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15 ANOS DO CRA TOCANTINS
O CRA-TO reuniu os conselheiros, ex-conselheiros e colaboradores
para a comemoração dos 15 anos do Conselho, em agosto de 2021. A
comemoração representa a luta e a força de todos os profissionais que
passaram por aqui. (página 03)

1º ENTREGA DAS CARTEIRAS DE
REGISTRO PROFISSIONAL
A ideia foi valorizar os profissionais que estão iniciando sua vida
profissional junto com o Conselho, estreitar esse relacionamento,
apresentar todo o CRA-TO ao novo registrado e fazer deste
importante momento um grande marco na vida profissional do
registrado. (página 03)

UMA GESTÃO COMPARTILHADA,
PARA SERVIR LÍDERES, SEMPRE EM

BUSCA DAS INOVAÇÕES E
ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA

UMA TRANSFORMAÇÃO POSITIVA NO
MERCADO REGIONAL.

G E S T Ã O  2 0 2 1 / 2 0 2 2 C R A - T O



CONSELHEIROS FEDERAIS
Conselheiro Federal Efetivo: Rogério Ramos de Souza (2019/2022)
Conselheiro Federal Suplente: Francisco Almeida Costa (2021/2022)

CONSELHEIROS REGIONAIS
 Conselheiro Regional Suplente: Alan Bitar (2021/2024)
Conselheiro Regional Efetivo: Anderson Luiz Justino Martins (2021/2024)
Conselheiro Regional Suplente: Antônio Jorge Milhomens De Abreu (2019/2022)
Conselheiro Regional Efetivo: David Panisset Santana (2019/2022)
Conselheiro Regional Efetivo: Edson Cabral (2019/2022)
Conselheiro Regional Suplente: Edson Silva E Sousa (2019/2022)
Conselheiro Regional Suplente: Elion Sarmento Silva (2021/2024)
Conselheiro Regional Efetivo: Flávio Terence (2021/2024)
Conselheiro Regional Efetivo: Iranilson Ferreira Mota (2019/2022)
Conselheira Regional Efetiva: Jucilene Barreira Bezerra Vasconcelos (2019/2022)
Conselheiro Regional Suplente: Madson Teles (2021/2024)
Conselheiro Regional Suplente: Marcelo Gris (2019/2022)
Conselheiro Regional Suplente: Marco Antônio Monteiro (2019/2022)
Conselheira Regional Efetiva: Martha Helena Rodrigues De (2021/2024)
Conselheiro Regional Efetivo: Renato Jayme Da (2019/2022)
Conselheiro Regional Efetivo: Thiago Tavares Da Silva (2019/2022)

Nós finalizamos essa gestão com a sensação
de dever cumprido, e muito gratos pela
confiança dos registrados e colegas de
profissão. Dar continuidade ao trabalho das
gestões anteriores e iniciar novos projetos
foi um grande desafio feito a várias mãos, ao
lado da diretoria, dos conselheiros regionais
e federais e dos colaboradores. 

Em particular, estar à frente do CRA-TO foi
um sonho que se concretizou, onde eu pude
devolver ao Conselho e à comunidade da
Administração um pouco de tudo que ela fez
por mim, afinal, foi a escolha desta profissão
que transformou a minha vida. 

Além das alegrias compartilhadas, foram
dois anos com pesar e consternação pelo
falecimento do Conselheiro Regional Luís
Carlos Valentini, do senhor Sebastião
Rodrigues de Oliveira pai da vice-presidente
do CRA-TO Admª. Prof. Martha Helena, do
senhor Geraldo Faleiro da Silva pai do
Conselheiro Renato Jayme da Silva, e  do
senhor José de Oliveira Negre pai da Admª
Wirta de Oliveira Negre ex- conselheira do
CRA-TO, onde novamente estendemos aos
que ficaram os mais sinceros pêsames e
relembramos saudosamente a vida dos que
partiram. 

