor
Convidado: Adm. Inácio Guedes Borges
Mediador: Rafael Simão

Durante o evento os participantes
puderam debater sobre o tema, compartilhando
suas experiências profissionais e conhecendo um
pouco mais sobre as resoluções normativas que
contemplam os profissionais de Administração,
tirando dúvidas a respeito desse assunto de
grande importância. Entre eles a Adm. Karen
Trovão, representando o SENAC de Itacoatiara.

Live 2 – 14/05
Tema: A Educação Online durante a Pandemia
Convidada: Adm. Silce Brasil – Diretora de
Formação Profissional
e Desenvolvimento
Institucional
Mediador: Adm. Inácio Guedes Borges

Também
foram
apresentadas
as
orientações e obrigações pertinentes aos
responsáveis técnicos e os modelos de
documentação emitidos pelo CRA-AM com
base nos processos de fiscalização, além da
campanha lançada pelo CFA sobre a importância
do registro dos supervisores de estágio nos
CRAs, com apoio do Ministério Público do
Trabalho, que procura orientar os estagiários de
Administração sobre a obrigatoriedade de seus
supervisores serem formados em Administração
e possuírem Registro Profissional.

Discussões On-line
Com a necessidade do isolamento social
o bate papo presencial foi substituído por lives,
Informativas/Educativas/motivacionais
no
instagram institucional do CRA-AM. Conforme
cronograma a seguir:

LIVE 2

Live 3 – 21/05
Tema: Profissionais de Administração e seus
campos de atuação
Convidado: Adm. Willes Cardoso – Diretor
de Formação Profissional e Desenvolvimento
Institucional
Mediador: Adm. Inácio Guedes Borges

Live 4 – 26/05
Tema: Educação em saúde na prevenção ao
Coronavírus
Convidado: Glauber Menezes – Cruz Vermelha
Brasileira

Live 5 – 28/05
Tema: Como permanecer perto dos clientes em
tempos de Covid19

LIVE 1
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Convidado: Adm. Jorge Brasil –
Administrativo Financeiro do CRA-AM

Diretor

Convidado: Adm. Carlos Eduardo Mesquita –
Educador Financeiro e Especialista em Finanças

Live 6 – 29/05

Live 11 – 29/06

Tema: Indústria 4.0 como vetor de crescimento
do pós-pandemia

Tema: Atuação da Representação do CRA-AM
em Parintins

Convidado: Adm. Sandro Breval

Convidado: Adm. Harald Dinelly – Representante
Institucional do CRA-AM

Live 7 – 05/06

Live 12 - 07/07

Tema: Meio Ambiente e os Desafios da Pandemia
na visão do Profissional de Administração

Tema: De olhos nos Tributos

Convidada: Adm. Edilene Neri de Sousa

Convidada: Adv. Francy Galúcio – Coordenadora
da Sub-comissão de Educação fiscal da OAB/AM

Live 8 – 10/06

Live 13 – 10/07

Tema: Educação Financeira em tempo de
pandemia

Tema: O Profissional de Administração na
Reestruturação Empresarial

Convidada: Vera Lúcia Oliveira – Pedagoga e
Educadora Financeira

Convidada: Adm. Shirley d’Almeida

Live 9 – 19/06

Live 14 – 20/07

Tema: Os Desafios do Administrador na Nova
Economia

Tema: A Gestão Pública durante a Pandemia
Convidado: Adm. Elias Cruz - Diretor da DICERP
do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Convidado: Adm. Carlos Oshiro – Diretor da
Targo Consultoria em Treinamentos

Live 15 – 27/07
Tema: O ensino Superior em Administração com
Tecnologia Mediada
Convidada: Adm. Andréa Lanza – Coordenadora
do Cursos de Administração da UEA
Em agosto as lives assumiram um novo
formato e o presidente do CRA-AM Adm. Inácio
Guedes conversou com diversos profissionais
de Administração, sobre suas atuações em
diferentes áreas da Administração. A nova série
de lives “Bate-Papo Conexões Adm.” permitiu
a continuidade ao Programa Conexões Adm, na
modalidade on-line.
Confira os profissionais
de Administração que compartilharam suas
experiências profissionais no Instagram do CRAAM:

LIVE 9

Live 10 – 25/06
Tema: Mercado Financeiro na Pandemia
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Bate-Papo Conexões
TECNÓLOGO – 18/08

(Adm)

-

Bate-Papo Conexões Adm – 10/09
Convidado: Adm. José Jorge
Presidente Executivo da Eletros

Convidado: Tecnólogo Perito Everaldo Batista

Bate-Papo Conexões Adm – 31/08

Júnior

–

Bate Papo Conexões Adm. – 24/09

Convidada – Adm. Alexandra Pessoa – CapitãTenente da Marinha do Brasil, Experiencia em
RH e Gestão Organizacional

Convidada: Adm. Jessica Nery - CEO da
ImpulseOne Marketing Digital
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CRA ITINERANTE
O Presidente do Conselho Regional
de Administração (CRA-AM), Adm. Inácio
Guedes Borges realizou visitas estratégicas
aos municípios de Itacoatiara e Parintins,
com intuito de avaliar o funcionamento das
representações do CRA-AM, conforme matérias
a seguir:

Adm. João Manuel, da representante do CRAAM em Itacoatiara – Adm. Karen Trovão e do
Adm. Carlos Varela (CRA-RR).
No dia 14, a equipe do CRA-AM participou
de reunião com o prefeito da cidade, Sr. Antônio
Peixoto, com o Dir. do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto – SAAE Itacoatiara, Sr. Emerson
França e com a Procuradora-Geral do Município,
Dra. Nazira Marques de Oliveira. A reunião
teve como pauta principal as tratativas para
assinatura do Termo de Cooperação Técnica
para adesão da prefeitura de Itacoatiara ao
Sistema CFA de Governança, Planejamento e
Gestão Estratégica de Serviços Municipais de
Água e Esgotos (CFA-Gesae), ferramenta que
auxiliará na prestação dos serviços relacionados
ao saneamento do município.

CRA-AM participa de atividades
relacionadas ao fortalecimento da
Gestão Pública em Itacoatiara
No período de 13 a 15 de janeiro,
Itacoatiara recebeu a equipe do CRA-AM
para uma série de atividades relacionadas ao
fortalecimento da Gestão no município.
O Presidente do CRA-AM, Adm. Inácio
Guedes e o Conselheiro Federal Adm. José
Carlos de Sá Colares participaram de reunião
com o Presidente da Câmara Municipal de
Itacoatiara, Ver. Aluísio Isper Netto, no dia 13.

Para finalizar a agenda no município o
Presidente do CRA-AM – Adm. Inácio Guedes
e o Conselheiro Federal – Adm. José Colares
participaram de reunião com o Assessor Técnico
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
de
Itacoatiara,
Engenheiro
Sanitarista
Janiel Macedo e com os representantes da
ASCALITA – Associação dos Catadores de Lixo
de Itacoatiara. O encontro discutiu a gestão
na área ambiental e o apoio técnico do CRAAM no processo organizacional da ASCALITA,

O Encontro teve como objetivo
acompanhar a implementação do Índice CFA
de Governança Municipal (IGM-CFA) e discutir
a criação de projeto de economia criativa no
município. A reunião contou também com a
presença do Dir. Geral da Câmara Municipal –
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para estruturação de um projeto piloto da
prefeitura, que promoverá a coleta seletiva
na cidade. As representantes do CRA-AM
em Itacoatiara, as Administradoras Cândida
Alcântara e Karen Trovão e Adm. Carlos Varela
(CRA-RR) acompanharam as atividades.

representante institucional do CRA-AM, o Adm.
Harald Dinelly, está a disposição para atuar em
prol das atividades desenvolvidas pelo CRA-AM

As ações em Itacoatiara tiveram o
enfoque pedagógico, visando a orientação
dos gestores para a adoção/utilização das
ferramentas IGM e GESAE, desenvolvidas pelo
Sistema CFA/CRAS com o intuito de munir os
Gestores Públicos de informações, otimizando
assim a Gestão Pública no Brasil.

Equipe do CRA-AM em Parintins
Parintins, primeira cidade a receber
uma representação do CRA-AM, recebeu a
visita do Presidente Inácio entre os dias 18 e 22
janeiro, cumprindo agenda de atividades que
envolveram acadêmicos e profissionais da Ilha
Tupinambarana, entre eles a Representante
Institucional do CRA-AM, Adm. Silvane
Mascarenhas.

em Parintins e municípios vizinhos.
Encerrando agenda de atividades o
Presidente Inácio também participou de
reunião com o Secretário do Meio Ambiente do
Município e com representantes da Associação
de Catadores de Lixo de Parintins (Ascalpin)
para falar sobre a importância da gestão
profissional, além de participar de um encontro
com Formandos do Curso de Administração
do ICSEZ–UFAM, para felicitar a conquista
alcançada e colocar o CRA-AM a disposição
dos novos bacharéis e futuros profissionais de
Administração de Parintins.

Entre as ações se destaca um encontro
com profissionais denominado “Café com
Presidente”, realizado na manhã do dia
19(domingo) no Hotel Amazon River, que
proporcionou o diálogo sobre as ações
desenvolvidas pelo CRA-AM na região.
Na oportunidade, o Presidente Inácio
também realizou a entrega de certificados ao
Time de Voluntários de Parintins, que atuaram
ao longo de 2019 no atendimento ao público na
representação e no comando do Programa de
Rádio Administração na Amazônia.