Equilibrar as ações para que atingíssemos os
acadêmicos, as instituições de ensino, os
registrados e os colaboradores foi o nosso
foco, e podemos ver através de projetos
executados que conseguimos alcançar a
todos. Desejamos agora, que as próximas
gestões e gerações de profissionais da
administração possam colaborar e construir
os próximos 15 anos do Conselho com
excelência e determinação, e que estes
próximos anos sejam transformadores para
os registrados, o mercado e a educação
tocantinense. 

Novamente, agradecemos a confiança e
desejamos boa sorte a todos!

Presidente: Adm. Iranilson Mota
Vice-presidente: Admª. Martha Helena R. De Souza
Diretor Administrativo e Financeiro: Adm. David Panisset
Diretor de Fiscalização: Adm. Anderson Luiz Justino Martins
Diretora de Registro: Admª. Jucilene Barreira Bezerra Vasconcelos
Diretor de Desenvolvimento Profissional e Institucional: Adm. Edson Cabral

DIRETORIA

CONSELHEIROS

PALAVRA DO PRESIDENTE

Gerência Administrativa  - Adm. Laricy Aires Capistrano 
Fiscal – Adm. Maurício Gonzaga Peres
Assistente Administrativo – Hitler Pacheco Machado
Coordenadora Administrativa - Márcia Betânia Alves Pereira
Institucional – Adm. Leize Souza Leite
Analista Administrativo – Leirinalva Cruz Rodrigues
Analista Administrativo – Renata Cristina Ribeiro
 Analista Administrativa – Larissa Silva Simão Naves
Assistente Administrativa – Lana Milena
Assistente Administrativo – Antônio Júnior Menezes Ferreira
Assistente Administrativa – Raioneide Maria Nascimento da Silva
Assessora de Comunicação – Gleyce Camargo
Assessor Jurídico – Ribas e Miranda Advogados Associados - Murilo Miranda e Sarah Ercolin
Assessora Contábil – Diniz Contabilidade - Ana Paula Figueiredo Guimarães
Assessora de Tecnologia da Informação- MC Solution - João Marcus Cavalcante
Serviços Gerais – Grupo Judá - Silvani Nascimento

EQUIPE
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https://www.crato.org.br/transparencia-cfa/conselho-regional/
https://www.crato.org.br/transparencia-cfa/conselho-regional/


CRA-TO COMEMOROU 15 ANOS DE
EXISTÊNCIA NO TOCANTINS

A  G E S T Ã O  H O M E N A G E O U  O S  P R O F I S S I O N A I S  Q U E  F I Z E R A M  E  F A Z E M  P A R T E  D E S S A  H I S T Ó R I A

Até o ano de 2006, o CRA do Tocantins e
o CRA de Goiás eram um Conselho único.
Foram alguns anos de diálogo até que no
dia 1º de agosto de 2006 o CFA
estabeleceu o Conselho Regional de
Administração do Tocantins e alterou a
denominação do CRA/GO/TO para
Conselho Regional de Administração de
Goiás. Uma ação de suma importância
para o fortalecimento da administração
nos dois estados. 
Em agosto de 2021,  o CRA-TO reuniu os
conselheiros, ex-conselheiros e
colaboradores para a comemoração dos 15
anos do Conselho. 

Os 15 anos do CRA Tocantins representam
a luta e a força de todos os profissionais
que passaram por aqui e todos que ainda
estão presentes. Para transmitir a
mensagem a todos os envolvidos na
história do CRA-TO, foram realizados 
 eventos comemorativos com muitas
homenagens. 
Foi feita a entrega do “Certificado de
Reconhecimento pelo Trabalho” para
alguns dos profissionais, que de forma
ímpar e exemplar, contribuíram com o
desenvolvimento do Conselho no Estado
do Tocantins. 