Parintins - Segundo Semestre

Durante a presença do Presidente do
CRA-AM em Parintins também foi realizado
nos dias 20 e 21, o processo seletivo para vaga
de um estagiário do curso de Administração,
para atuar diretamente na representação do
Conselho, localizada no PAC-Parintins.

A equipe do CRA-AM, composta pelo
Presidente Adm. Inácio Guedes, o Conselheiro
Federal Adm. José Carlos Colares e o Diretor
Administrativo Adm. Jorge Brasil, esteve no
Município de Parintins, nos dias 16 e 17 de
setembro, para cumprir uma série de atividades
na ilha tupinambarana.

O certame que reuniu 17 acadêmicos
das instituições UFAM, UNOPAR e UNIP, contou
com a realização de uma prova seguida de
entrevista, que resultou na contratação da
Acadêmica Ana Paula Batista da UNOPAR.

No dia 16, as ações foram internas, com
a avaliação das atividades desenvolvidas pela
Representação no município e o treinamento
da estagiária Ana Paula Batista. Para o
Presidente do CRA-AM Adm. Inácio Guedes o
acompanhamento in loco é essencial para o bom

A nova estagiária recebeu treinamento
no PAC-Parintins e, juntamente com o novo
19
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Lives Comemorativas - Aniversário
das Representações

atendimento aos Profissionais do município:
“Precisamos verificar com a equipe local se
as metas estipuladas em nosso planejamento
estratégico estão sendo atingidas. Por conta da
Pandemia do COVID 19, também tivemos que
realinhar algumas atividades e orientar a equipe
sobre tais mudanças. É importante ressaltar
que além de Parintins, a Representação atende
aos profissionais de municípios próximos como
Barreirinha”.

Em comemoração aos dois anos de
atividades da representação do CRA-AM em
Parintins (26/06), o Conselho realizou, no dia
29 de junho, uma live especial no Instagram.
O Adm. Harad Dinelly, Representante
Institucional do CRA-AM na Ilha Tupinambarana
participou de um bate-papo com o Presidente
do Conselho, Adm. Inácio Guedes, e discorreu
sobre a atuação da representação nesses dois
anos e sobre a atual realidade do município de
Parintins, diante da pandemia.

No dia 17, os representantes do CRAAM se reuniram com a diretoria do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Parintins,
com o intuito de fazer um diagnóstico prévio
dos problemas administrativos da autarquia e
assim elaborar um plano de ação, propondo
soluções para os problemas levantados, entre
eles a qualidade da água, o fornecimento de
energia elétrica regular, ligações clandestinas
e a rede de abastecimento de água.
Na oportunidade, o Presidente Inácio
Guedes ressaltou que o plano de ação será
elaborado em parceria com o Conselho
Federal de Administração, utilizando os dados
disponibilizados pelo Índice de Governança
Municipal – IGM e o Sistema CFA de Governança,
Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços
Municipais de Água e Esgotos – o CFA-GESAE: “Já
assinamos um acordo de cooperação técnica
com a Prefeitura de Parintins, a primeira cidade
do norte do Brasil a iniciar o processo para
utilização das referidas ferramentas de gestão.
Pretendemos levar o IGM e o GESAE para outras
instituições de Parintins, contribuindo assim
para a profissionalização da gestão.”

18/11/2020 – A
Representação do
CRA-AM em Itacoatiara completou um ano
de atividades. E para comemorar a data o
CRA-AM realizou uma live com transmissão
pelo CRA-AM Play. O Presidente do CRA-AM,
Adm. Inácio Guedes bateu um papo com as
Representantes do Conselho no Munícipio,
Administradoras Cândida Alcântara e Karen
Trovão, que apresentaram um resumo das
ações desenvolvidas pela representação ao
longo desse primeiro ano na “Cidade da Pedra
Pintada”.

Encerrando a semana a equipe do
CRA-AM visitou algumas instituições ligadas à
reciclagem de resíduos sólidos para analisar
possíveis parcerias para a melhoria dos serviços
na cidade.
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Aniversário do CRA-AM
Diversas atividades marcaram a data
comemorativa com a presença de acadêmicos
e profissionais de Administração
No dia 10 de março o Conselho Regional
de Administração do Amazonas completou
48 anos de instalação no Estado e realizou
diversificada programação para celebrar a
data.
Para iniciar as comemorações, o CRA-AM
promoveu duas sessões gratuitas do “Cine ADM”
com a exibição do Documentário “Belmiro
Siqueira – Amor e Administração”, produzido
pelo Conselho Federal de Administração em
homenagem ao Patrono da Administração no
Brasil e em reconhecimento à contribuição do
professor à profissão.
Com direito a pipoca e refrigerante,
acadêmicos e profissionais prestigiaram as duas
sessões, que no período da tarde também contou
com a participação do Presidente do CRA-AM,
Adm. Inácio Guedes, que na oportunidade
realizou o sorteio da “Campanha Fique Legal
e Ganhe”, que premiou o Adm. Erinaldo Medim
com uma bolsa de pós-graduação oferecida
pelo Instituto ESB.

do CFA – Adm. Mauro Kreuz, do Conselheiro
Federal – Adm. Jose Colares e do Conselheiro
Federal pelo CRA-MG – Adm. Gilmar Camargo,
que parabenizaram os profissionais de
Administração do Amazonas, diretamente de
Fortaleza-CE, local da 2ª Direx e da Assembleia
de Presidentes do Sistema CFA/CRAs.

Em seguida o Vice-Presidente Adm,
Nelson Aniceto fez uma breve apresentação
sobre a publicação científica: “Nossa Revista
traz 11 artigos que abordam a temática Gestão
e Tecnologia. Essa edição marca o término
de um Projeto de Sucesso, que possibilitou a
vários autores a visibilidade de suas produções
acadêmicas/científicas em uma Revista
Científica. Mas o CRA-AM quer alçar vôos mais
altos, e em 2020 iniciará o Projeto de uma nova
Publicação Científica, Digital, que buscará o
conceito da Qualis CAPES. Para alcançarmos
esse objetivo, contamos com a participação
de todos vocês Coordenadores, Professores,
Profissionais e acadêmicos que Autores
que buscam diariamente sua qualificação
profissional”.
Após a apresentação os autores dos
artigos selecionados para compor a publicação
receberam das mãos dos Conselheiros da
Autarquia, o Certificado de Publicação e
exemplar da Revista, que estará disponível na
versão on-line no Portal do CRA-AM.

À noite, profissionais e acadêmicos
de Administração comemoraram em grande
estilo o aniversário de 48 anos do CRA-AM. Em
solenidade especial, realizada no auditório
da autarquia, com o lançamento da Décima
Edição da Revista Científica Cadernos de
Administração.
A celebração teve inicio com as boasvindas do Presidente do CRA-AM, Adm. Inácio
Guedes, e com recados especiais do Presidente
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A Cerimônia também homenageou
os Profissionais de Administração que se
destacaram nacionalmente, em premiações
do Sistema CFA/CRAs. O Presidente do CRAAM, Adm. Inácio Guedes Borges, entregou a
Adm. Kleomara Cerquinho o certificado de
Menção Honrosa, pela obra “Governo digital
no Brasil: o portal gov.br”, concorrente na
modalidade Livro, do Prêmio Belmiro Siqueira
de Administração.

A noite festiva contou com a presença
da diretoria do regional e autoridades locais e
terminou com o agradecimento do Presidente
Inácio aos profissionais e acadêmicos que
participaram das atividades promovidas ao
longo do dia, chamando os presentes para o
tradicional parabéns em homenagem a todos
que fazem parte da história do CRA-AM.

Os Administradores Roberta Monique
Santos e Mauro Saraiva também receberam
Certificado pelo segundo lugar no Prêmio
Guerreiro Ramos de Inovação na Gestão
Pública, na Categoria Práticas Inovadoras, com
o trabalho “A permanência e atratividade de
servidores para prestação de serviços judiciais
em localidades remotas do interior do Amazonas
por meio do teletrabalho”.
Para finalizar a solenidade o Assessor
de Comunicação Rafael Simão apresentou aos
presentes a Primeira Campanha de Valorização
Profissional produzida pela equipe de
Comunicação do CRA-AM. A Campanha “AQUI
TEM UM PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE VERDADE” visa impactar de forma mais
assertiva aos profissionais e principalmente a
sociedade em geral. E os presentes receberam
adesivos com o Slogan da Campanha.
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O CRA-AM e a Pandemia
CRA-AM durante a Quarentena

Inácio Guedes, realizada no dia 07 de abril.
A reunião, realizada por videoconferência,
contou com a participação da Diretoria,
Conselheiros e funcionários do CRA-AM.

O CRA-AM, seguindo a orientação da
Organização Mundial de Saúde, suspendeu,
durante quase 3 meses, o atendimento
presencial ao público, para salvaguardar sua
equipe e os profissionais de Administração dos
riscos de contágio do novo Coronavírus.

A Fiscalização se manteve a todo vapor
na organização dos 214 processos de fiscalização
abertos em 2020 e na produção de documentos
específicos (Ofícios, relatórios), com o intuito
de informar ou esclarecer alguns segmentos
de público, como Responsáveis Técnicos e
Supervisores de Estágios, sobre as atribuições
dos Profissionais de Administração. Os órgãos
públicos e privados do Estado do Amazonas
também foram alvo dos esforços do CRA-AM,
com elaboração de ofício exclusivos para
orientar as comissões de licitações em relação
às atividades privativas do Administrador.
Os Setores Financeiro e Recuperação de
Ativos(cobrança) também deram continuidade
em suas atividades, realizando a atualização
dos relatórios e balancetes, respondendo aos
e-mails dos profissionais de Administração
sobre boletos de anuidades, parcelamentos
entre outros assuntos. A principal atividade
neste período, porém, é a adequação dos
dados financeiros no Sistema de Gestão de
Dados Implanta, para otimizar o atendimento
ao público.

É importante destacar que os funcionários
deram continuidade em seu trabalho, na
modalidade Home Office, mantendo as
atividades que podiam ser desenvolvidas
remotamente, em processos e atender, por
e-mail ou WhatsApp, algumas demandas dos
nossos profissionais.
O Setor de cadastro, responsável pelo
atendimento direto aos futuros profissionais e
também aos já registrados, continuou realizando
novos registros profissionais e aproveitou
esse momento para atualizar a relação de
Profissionais do cadastro nacional e os dados
referentes aos processos e ofícios relatados nas
plenárias da Autarquia, com a inserção dessas
informações nos Sistemas de Gerenciamento
de Dados da autarquia ( Implanta, Incorp, SEI).
Outra atividade desenvolvida pelo setor foi à
emissão de declarações gratuita e a certidões
de regularidade, quando solicitados por e-mail.

Outra atividade do setor de cobrança
que deve ser destacada foi o envio de e-mail
para os profissionais informando a prorrogação
do vencimento da anuidade 2020 (Resolução
normativa 579) e da possibilidade de desconto,
de até 90%, na regularização de débitos
referentes as anuidades anteriores (resolução
normativa 576).
Para
finalizar,
a Assessoria
de
Comunicação,
atualizou
diariamente
o
conteúdo de suas Redes Sociais, informativos.
A Reformulação do planejamento dos Eventos
Institucionais do CRA-AM também foi foco das
ações do setor.

A Gerência manteve sua rotina de
acompanhar os demais setores do CRA-AM,
no cumprimento de suas metas e seguiu
desenvolvendo os processos internos, como
organização e abertura do Processo Eleitoral
da Autarquia. Também organizou e coordenou,
em conjunto com a assessoria de comunicação,
a Terceira Reunião Ordinária da autarquia,
presidida pelo Presidente do CRA-AM, Adm.

Todos os setores trabalharam em
conjunto e em consonância da Diretoria
Executiva do CRA-AM, coordenada pelo
Presidente da Autarquia Adm. Inácio Guedes
Borges.
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Setor de fiscalização do CRA-AM
continuou atuando na defesa dos
profissionais de Administração
durante a pandemia.

Administração apto a exercer legalmente a
profissão, também devidamente registrado e
em dia com o Conselho.
De acordo com o Presidente do CRAAM – Adm. Inácio Guedes as ações preventivas
desenvolvidas são de grande importância para
o fortalecimento da Profissão: “Ao exigir a
regularização das empresas junto ao Conselho,
salvaguardamos a sociedade de empresas e
profissionais sem a qualificação necessária
para desenvolver as atividades privativas do
Administrador. Também ampliamos o mercado
de trabalho dos profissionais, uma vez que o
Registro da Pessoa Jurídica, implica no Registro
de Responsável Técnico, um campo ainda pouco
conhecido de nossos profissionais”, finalizou.

A Defesa do Espaço dos Profissionais de
Administração é a maior responsabilidade do
CRA-AM, e, mesmo durante a quarentena, a
autarquia continuo desenvolvendo ações de
fiscalização, relacionadas a pessoas físicas e a
jurídicas.

Ainda em relação a fiscalização
preventiva, o CRA-AM analisa as licitações de
órgãos públicos e privados, através de pesquisas
em diário oficial do Estado do Amazonas, sites
do Governo do Estado e no COMPRASNET, para
exigir registro das pessoas jurídicas vencedoras
ou participantes dos certames no CRA-AM.
As comissões de licitação do Estado foram
alvo de ação pedagógica, com o envio de
oficio informando as atividades privativas de
Administrador de acordo com a lei 4.769 e a
exigência do registro cadastral no regional.

No dia 19 de maio o diretor de fiscalização
e Registro – Adm. Willes Cardoso coordenou uma
reunião online, com a fiscal Adm. Elisamara
Cruz, a assistente de fiscalização Bianca Beatriz
e o assessor jurídico Adv. Frederico Paiva com o
intuito de discutir os desdobramentos dos 237
processos de fiscalização iniciados em 2020,
sendo 43 de pessoas físicas, 192 de pessoa
jurídica, 2 para órgãos públicos.

A Fiscalização do CRA-AM atua também
em 43 processos relacionados a pessoas físicas
(PF), sendo 22 referentes ao exercício ilegal
da profissão e 18 direcionados a leigos sem
formação em Administração, 3 por Falta de
registro profissional. De acordo com a Adm.
Elisamara todos os processos de PF iniciados em
2020, são oriundos de denúncias e ela ressalta:
“A denuncia é importante para resguardar
o mercado de trabalho dos profissionais
da Administração e proteger a sociedade,
evitando que profissionais alheios à categoria
assumam tarefas privativas do Profissional de
Administração. O CRA-AM disponibiliza através
de seu site o formulário de denúncia, que
pode ser apresentada por qualquer pessoa,
física ou jurídica, consiste na comunicação
de que determinado profissional ou empresa
possa ter infringido os dispositivos presentes
na lei 4.769/65 e seu regulamento, aprovado
pelo Decreto nº 61.934/67, ou, ainda, às
Resoluções emanadas do Conselho Federal de
Administração.”

Durante a Reunião a Adm. Elisamara
Cruz destacou algumas medidas de caráter
preventivo, relacionada/aplicadas a Pessoas
jurídicas “Apos extensa pesquisa, o CRAAM notificou/enviou um ofício para 192
empresas que atuam nos campos privativos da
Administração e que ainda não se Registraram
no Conselho, estipulando um prazo para a
regularização das mesmas junto à autarquia.
O foco principal desta ação foram as Empresas
de Gestão de Condomínios (GESTÃO E ADM DA
PROPRIEDADE IMOBILIARIA – CNAE 6822600)
com 75 notificações.”
Outra ação, também de caráter
preventivo, com empresas com registro
ativo no CRA-AM, foi o envio de comunicado
de caráter pedagógico, para 449 empresas
informando sobre a necessidade da indicação
de um Responsável Técnico: profissional de
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Para finalizar, o setor de fiscalização
desenvolveu ações na área de saúde,
fiscalizando a Gestão de hospitais e clinicas nos
setores público e privado.

CRA-AM retoma atividades na
sede, seguindo protocolos de
segurança para evitar contágio ao
COVID-19
Após quase três meses atuando na
modalidade home office, mantendo um trabalho
em conjunto com a Diretoria Executiva do CRAAM, coordenada pelo Presidente da Autarquia
Adm. Inácio Guedes Borges, os funcionários
da Autarquia retornaram no mês de junho as
atividades na sede, seguindo protocolos de
segurança.

Retorno Seguro

equipe
multiprofissional
de
voluntários
da CVB-AM composta pelo Coordenador
de Ensino Enfermeiro Gledson Cavalcante
Araújo, o Fisioterapeuta Ilkenison Pinheiro,
o Coordenador de Saúde Kleber Maia e
a Enfermeira Cris Lima, e contribuiu de
forma significativa para a sensibilização dos
funcionários sobre os cuidados necessários para
prevenir o Coronavírus.

A Direção do Regional, em conjunto com
a Gerência e a Assessoria de Comunicação,
desenvolveu uma série de ações pedagógicas
para orientar seus funcionários sobre o
retorno seguro as atividades, como uma
palestra educativa com Representantes da
Cruz Vermelha Brasileira – Amazonas (CVB-AM)
e a criação de um protocolo com os cuidados
necessários para o retorno ao convívio com os
colegas e atendimento ao público.

Além disso, foram tomadas medidas
preventivas como a aquisição de equipamentos
de proteção individual, displays com álcool

A palestra foi conduzida por uma
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gel a sinalização da sede e a contratação de
empresa especializada em desinfecção de
ambientes. Para maior controle do ambiente, os
funcionários e o público em geral, ao entrarem
na sede da autarquia, terão sua temperatura
aferida, com termômetro digital a laser. E
os horários de atendimento também foram
alterados para que os funcionários evitassem a
chamada “hora do Rush”, o Regional passou a
funcionar das 9h às 16h.

junho o atendimento presencial passou a ser
realizado das 9h as 16, mediante agendamento.

Protocolo Interno de Segurança e
Prevenção ao Vírus
O retorno às atividades na sede e o
atendimento ao público presencial no CRA-AM
seguiu um protocolo de normas de segurança
e prevenção ao novo coronavírus, criado com
base nas orientações repassadas pela equipe
da CVB-AM e outros órgãos como Ministério da
Saúde e Organização Internacional do Trabalho
(OIT) e deve ser cumprindo por todos os
funcionários, Conselheiros e profissionais em
trânsito na sede.