Administrador Edson Cabral Natural possui graduação em Administração pela
Universidade Católica de Brasília, com Especialização em Gestão Pública pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo (SP); MBA em Liderança Empresarial
pela Fundação Dom Cabral; MBA em Designer Estratégico pelo Instituto CRIE em
Turim (Itália). Foi conselheiro federal e regional do CRA Tocantins. Tem experiência
em consultoria empresarial e pública. É palestrante em eventos relacionados com o
ensino de Administração e de Gestão de Pequenos Negócios. Poeta e autor de livros,
crônicas e ensaios, integrante da Academia Palmense de Letras.
Administradora Wirta de Oliveira possui graduação em Administração pela Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (1979), com especialização em Gestão Empresarial e
de Negócios. Foi Diretora Geral e Coordenadora do curso de Ciências Contábeis da
Faculdade Serra do Carmo e foi professora do curso de Administração do Centro
Universitário Luterano de Palmas - CEULP/ULBRA por doze anos. Trabalhou na
SANEAGO/SANEATINS por 33 anos e foi conselheira regional do CRA-TO. Presta
consultoria em diversas empresas nas áreas de Administração de Recursos Humanos
e Sistemas de Gestão da Qualidade.

GALERIA DE PRESIDENTES DE HONRA
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OS 15 ANOS DO CRA-TO
REPRESENTAM A LUTA E A

FORÇA DE TODOS OS
PROFISSIONAIS QUE

PASSARAM POR AQUI. 

Para finalizar as comemorações dos 15
anos do CRA-TO, foi realizado o
descerramento da Galeria de Presidentes
de Honra, com a homenagem e
participação dos Administradores Wirta de
Oliveira e Edson Cabral, dois grandes
nomes da administração que participaram
da construção do Conselho. Esse
momento encerrou os eventos alusivos
aos 15 anos, que destacaram a história do
Conselho, que foi construída com a união
dos profissionais da Administração, dos
professores, dos acadêmicos, dos
conselheiros e dos colaboradores.

Um dos destaques da comemoração dos 15 anos do CRA-TO foi o descerramento da Galeria de Presidentes de Honra. Uma homenagem
importante para dois grandes nomes da administração no Estado, que contribuíram de forma ímpar para a construção do Conselho no
Tocantins. Os Administradores Wirta de Oliveira e Edson Cabral foram os homenageados nesse momento que encerrou os eventos
alusivos aos 15 anos. Conheça os homenageados:



ADMª. MARTHA HELENA R. DE SOUZA
ASSUMIU A PRESIDÊNCIA DO CRA-TO
E SE TORNOU A 1ª MULHER À FRENTE
DO CONSELHO NO ESTADO
Em 2022, a Admª. Martha Helena R. de Souza esteve no exercício da
presidência do Conselho Regional de Administração do Tocantins (CRA-TO).
Ela assumiu o posto no dia 1º de janeiro, após o pedido de licença do cargo
de presidente do Conselho feito pelo então titular da vaga, o administrador
Iranilson Mota. 
O afastamento do líder da autarquia está previsto no Regimento do
Conselho aprovado pela Resolução Normativa CFA n. 351, de 25/01/2008
(Art. 21, 37 inciso 12 e 16). No pedido apresentado por Iranilson Mota, ele
justificou que a licença ocorreu por motivos pessoais.
O administrador Iranilson Mota ressaltou como foi uma honra para ele, e
para a autarquia, ter uma mulher competente e responsável à frente do
Conselho. “Sempre admirei o profissionalismo da professora Martha, e ao
trabalhar o ano de 2021 ao lado dela pude ver mais de perto a sua
capacidade de planejamento e ação”, explicou o administrador. “Quando
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FOI UMA HONRA TER UMA
MULHER COMPETENTE E
RESPONSÁVEL À FRENTE

DO CONSELHO.