Atendimento ao público
O atendimento ao público continuou a
ser realizado prioritariamente pelos canais de
Atendimento On-line do CRA-AM. No dia 15 de

A Responsabilidade Social em Tempos de Pandemia
foi uma decisão conjunta dos Conselheiros
Regionais, em reunião online realizada no dia 22
de abril: “Nesse momento de crise, discutimos
uma proposta de ajuda, principalmente para
o setor da saúde. Identificamos a grande
necessidade de Máscaras para proteção da
população. Ao distribuir as máscaras em
tecido para as unidades administrativas da
SEMSA, permitimos a destinação das máscaras
descartáveis, em falta no mercado, para os
agentes de saúde que trabalham diretamente
com a atendimento aos pacientes, nas UBS. Ao
longo do ano vamos adotar outras medidas que
visem o bem estar coletivo, com o intuito de
contribuir de forma significativa para amenizar
o impacto da Pandemia na População do
Amazonas.”, conclui o presidente

O Presidente do CRA-AM, Adm. Inácio
Guedes, e o Conselheiro Adm. Edmilson
Bandeira, realizaram a doação de 1.000 (mil)
máscaras de tecido, no dia 27 de abril, para
a da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA
– Manaus. O Adm. Nagib Salem José Neto –
Subsecretário de Gestão Administrativa e
Planejamento da SEMSA recebeu a doação do
CRA-AM e agradeceu imensamente a iniciativa
da Autarquia: “As máscaras de tecido serão
de grande importância para a utilização dos
funcionários da área da saúde que trabalham
nas
unidades
administrativas.
Assim,
poderemos destinar as máscaras descartáveis
para a proteção dos nossos profissionais da
linha de frente, que trabalham no atendimento
nas Unidades Básicas de Saúde e que mantêm o
contato direto com pacientes com suspeita de
Coronavirus.”

O CRA-AM também realizou a entrega
de máscaras para os membros de sua equipe
na capital, além do envio de algumas unidades
para os municípios de Itacoatiara e Parintins,

De acordo com o Presidente do CRAAM Adm. Inácio Guedes a Doação de Máscaras
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onde também haverá a doação do item, que é
importante no combate ao coronavírus.

ação de responsabilidade social, visando o
enfrentamento do COVID-19, no dia 19/05.

A distribuição dos Equipamentos
de proteção Individual é uma das ações
de Responsabilidade Social desenvolvidas
pelo CRA-AM, com o intuito de auxiliar a
população durante a pandemia. A autarquia
também aderiu à campanha “Manaus Mais
Humana” lançada pelo CODESE – Manaus com
a finalidade de arrecadar doações em dinheiro,
transformando tais recursos financeiros em
Cestas Básicas, e promovendo a distribuição
para as famílias e pessoas que estão em
situação de vulnerabilidade social, por causa
da Pandemia.

O Presidente da Autarquia, Adm. Inácio
Guedes, e a Diretora de Formação Profissional
e Desenvolvimento Institucional, Adm. Maria
Silce Brasil fizeram a entrega de 500 máscaras
de tecido para os representantes da Cruz
Vermelha Brasileira no Amazonas, Janeyce
Costa – Coordenadora Administrativa e Glauber
Menezes – Secretário-Geral.
Durante a entrega Glauber Menezes
falou sobre a atuação da entidade neste
momento de crise: “Estamos trabalhando em
várias frentes de atividades relacionadas ao
enfrentamento à Covid-19, temos reuniões
constantes com agências de saúde para ações
no estado, treinamento sobre os protocolos
de biossegurança e apoio psicossocial para
militares e agências da operação de acolhida
sobre a pandemia. As máscaras doadas pelo
CRA-AM nos ajudarão na proteção de voluntários
que trabalham diretamente na linha de
frente, orientando os cidadãos amazonenses,
sobre o distanciamento necessário em filas,
a importância de lavar as mãos entre outros

CRA-AM auxilia Cruz Vermelha
Brasileira com a doação de 500
máscaras para uso nas ações de
educação em saúde na prevenção
ao Coronavírus no Amazonas
O Conselho Regional de Administração
do Amazonas (CRA-AM) promoveu mais uma
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cuidados que devem ser tomados durante o
isolamento social.”

neutralidade, independência,
unidade e universidade.

voluntariado,

A Cruz Vermelha é uma associação
supra estatal, filantrópica e independente,
constituída com base nas Convenções de
Genebra.

Reconhecida pelo Governo Federal, em
1911, para exercer suas atividades em todo o
território nacional, teve a aprovação do Comitê
Internacional da Cruz Vermelha em 1912.

No Brasil, tem sede no Rio de Janeiro,
e suas ações baseiam-se nos sete princípios da
Cruz Vermelha: humanidade, imparcialidade,

Possui filiais estaduais e municipais e
sócios voluntários, contribuintes, beneméritos
e honorários.

Campanha “Administrador e Empreendedor:
unidos no fortalecimento dos negócios”
O Conselho Regional de Administração do
Amazonas aderiu a Campanha Nacional proposta
pelo Conselho Federal de Administração “Administrador e Empreendedor: unidos no
fortalecimento dos negócios“, desenvolvida
para fortalecer negócios em tempos da crise
causada pela pandemia Corona vírus. A Iniciativa
visou conectar pequenos empreendedores com
profissionais de administração com o objetivo
de oferecer consultorias gratuitas para quem
precisa.

mais valioso: A formação técnica e a expertise
profissional, por meio de consultorias online
para esse segmento tão afetado pela nova
realidade mundial, com uma atenção especial
para o interior do nosso Estado.”
Para essa iniciativa o CRA-AM contou com
a adesão dos profissionais de Administração da
capital e do interior, entre eles, os participantes
do Programa de Capacitação e de Formação
de Multiplicadores de Conhecimentos em
MPEs, desenvolvido pelo CFA, com o apoio da
Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro
e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e
Artesanato do Ministério da Economia, em
parceria com a Instituição FIA (Fundação
Instituto de Administração) e o CRA-AM.

O Presidente do CRA-AM Adm. Inácio
Guedes Borges enfatizou a importância da
Campanha: “Neste momento de crise e
isolamento social o Sistema CFA/CRAs está
oferecendo aos empreendedores o que tem de

29

CRA Atuante

Comissão das Mulheres
Em 2020, a Comissão das Mulheres
do CRA-AM realizou uma série de atividades
e eventos com o intuito de proporcionar
novos aprendizados sobre o papel da mulher
na sociedade, sempre em sintonia com os
WEPs – 07 Princípios de Empoderamento das
Mulheres, criados a partir da parceria entre
a ONU Mulheres e o Pacto Global das Nações
Unidas. Confira a seguir as principais ações da
Comissão:

transmitida no integram da autarquia. A live foi
conduzida pela Presidente do CRA-AM Mulher Adm. Silce Brasil que bateu um papo com Cleiva
Coelho - Diretora da MasterMind Treinamentos
Norte do BrasilLive

Reunião de Planejamento
No dia 12 de março foi realizada na
sede do CRA-AM a 8ª Reunião da Comissão
das Mulheres Administradoras do Amazonas.
A reunião, presidida pela Dir. de Formação
Profissional e Desenvolvimento Institucional do
CRA-AM, Adm Silce Brasil, teve como objetivo
alinhar o calendário de atividades da comissão,
além de discutir a possibilidade de parcerias
com as Comissões de Mulheres de outras classes
profissionais.

Fórum Amazonense de Mulheres
Contra Violência
A Comissão de Mulheres Administradoras
do CRA-AM realizou, no dia 09 de julho, o Fórum
Amazonense de Mulheres Contra Violência,
que debateu o tema violência doméstica e
psicológica contra a mulher.
O evento utilizou a plataforma Zoom
para reunir virtualmente as debatedoras Erika
Carmo – ativista e filósofa, Ingrid Loren –
Assistente Social, Luciclea Carvalho – Advogada
e Neise Nascimento – Psicóloga que puderam
interagir com as pessoas inscritas no evento,
apresentando suas considerações sobre o tema
do Fórum.
As discussões foram mediadas pela Adm.
Maria Silce Brasil – Presidente da Comissão de
Mulheres do CRA-AM que também falou sobre a
importância de abordar a temática de violência
doméstica, principalmente nos dias atuais, com
o aumento significativo do número de agressões
as Mulheres no período de isolamento social
devido a Covid 19.

Live - Q.I. Estratégico para o
Gerenciamento de Crise
A Comissão de Mulheres do CRA-AM
realizou no dia 18 de junho, a live: Q.I.
Estratégico para o Gerenciamento de Crise,
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Durante o evento, a Adv. Maria Glaucia
Barbosa Soares – Presidente da Comissão da
Mulher Advogada da OAB/AM apresentou o
aplicativo S.O.S Elas, desenvolvido pela OABAM e a Universidade Federal do Amazonas, com
o intuito de oferecer a Mulher uma ferramenta
de fácil acesso, gratuita e de fácil manuseio
para uso nas situações emergenciais. Clique
aqui e assista ao vídeo sobre o app.

A cartilha lançada está disponível
nas publicações no portal do CRA-AM e traz
conteúdo relevante, além de meios para
denunciar a violência conta mulheres.
A live que contou com a participação
das Administradoras Geisiane Soares, Acácia
Ferreira e Silce Brasil, Presidente do CRA-AM
Mulher, está na íntegra no IGTV @cra.amazonas

Em suas considerações a Adm. Silce falou
sobre a inciativa dos alunos do curso de Direito
da Faculdade Santa Teresa, que coordenados
pela professora Msc. Nilce Ramos, elaboraram
um vídeo informativo sobre a rede de apoio à
mulher, que mesmo em tempos de pandemia
mantem seus canais de atendimento a mulheres
vítimas de violência domésticas. Confira o víd
eo.

Outubro Rosa
O CRA-AM, por meio da sua Comissão de
Mulheres, realizou no dia 30 de outubro, live
especial com a tema: Outubro Rosa - Um toque
pode salvar sua vida!
A live teve como objetivo sensibilizar
mulheres e homens sobre a importância
da prevenção ao câncer e contou com a
participação da Psicóloga Conceição Felix.

Encerrando o Fórum a Adm. Silce Brasil
agradeceu o apoio do Presidente do CRA-AM,
Adm. Inácio Guedes, as demandas da comissão
das Mulheres e informou que as discussões
propostas durante o evento irão subsidiar a
elaboração de uma Cartilha sobre a Violência
Contra Mulher.

Live- Lançamento da Cartilha
A Comissão de Mulheres do CRA-AM
realizou no dia 20 de agosto live no instagram,
lançando a Cartilha de Combate à Violência
Contra a Mulher.

No bate-papo, conduzido pela Adm. Silce
Brasil - diretora do CRA-AM, “Ceiça”, como é
conhecida fez uma contextualização sobre a
campanha outubro rosa, destacando algumas
peculiaridades no Amazonas: “A campanha
além de falar sobre a prevenção do Câncer
de Mama, aborda a importância de exames
para prevenir o câncer do colo de útero, cuja
incidência nas mulheres do Estado é maior que
o de Mama, diferente do restante do Brasil”.
A Psicóloga também falou sobre sua
experiência com as mulheres atendidas pelo
Lar das Marias, entidade que há 14 anos
acolhe e cuida de mulheres com câncer que
vem de outros municípios para se tratar na
FCecon. Durante a conversa Ceiça apresentou
à senhora Rosa, assistida pelo Lar das Marias,
que deu emocionante depoimento sobre sua
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luta contra o câncer e apoio recebido durante
o tratamento, no Lar das Marias.

o diagnóstico precoce do Câncer. Além disso,
conhecemos um pouco do excelente trabalho
desenvolvido pelo Lar das Marias, com o
acolhimento das Mulheres que vem do interior
do Estado buscar o tratamento na capital.”

Ao final da live a Adm. Silce Brasil
agradeceu a participação da Psicóloga Ceiça:
“Sua presença aqui conosco foi bastante
educativa. Tivemos a oportunidade de
esclarecer as Mulheres e homens também sobre
a importância do autoexame na mama, para

bate-Papo está disponível no CRA-AM
Play (Youtube).
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Homenagem pelo Dia do Profissional de
Administração
CRA-AM: novidades em comemoração aos 55 anos da ADM

profissionais a facilidade de ter no smartphone
o registro profissional com identificação em QR
CODE, trazendo a segurança e autenticidade
da sua formação e habilitação Profissional
de Administração: Administrador, Tecnólogo,
Técnico e outros.

Ao longo do mês de setembro e outubro,
os profissionais de Administração do Amazonas
foram presentados com novidades que
marcaram as comemorações dos 55 anos de
regulamentação da profissão, celebrado no dia
09 de setembro
O primeiro “presente” do Conselho
Regional de Administração do Amazonas (CRAAM) para seu Registrados foi o lançamento
da Carteira de Identidade Profissional Digital
(e-CIP), resultado da parceria com o CRACE, que já está disponível para download na
PlayStore gratuitamente, oferecendo aos

Visando a capacitação de seus registrados
o CRA-AM também ofereceu neste mês festivo
novidades por meio do seu Clube de Serviços,
entre elas a oferta gratuita de um Curso On-line
em Marketing Digital e a renovação da parceria
com a FUEA-Idiomas, lançando o Programa
CRA-AM Bilíngue, que oferece aos Profissionais
de Administração o mais avançado sistema de
ensino de idiomas do mundo com descontos
especiais para acesso a mais de 24 idiomas na
plataforma de ensino on-line Rosetta Stone.
Outra novidade foi à publicação de um
edital de chamamento público para empresas
que desejam oferecer produtos e serviços
com descontos exclusivos aos profissionais de
Administração, em diversos segmentos, por
meio do Clube de Serviços do CRA-AM.
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Academia Amazonense de Administração

O mês de setembro também foi
marcado pela Cerimônia de Posse da Academia
Amazonense de Administração – ACAAD.
Realizada no dia 09 de setembro (Dia do
Profissional de Administração) no Auditório da
ESO/UEA – Universidade do Estado do Amazonas,
com a participação do Dep. Estadual – Adm.
Adjuto Afonso, a solenidade foi presidida pelo
Magnífico Reitor da UFAM – Universidade Federal
do Amazonas, Sylvio Puga, que empossou os 21
membros da ACAAD, entre eles o Presidente

do CRA-AM, Adm. Inácio Guedes, que assume
também a presidência da Academia.
A ACAAD é uma sociedade civil de
natureza científica e cultural, sem finalidade
lucrativa, fundada em 19 de Dezembro de
2019, com sede e foro em Manaus Amazonas,
tem por objetivo o estudo, o desenvolvimento
e a difusão da Ciência da Administração no
Amazonas e o estímulo à ação e aperfeiçoamento
dos Profissionais de Administração.

Composição da ACAAD
1. INÁCIO GUEDES BORGES – Presidente

11.

MARIA SILCE LIMA BRASIL

2. RANDOLPHO DE SOUZA BITTENCOURT – Vice-Presidente

12.

MARIA LEÔNIA ALVES DO VALE

3. LUIZA MARIA BESSA REBELO – Diretora de Administração

13.

ORLANDO FERREIRA CRUZ

4. ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB – Diretor de Finanças

14.

ANDREA LANZA CORDEIRO DE SOUZA

5. MARIA DE NAZARÉ DE MORAIS CAMPOS – Presidente do
Conselho Fiscal

15.

KLEOMARA GOMES CERQUINHO

6. ANTÔNIO JORGE CUNHA CAMPOS – Conselheiro Fiscal

16.

ANA FLAVIA DE MORAES MORAES

17.

ACÁCIA BRANCA SECO FERREIRA

18.

ORLEM PINHEIRO DE LIMA

19.

MARCIA RIBEIRO MADURO

20.

JOSE DA SILVA MARQUES

21.

FRAÇOIS VIEIRA DA SILVA MATOS

7. JOSÉ CARLOS DE SÁ COLARES – Conselheiro Fiscal
8. EDMILSON DA SILVA BANDEIRA – Conselheiro Fiscal
Suplente
9. NELSON ANICETO FONSECA RODRIGUES – Conselheiro
Fiscal Suplente
10. JOÉSIA MOREIRA JULIAO PACHECO – Conselheira Fiscal
Suplente
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Esquenta Online
O CRA-AM realizou em setembro e
outubro uma série de pequenos encontros
on-line com acadêmicos dos cursos de
Administração, para divulgar a 18ª edição do
Encontro de Administração do Amazonas.

Várias Instituições “abriram” suas
plataformas digitais para a realização do
Esquenta como UNIP,
ULBRA, Fametro,
Uninorte, Santa Teresa, Faculdade Salesiana
Dom Bosco e Estácio.
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Para fechar as comemorações pelo dia
do Profissional de Administração, o tradicional
Encontro de Administração do Amazonas
sempre realizado no mês de setembro, este
ano em virtude da pandemia, chegou a sua
18ª com uma edição 100% on-line e gratuita,
realizada nos dias 21 e 22 de outubro, com o
tema: O Profissional de Administração e as
Novas Conexões.

constantemente investir em parcerias que
contribuam para a capacitação e bem estar
dos nossos registrados. Além disso, oferecemos
nosso know-how para auxiliar a Gestão Pública,
em diversos municípios do Estado, fortalecendo
assim o Sistema CFA/CRAs, a Gestão e a imagem
do Profissional de Administração.”
Confira aqui os destaques da programação
nos diferentes canais Digitais do CRA-AM:

O evento multiplataforma foi transmitido
pelos canais de comunicação do CRA-AM,
Youtube CRA-AM Play, Instagram e Facebook (@
cra.amazonas) e contou com uma programação
diversificada com rodas de conversas, palestras
e oficinas, com palestrantes de renome nacional
como o Adm. Mauro Kreuz – Presidente do CFA e
a empreendedora Ana Claudia Silva conhecida
pela sua marca com produtos de design autoral
em moda e papelaria afro: Afra Design.

Lives no Instagram

Para o Presidente do CRA-AM Adm.
Inácio Guedes Borges essas ações representam
o compromisso da autarquia com a valorização
do profissional de Administração: “Estamos
em sintonia com as necessidades de nossos
profissionais de Administração, buscamos
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Rodas de Conversas – CRA-AM play

Oficinas – Plataforma Zoom e plataforma do Sebrae

Palestra Vespertina transmitida pelo CRA-AM Play

Palestras Transmitidas do Auditório do CRA-AM, pelo CRA-AM Play,
com o apoio da Equipe da VAT
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Encerramento
O encerramento da Programação foi um
live cultural, Show da Orquestra de Violões do
Amazonas, com a Soprano Jessyca Paiva e o
violonista Guilherme Munhoz, transmitida do
auditório do CRA-AM

Ao final uma foto com os artistas, a
equipe do CRA-AM e a equipe da VAT com
parceria da Universidade do Estado do Amazonas
responsável pela transmissão da programação
noturna do Encontro.
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O que disseram da versão online do
Encontro...
Ao completar sua maioridade o evento
veio em um formato diferente, totalmente
online, transmitido por diferentes canais de
comunicação (Instragram/Zoom/Youtube).
Todo ano reunimos mais de 3 mil pessoas
para discutir a Administração, por meio de
palestras, oficinas, mesas redondas, Cases
de sucesso entre outros. Devido à pandemia,
não pudemos nos encontrar fisicamente, mas
organizamos uma programação diversificada,
com excelentes profissionais que foi
construída com o apoio dos coordenadores e
professores de Administração de diferentes
Instituições de Ensino Superior do Estado e
instituições parceiras.