houve necessidade de afastamento, não tive dúvidas quanto a importância de
abrir mão do cargo para que a autarquia tivesse a oportunidade de ser gerida
pela primeira vez por uma mulher”, finalizou. 
A administradora, Martha Helena, assumiu a direção do CRA-TO com o
compromisso de dar continuidade aos projetos e ações realizados pela
gestão. “Agradeço a confiança do professor Iranilson Mota, dos conselheiros,
da diretoria e colaboradores para com o meu trabalho. Poder continuar essa
gestão direcionada a servir líderes foi um privilégio, e ser a primeira mulher a
assumir este cargo, mesmo que de forma breve, foi um momento único para
o CRA-TO. Trabalhamos juntos e focados nos objetivos do CRA que são
registrar, fiscalizar e disciplinar, na busca de desenvolvimento para nossa
profissão e melhoria para os profissionais da administração e acadêmicos”,
finalizou a administradora Martha Helena R. de Souza.

O presidente do CRA-TO, Adm.
Iranilson Mota, ao lado da diretora
de registro Admª Jucilene Barreira,
e dos demais membros da diretoria
e conselheiros do CRA-TO
participaram ativamente das
entregas, junto aos colaboradores
do Conselho.

O Conselho Regional de Administração do Tocantins (CRA-TO) iniciou
em 2021 a cerimônia oficial das entregas das Carteiras de Registro
Profissional para administradores e tecnólogos do Estado. Foram 37
carteiras entregues em 02 eventos oficiais. 

ENTREGA DAS 
CARTEIRAS DE
REGISTRO
PROFISSIONAL

A ideia foi valorizar os
profissionais que estão iniciando
sua vida profissional junto com o
Conselho, estreitar esse
relacionamento, apresentar todo o
CRA-TO ao novo registrado e
fazer deste importante momento
um grande marco na vida
profissional do registrado.



CONSELHO ASSINA O 1º ACORDO
COLETIVO DA HISTÓRIA DO REGIONAL

NOVOS CONVÊNIOS REGIONAIS 
PARA BENEFICIAR EMPRESAS E
PROFISSIONAIS DO TOCANTINS

Em julho de 2022, o CRA-TO assinou o primeiro Acordo
Coletivo de Trabalho 2022-2023. Celebrado entre a diretoria
do Conselho, seus colaboradores e o Sindicato Tocantinense
dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do
Exercício Profissional nas Entidades Coligadas e Afins –
SINDEFITO, o acordo coletivo é um marco na história do
regional. 
Após as rodadas de negociação, como forma de atender aos
interesses de seus colaboradores e ao mesmo tempo garantir
a sustentabilidade da Instituição, o CRA-TO, com a
participação da Diretoria Executiva, firmou o acordo que
garante melhorias trabalhistas e benefícios estendidos aos
funcionários.
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Com objetivo de oferecer ofertas e benefícios exclusivos para profissionais de
administração registrados no CRA e em dia com a anuidade, o CRA-TO firmou
novas parcerias com empresas regionais. A ideia é possibilitar descontos exclusivos
para os profissionais e fomentar o comércio local, estimulando o consumo de bens
e serviços por meio de parcerias e convênios com empresas de diversos ramos em
todo o Estado.
De um lado, a empresa ou a instituição parceira oferece vantagens exclusivas, com
descontos e até mesmo gratuidades na aquisição de produtos e serviços aos
profissionais das diversas áreas da Administração registrados no CRA-TO e seus
dependentes. Em contrapartida, o Conselho divulga a marca parceira em
campanhas na mídia e nas redes sociais e outras ferramentas de marketing que
alcançam todos os registrados. 
“Estamos trabalhando fortemente para ser uma entidade reconhecida pela
sociedade tocantinense, capaz de assegurar a valorização e a atuação plena dos
profissionais da Administração. Esse projeto tem grande impacto para as empresas
e profissionais locais, por isso é uma ação importante essa retomada”, explicou o
presidente do CRA-TO Adm. Prof. Iranilson Mota. 
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A Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709, de
14/8/2018) estabelece diretrizes
importantes e obrigatórias para a
coleta, processamento e
armazenamento de dados pessoais.
Nos anos de 2021 e 2022, o CRA-TO
adotou a política de privacidade se
comprometendo a manter os dados
pessoais e profissionais protegidos.
A legislação objetiva assegurar o direito
à privacidade e à proteção de dados
pessoais dos usuários, por meio de
práticas transparentes e seguras,
garantindo direitos fundamentais.
A LGPD também estabelece regras
claras sobre o tratamento de dados