Participar do XVIII – Encontro ADM
2020 foi gratificante, uma vez que pude
falar de um tema tão atual e presente para
os profissionais de hoje e do futuro, que são
as Soft Skills (o que são, importância para o
mercado de trabalho e como desenvolver),
além da experiência de palestrar. A
interação que o CRA AM proporcionou com
os participantes após a Palestra foi muito
importante, pois diminuiu o distanciamento,
uma vez que estamos em um momento difícil
pelo COVID.
E aproveito para externar meu
agradecimento por toda a receptividade e
acolhimento que tive ao chegar, durante e
pós a palestra por toda a equipe do CRA AM.

Adm. Inácio Guedes
Presidente do CRA-AM

Soraya Domingues

Olá, estou imensamente agradecido
por ter podido participar deste evento de
tanto sucesso. Agradeço e parabenizo o
CRA-AM por acreditar na capacidade do
Administrador em fazer a diferença nas
grandes organizações, faço parte de uma
organização que acredita na gestão e na
capacidade das pessoas. Destaco também
a impecável condução de um evento 100%
online, adaptando-se a realidade da nova
ordem digital.

Estamos vivendo mais do que nunca
em um momento onde adaptar é necessário.
E dentre tantas coisas que estamos ajustando
a essa realidade atual, está nosso tradicional
e tão esperado Encontro Regional de
Administração do Amazonas que este ano
foi realizado online; modalidade que não
havíamos imaginado ou esperado em outros
tempos. E só posso dizer que a experiência
foi incrível! O nível de qualidade foi mantido
e pudemos ter acesso a temas tão necessários
e atuais. Como coordenadora de curso posso
deixar registrado que os alunos aprovaram,
curtiram e já estão na espera da próxima
Edição! Obrigada CRA/AM!

Clayton Domingues
Gestor de Recursos Humanos, Lojas Bemol

Roberta Monique
Coordenadora do Curso de Administração
da Faculdade Salesiana Dom Bosco
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Ingresso Solidário
Os ingressos para o XVIII Encontro de
Administração do Amazonas foram divididos
em duas categorias: gratuito e solidário. Cerca
de 160 participantes optaram pelo ingresso
solidário, com doações a partir de 10 reais.

CRA-AM, publicada no dia 01 de dezembro, Dia
de Doar 2020. Ao todo foram recebidas 603
respostas e 96% dos participantes optaram
pela instituição, que visa dar assistência
de caráter voluntário às crianças de baixa
renda, portadoras de doenças do sangue,
em tratamento na Fundação Hospitalar de
Hematologia e Hemoterapia do Amazonas.

A instituição escolhida para receber
o valor arrecado com o ingresso solidário do
#EncontroADM2020 foi o Grupo Raio de Sol. A
seleção foi realizada por meio de enquete/
link disponibilizada na página do facebook do

A entrega simbólica foi realizada no dia
23 de dezembro, no grupo Raio de Sol.
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CRA nas Instituições de Ensino
O CRA-AM mantem um relacionamento
de parceria com as Instituições de Ensino
Superior do Amazonas (IES) com o intuito de
contribuir com a formação do futuro profissional
de Administração e assim fortalecer e valorizar
a Profissão. Ao longo do ano realizou diversas
atividades de capacitação como o Encontro

de Coordenadores de Cursos e a Palestra
Conheça o seu Conselho, Ame Sua Profissão.
Além disso, participa das ações e projetos das
IES, como Formaturas, Discussões, Semanas de
Administração. Essa sessão contempla alguns
desses momentos.

Encontro de Coordenadores de Cursos de Administração
do Amazonas – ECAD

O CRA-AM, em parceria com o CFA,
realizou no dia 17 de junho, o XIX Encontro de
Coordenadores de Cursos de Administração do
Amazonas – ECAD, o primeiro na modalidade
online. Com o tema “O Impacto da pandemia
na Educação Superior de Administração” o
evento reuniu virtualmente coordenadores
e professores dos cursos de Administração
do Amazonas, com algumas participações de
professores de fora do Estado.

professores para a melhoria do Ensino Superior
em Administração: “Mesmo em tempos de
distanciamento social, conseguimos, por
meio de plataformas de interação on-line,
realizar nosso Encontro e assim proporcionar
a vocês momentos de discussão e troca de
experiências, relacionadas principalmente ao
que vivemos hoje”. Em seguida, o Presidente
explicou a metodologia do evento e apresentou
o palestrante convidado, Adm. Mauro Kreuz,
Presidente do CFA.

O Presidente do CRA-AM, Adm. Inácio
Guedes Borges iniciou o evento dando as
boas-vindas aos participantes e destacou o
compromisso do CRA-AM com a formação
dos futuros profissionais, mantendo sempre
um diálogo aberto com coordenadores e

Ao iniciar suas considerações sobre o
Tema, o Presidente do CFA, Adm. Mauro Kreuz
fez uma breve descrição do cenário econômico
e social do Brasil, traçando um paralelo com
a realidade vivenciada pelas Instituições de
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Ensino Superior: “Antes mesmo da Pandemia
as IES em Administração já enfrentavam sérios
problemas relacionados à evasão de alunos,
e inadimplência. Com essa crise financeira,
em que quase 80 milhões de brasileiros vivem
com apenas 4 dólares por dia, esses problemas
tendem a se agravar comprometendo a
musculatura financeira de muitas instituições
de Ensino”.

tornará um profissional mais qualificado para
solucionar e se adaptar aos desafios do mundo
organizacional.”
Após a explanação de Mauro, os
coordenadores puderam compartilhar suas
experiências na condução de suas atividades
neste período de isolamento social. Os principais
desafios expostos pelos coordenadores foram:
a falta de estrutura tecnológica de grande
parte dos alunos, que impossibilita/dificulta
o acompanhamento das aulas na modalidade
remota; a adaptação dos alunos a novas
plataformas de aprendizagem e a adaptação
dos próprios professores para essa nova
modalidade de ensino.
Em suas considerações finais o Adm.
Mauro enfatizou que o maior desafio dos
Professores de Administração é a formação de
profissionais autônomos intelectualmente, que
consigam se adaptar as mudanças e, atender as
expectativas de um mercado de trabalho cada
vez mais exigente e dinâmico.

Outro ponto abordado por Mauro foi à
necessidade de mudança na forma do Ensino da
Administração, muito aquém das necessidades
que o mercado de trabalho exige do novo
profissional. Para tanto, defendeu a modelo
educacional por competências e não mais por
disciplina: “Hoje o Ensino da Administração
está estagnado na Indústria 1.0, enquanto as
organizações vivenciam a realidade 4.0. Sou
grande defensor da Residência Profissional,
em que o aluno passa por diversas áreas
dentro de uma organização, conhecendo o
Sistema todo. Esse conhecimento do todo o

O Presidente do CRA-AM encerrou o
evento agradecendo ao Palestrante Mauro pelas
importantes considerações expostas em sua
apresentação e comunicou aos coordenadores
e professores sobre a realização de reunião
online, para a discussão do formato do XVIII
Encontro de Administração do Amazonas.
O evento contou com participantes de
mais de 12 instituições de ensino superior do
Amazonas.
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Semana do Estudante contou com novidades
do Sistema CFA/CRAs para os futuros
profissionais da Administração
Para celebrar o Dia do Estudante (11/08),
o CRA-AM realizou uma transmissão ao vivo no
CRA-AM Play (canal do youtube) apresentando
o CRA-AM Jovem, braço do CRA voltado para os
acadêmicos de todas as idades.

fiscalizador e sensibilizando-os sobre a
importância do Registro Profissional: “O CRA
Jovem é voltado para Estudantes da área de
Administração (bacharel, tecnólogo, técnico
nível médio) e os egressos dos cursos de todas
as instituições de Ensino, públicas ou privadas,
em Manaus e nos municípios do Interior do
Estado. É importante destacar que a equipe do
CRA Jovem ainda está em formação, contamos
com vocês que se sentiram chamados para essa
missão, para nos ajudar a construir uma geração
de jovens profissionais de administração
conscientes do seu papel na sociedade e
devidamente registrados”, concluiu Bismark.

As coordenadoras do CRA Jovem, Adm.
Maria Silce Brasil – Diretora de Formação
Profissional e Desenvolvimento Institucional
(DFDI) e Adm. Andréa Lanza – Conselheira,
fizeram uma breve apresentação do Projeto
ressaltando a importância do envolvimento
do acadêmico com sua profissão e com o seu
conselho profissional. Em seguida, o Presidente
do CRA-AM, Adm. Inácio Guedes bateu um papo
com os acadêmicos de Administração Bismark
Filgueiras, Ian Carlos, Matheus Castro e Wladimir
Campos, responsáveis pela implantação do CRA
Jovem no Regional.

Na oportunidade, o CRA-AM lançou
também uma página exclusiva para conteúdos
do CRA Jovem, no portal do CRA-AM (craam.
org.br/crajovem), e, em breve, publicará os
critérios de seleção e o passo a passo para
os interessados em participar ativamente
deste importante projeto de fortalecimento
profissional do CRA-AM.

Durante a conversa, os alunos explicaram
que o objetivo do CRA jovem é apresentar
o Conselho Regional de Administração aos
acadêmicos, desde seu ingresso na academia,
aproximando os estudantes do seu conselho
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Webinar Especial

só naquele olhar nas ‘caixinhas’ e isso vai, de
fato, gerar impacto na sociedade”.

Encerrando a Semana do Estudante, o
CRA-AM realizou seu primeiro Webinar, com o
tema as novas Diretrizes Curriculares para os
cursos de Administração.

Outro ponto discutido durante o Webinar,
e bastante defendido pela Diretora da CFP/CFA,
é a obrigatoriedade da Prática profissional:
“Essa prática não se resume ao estágio e sim nas
experiências que proporcionem uma vivência
profissional aliada à teoria, aproximando
o acadêmico da realidade do mercado de
trabalho.”

O evento, transmitido pelo CRAAM
Play, teve como convidada a coordenadora
da Comissão Especial de Análise das DCN dos
Cursos de Administração e diretora da Câmara
de Formação Profissional do CFA, Adm. Cláudia
Stadtlober (CRA-RS), com a participação do
presidente do CRA-AM, Adm. Inácio Guedes, e
da Diretora Maria Silce Brasil.

A importância da Prática Profissional
também foi comentada pela Adm. Silce que
sugeriu a implantação de uma Residência
Profissional para os alunos de Administração,
similar a dos alunos de Medicina, visando
uma formação mais próxima a realidade das
organizações/Empresas/Instituições.

Em sua apresentação, Claudia explicou
as mudanças propostas pelas novas diretrizes,
e destacou a formação por competências,
em que os cursos de Administração deverão
se organizar para atender essa realidade por
meio de módulos e não mais pelas tradicionais
disciplinas: “É importante esclarecer que as
disciplinas não serão eliminadas, elas estarão
conectas e precisarão ser trabalhadas de forma
articulada. Assim iremos ampliar a visão do
profissional da administração, que não ficará

Após a explanação, o presidente Inácio
e a Diretora Silce transmitiram a Claudia os
questionamentos do público, que respondeu
as perguntas e agradeceu a oportunidade de
discutir o tema com os profissionais do Estado
do Amazonas.
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Webinar - “O que o mercado profissional
espera dos futuros profissionais de
Administração do Amazonas?”

“O que o mercado profissional espera
dos futuros profissionais de Administração?”
foi o tema do Webinar realizado pelo CRA-AM,
no dia 17 de novembro, transmitido no Canal
CRA-AM Play.

precisará de habilidades como adaptabilidade
e flexibilidade em seu comportamento: “O
mercado está exigindo profissionais com cabeça
hiperlink, isto é, aquele que não sabe todas as
respostas, mas sabe o caminho para encontralas. Tem a capacidade de congregar pontos de
vistas diversos, compreender, analisar, avaliar
e aí sugerir um caminho a seguir”.

O evento contou com a participação dos
profissionais de Administração José Jorge Júnior,
Presidente da Eletros (Associação Nacional de
Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos)
e Andrea Lanza - coordenadora do Curso de
Administração da Universidade do Estado do
Amazonas, com a mediação do Presidente do
CRA-AM Adm. Inácio Guedes.

Em seguida, a professora Andrea
Lanza fez um breve resumo sobre o Ensino
da Administração no País e no Amazonas, as
habilidades e competências trabalhadas pelas
novas diretrizes curriculares e o perfil do
estudante das áreas de Administração.

O Adm. José Jorge Júnior fez uma
contextualização sobre a atual cenário
econômico, do Brasil e no mundo, destacando
como a Pandemia do Covid-19, acelerou vários
processos, forjando mudanças no mercado,
nas pessoas e nas carreiras. Em sua análise,
o administrador enfatizou que para atender
esse mercado atual o futuro profissional

Ao final, os administradores participaram
de um debate mediado pelo Presidente
Adm. Inácio Guedes, em que responderam
aos questionamentos enviados via chat, que
contou com a participação de profissionais e
estudantes de várias partes do Brasil.
46

Revista de Gestão 2020

47

CRA Atuante

Formaturas
Faculdade Martha Falcão - Wyden – 15/02 - O
Diretor Administrativo e Financeiro do CRA-AM,
Adm. Jorge Brasil, representando o Conselho
participou da Solenidade de Colação de Grau
do Curso de Administração, realizada no Centro
de Convenções Manaus Plaza. A cerimônia
que também contou com a participação de
representantes de outros Conselhos de Classe.

Na
oportunidade,
o
Presidente
parabenizou aos novos bacharéis em
Administração e também realizou a entrega
da carteira profissional para a formanda Keyla
Castelo, a mais nova Administradora do time
de colaboradores do CRA-AM.

UEA- 21/2 - O Vice-Presidente do CRA-AM,
Adm. Nelson Aniceto participou da Cerimônia de
Colação de Grau da XV Turma de Administração
da Universidade do Estado do Amazonas,
realizada no Auditório do Tribunal de Contas do
Estado.

Nilton Lins - 18/02 - O Presidente do CRA-AM,
Adm. Inácio Guedes, participou da Cerimônia
de Colação de Grau do Curso de Administração
da Universidade Nilton Lins.
Durante a solenidade, que também
contou com representantes de outros conselhos
de classe, o Presidente Inácio teve a honra de
entregar uma placa de “Mérito Acadêmico, que
leva o seu nome, à formanda Larissa Mota, pelo
seu índice de coeficiente acumulado durante a
graduação.
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Na oportunidade o representante
do CRA-AM falou sobre a importância do
registro profissional aos novos bacharéis em
Administração.
19/08 - O Presidente do CRA-AM, Adm. Inácio
Guedes participou da Solenidade de Colação
de Grau, dos Bacharéis de Administração da
Faculdade Salesiana Dom Bosco, no Auditório
da Instituição de Ensino.
Durante a solenidade o Presidente falou
aos recém-graduados sobre a importância do
Registro Profissional e entregou a Carteira
Profissional para os novos Administradores.
Dom Bosco - O Diretor Administrativo e
Financeiro do CRA-AM, Adm. Jorge Brasil
participou da solenidade de colação de grau do
curso de Administração da Faculdade Salesiana
Dom Bosco, dia 21 de agosto.

Na oportunidade o representante do CRAAM realizou a entrega de carteiras profissionais
aos novos Administradores, dando as boasvindas aos recém registrados no Conselho.
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Atividades da Equipe CRA-AM

Palestra Motivacional

Foto legenda - No dia 03 de janeiro o
Presidente do CRA-AM, Adm. Inácio Guedes

A equipe do CRA-AM participou da
Palestra “Projetando o Futuro” oferecida pela
Faculdade Unyleya, no dia 24 de janeiro, no
Auditório da Autarquia. A palestra foi conduzida
pela professora Ana Cláudia Oliveira da Silva,
que abordou o planejamento sob o ponto de
vista da segurança no trabalho.

conduziu a primeira reunião interna do ano com
a Equipe do Regional, que teve como objetivo
debater as ações realizadas em 2019 e traçar
algumas metas para o ano de 2020.
Na oportunidade, todos os membros da
equipe puderam compartilhar um pouco do
trabalho desenvolvido ao longo do ano e suas

Reuniões de equipe

expectativas para o ano corrente.

Ao longo do ano, foram realizadas
mensamente reuniões de equipe para discutir
e avaliar as ações de cada setor e alinhar as
atividades do Regional. Durante a quarentena, o
encontro foi por meio da plataforma Zoom. Em
agosto as reuniões voltaram a ser presenciais,
realizadas de acordo com todo o protocolo de
segurança de prevenção ao COVID 19.
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Reuniões Ordinárias
Os Conselheiros Regionais efetivos do
CRA-AM cumprem anualmente uma agenda de
Reuniões com o intuito de relatar e deliberar
sobre processos relacionados aos profissionais
de Administração e empresas. Durante esses
Encontros também se discuti as ações das
Diretorias do CRA-AM, o calendário de Eventos,
orçamentos entre outros assuntos. Em 2020
as Reuniões foram divididas em Presenciais,
Virtuais, em que utilizamos a plataforma Zoom
e híbridas em que parte do grupo de reuniu
na sede do CRA-AM, mas foram conectados
aos Conselheiros que participaram via Zoom.
Confira o calendário das Reuniões.

4ª Reunião Ordinária de 2020 da Autarquia, realizada
por videoconferência.

Terça-feira

6ª Reunião Plenária Ordinária da Autarquia.

2ª Reunião Ordinária de 2020, conduzida pelo
Presidente Adm. Inácio Guedes.

51

CRA Atuante

Reuniões e Eventos do Sistema CFA/CRAs
O CFA realizou nos dias 6 e 7 de janeiro
em Brasília-DF, o Encontro Nacional dos Fiscais
do Sistema CFA/CRAs (ENAF).

Cadernos de Administração e distribuiu alguns
adesivos da Campanha do CRA-AM “Aqui tem
um profissional de Administração de verdade”,
que teve uma repercussão positiva entre os
membros do Sistema CFA/CRAs.

O evento reuniu fiscais, presidentes
de CRAs, conselheiros federais, diretores das
áreas de fiscalização e colaboradores do CFA
para discutir meios para melhorar as atividades
fiscalizatórias dos CRAs.
O CRA-AM participou do evento
representado pelo Presidente - Adm. Inácio
Guedes, Dir. de Fiscalização e Registro - Adm.
Willes Cardoso, Fiscal - Adm. Elisamara Cruz e
Conselheiro Federal - Adm. José Colares.

Reunião Virtual
O Presidente do CRA-AM, Adm. Inácio
Guedes, participou no dia 13 de Maio, de
videoconferência que reuniu os 27 presidentes
dos regionais do Sistema CFA/CRAs.
O encontro virtual teve como objetivo
principal, alinhar as ações dos regionais, para a
criação de um plano de ação visando minimizar
os efeitos causados pela pandemia do Covid-19.

Assembleia de Presidentes
O Presidente do CRA-AM, Adm. Inácio
Guedes, participou nos dias 12 e 13 de março,
do 1ª Fórum de Presidentes do Sistema CFA/
CRAs em 2020, realizada em Fortaleza.
Dentre os assuntos pautados na
reunião, estavam o debate da PEC 108 e seus
desdobramentos para a sociedade e para
a ciência da Administração, o programa de
capacitação de administradores consultores
em MPEs e o lançamento do IGM 2020, dentre
outros assuntos.
Na oportunidade, o Presidente Inácio,
entregou ao Presidente do CFA, Adm. Mauro
Kreuz, um exemplar da 10ª edição da Revista
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2º Fórum de Presidentes do
Sistema CFA/CRAs

debates em defesa do projeto de lei 2245/2007,
que regulamenta os profissionais tecnólogos,
além de outros temas de interesse da categoria
está disponível no Canal do MNT Nacional no
Youtube.

Nos dias 19 e 20 de novembro os
presidentes de todos os Conselhos Regionais,
incluindo o do Distrito Federal, estiveram
reunidos em Brasília para a realização do 2º
Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs.

O GT também contou com a participação
do deputado federal Reginaldo Lopes e do
Diretor de Fiscalização e Registro do CFA Adm.
Carlos Alberto Ferreira Júnior (Carlão)

O Presidente e Vice-presidente do CRAAM, Administradores Inácio Guedes e Nelson
Aniceto, juntamente com o Conselheiro Federal
- Adm. José Colares participaram do encontro.
Na oportunidade, o Presidente Inácio,
apresentou o IGM-Amazonas, página criada no
Portal do CRA-AM para o compartilhamento
de informações estratégicas sobre a gestão
dos 62 municípios do Amazonas e consulta dos
candidatos nas eleições municipais 2020.

Movimento Nacional pró Tecnólogo
O Presidente do CRA-AM, Adm. Inácio
Guedes, participou no dia 28 de agosto do 1º
GTg do MNT - Grupo de trabalho de gestão do
Movimento Nacional pró Tecnólogo.
O evento on-line que intensificou os
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Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
Desde 2018 o CRA-AM é
membro do Comitê de Combate
a Corrupção Eleitoral e Caixa 2
no Estado do Amazonas, uma
rede formada por entidades da
sociedade civil, movimentos,
organizações sociais e religiosas
que tem como objetivo combater
a corrupção eleitoral, bem como
realizar um trabalho educativo
sobre a importância do voto
visando sempre a busca por um
cenário político e eleitoral mais
justo e transparente.
Em 2020, o CRA-AM
participou
ativa-mente
das
ações desenvolvidas pelo Comitê
no Estado do Amazonas, como
reuniões, campanhas, entrevistas
e atividades on-line, resumidas a
seguir:
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CRA-AM lança projeto para ampliar a
profissionalização das Gestão Pública nos
Municípios do Amazonas

O CRA-AM lançou em novembro o Projeto
“Gestão Municipal Profissional”, cuja finalidade
é disponibilizar a ferramenta de gestão IGM Índice de Governa Municipal para os futuros
prefeitos dos municípios do Estado.

Para o Presidente do CRA-AM o Projeto é
uma maneira do CRA-AM contribuir com o
desenvolvimento do Estado: “Ao compartilhar
as ferramentas de Gestão para nortear as
ações dos prefeitos e vereadores de todo o
Estado do Amazonas, o CRA-AM cumpre sua
Missão Institucional de Promover a Ciência da
Administração valorizando as competências
profissionais,
a
sustentabilidade
das
organizações e o desenvolvimento do país.”

A primeira etapa do Projeto foi criação da
página www.craam.org.br/igmamazonas, que
apresenta uma análise resumida e atualizada
dos principais indicadores do IGM, referentes
aos 62 municípios do Estado do Amazonas. Em
seguida, os presidentes dos partidos políticos do
Amazonas receberam uma carta, apresentando
a ferramenta e a página, com a solicitação para
que divulgassem aos candidatos a prefeitos
e vereadores lançados pelos seus respectivos
partidos.

O Projeto será consolidado ao longo de
2021, em que o CRA-AM irá propor aos prefeitos
dos municípios do Estado do Amazonas, um
acordo de cooperação técnica entre Sistema
CFA/CRAs e os municípios, envolvendo outros
entes como Câmara Municipal, Associação de
Municípios, Universidades, dentre outas, para a
implementação das ferramentas IGM e GESAE.

A segunda fase foi marcada pelo envio
de correspondência eletrônica aos prefeitos
eleitos, em que o CRA-AM disponibilizou as
ferramentas de Gestão desenvolvidas pelo
Sistema CFA/CRAs e se comprometeu em
auxiliar os novos gestores a profissionalizar a
Gestão Pública.

Plantando sementes...
No mês de dezembro, a Diretoria do
CRA-AM participou de uma serie de reuniões
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com os prefeitos eleitos dos munícipios do
Estado do Amazonas para apresentar o Projeto
Profissionalização da Gestão Pública.

e vereadores de outros municípios a fim de
ampliarmos a Gestão Pública Profissional em
nosso Estado.”

Presidente Figueiredo

Ao final do encontro, a prefeita eleita
de Presidente Figueiredo Patrícia Lopes
agradeceu a presença de todos e ressaltou
seu compromisso em ouvir os profissionais de
Administração na busca de uma gestão pública
eficiente: “Agradeço o convite e a oportunidade
de participar desse debate tão importante.
Quero ter ao meu lado gestores e ouvir quem
entende do assunto. Faremos a melhor gestão
que Presidente Figueiredo já teve”, finalizou
Patrícia.

- No dia 02
de dezembro o Presidente do CRA-AM, Adm.
Inácio Guedes e o
Vice-Presidente Adm.
Nelson Aniceto participaram de Reunião na
Câmara Municipal de Presidente Figueiredo,
coordenada pela Comissão dos Tecnólogos em
Gestão Pública do município e que contou com
a Prefeita eleita vereadora Patrícia Lopes.
Durante a reunião os Tecnólogos
explicaram à futura gestora municipal a
importância do Profissional de Administração e,
em específico, do Tecnólogo de Gestão Pública,
no desenvolvimento das atividades pertinentes
ao desenvolvimento da cidade e contribuição
na eficiência das gestões municipais.

Envira -

No dia 10 de dezembro o Presidente

do CRA-AM, Adm. Inácio Guedes recebeu na
sede do CRA-AM o Prefeito eleito de Envira,
Sr. Ruan Mattos, e os vereados do município

Na oportunidade a equipe do CRAAM apresentou o Projeto “Gestão Municipal
Profissional”, e o Presidente do CRA-AM
destacou que o Encontro com a Prefeita eleita
marcou o inicio da consolidação do referido
projeto: “O CRA-AM irá propor aos prefeitos dos
municípios do Estado do Amazonas, um acordo
de cooperação técnica entre Sistema CFA/CRAs
e os municípios para a implementação das
ferramentas IGM e GESAE. Hoje iniciamos nossas
articulações aqui em Presidente Figueiredo a ao
longo de 2021, vamos conversar com prefeitos

Reunião na Câmara Municipal de Presidente Figueiredo
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Lindomar, Ezequiel Maia e Francisco de Jesus
(Tonty).
Durante a visita, o Presidente Inácio
realizou apresentação sobre as ações do
Sistema CFA/CRAs, em especial a ferramenta
IGM-Amazonas, reforçando a importância da
contratação de profissionais da Administração
devidamente registrados para atuarem em
cargos públicos.
A reunião também contou com a
participação do Conselheiro Federal, Adm.
José Colares, e suplente Adm. Maria de Nazaré,
além da Adm. Shirley d’Almeida representando
o Instituto Amazônico de Mediação e
Administração - IAME.

Manicoré – No dia 10 de dezembro o Prefeito
eleito do município de Manicoré, Sr. Lucio
Flavio, esteve presente na sede do CRA-AM,
onde participou de reunião com o Presidente do
Conselho, Adm. Inácio Guedes, e Conselheiro
Federal, Adm. José Colares.

reunião teve como pauta o IGMAmazonas e o projeto de Profissionalização
da Gestão, além das ações desenvolvidas pelo
CRA-AM em prol da profissão.
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