IMPLANTAÇÃO DA LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

pessoais, fortalece a segurança das
relações jurídicas e a confiança do titular
no tratamento de dados pessoais,
garantindo a livre iniciativa, a livre
concorrência e a defesa das relações
comerciais e de consumo.
“Com os profissionais de tecnologia da
informação, jurídico e colaboradores do
Conselho conseguimos implementar um
plano coeso e adequado à realidade do
Conselho, seguindo todas as orientações e
ficando de acordo com o que a legislação
estabelece. Esse é um importante projeto
que foi colocado em prática graças ao
comprometimento de toda equipe”,
pontuou o presidente do CRA-TO, Adm.
Prof. Iranilson Mota. 

ESSE É UM IMPORTANTE
PROJETO QUE FOI COLOCADO

EM PRÁTICA GRAÇAS AO
COMPROMETIMENTO DE

TODA EQUIPE.

ATENDIMENTO
VIA WHATSAPP
Sabendo que o WhatsApp é o principal aplicativo de mensagem instantânea usada
no Brasil, e pensando em aumentar os canais de atendimento disponíveis para
manter contato com os registrados, o CRA-TO implementou em 2021 o
atendimento via WhatsApp. 
Essa medida foi muito importante para ter um atendimento mais prático e ágil,
facilitando a comunicação entre o Conselho e seus registrados. Os colaboradores
do Conselho realizam o atendimento por meio de um chatbot que permite vários
atendentes conectados ao mesmo número, o monitoramento em tempo real das
conversas, mensagens automáticas de direcionamento do atendimento, a sua
distribuição por departamentos e fila de atendimento, tudo para garantir
comodidade ao registrado. 

ENCONTRO NACIONAL DE FISCAIS 
DO SISTEMA CFA/CRAS

O CRA-TO esteve presente nas edições do Encontro Nacional
de Fiscais do Sistema CFA/CRAs (Enaf) em 2021 e 2022. No
encontro são abordadas questões fundamentais e relevantes
para o trabalho dos fiscais. Alguns assuntos trabalhados no
encontro foram as legislações aplicadas ao responsável
técnico, registro e fiscalização, código de ética aplicado à
atuação do responsável técnico, formação e atualização e
comunicação.
O Fiscal do CRA-TO, Adm. Maurício Gonzaga Peres, esteve
presente no Encontro e destacou que as ações do Enaf foram
muito positivas para os participantes, e que o resultado do
encontro será ainda melhor com a participação e ação dos
presidentes, diretoria e colaboradores de cada Regional. O
diretor Adm. David Panisset e o conselheiro federal Francisco
Almeida Costa também estiveram presentes no evento. 
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FISCALIZAÇÃO E REGISTRO 
Com a intenção de orientar para o exercício legal da profissão, o CRA-TO realizou ações de fiscalização, remotamente e
presencialmente, por meio do programa de fiscalização. O Conselho fiscaliza o exercício da profissão de Administrador com objetivo de
defender os direitos dos administradores, garantir o cumprimento da legislação, orientar profissionais e empresas quanto a
regularização e realizar autuações no caso de descumprimento da Lei n° 4.769/65.
De forma remota, foram fiscalizadas empresas e profissionais, editais de concursos e licitação das áreas fins da administração. De
forma online, a equipe faz contato com diferentes órgãos responsáveis e com as empresas e profissionais e, desta forma, identifica
quais necessitam de orientação para o bom exercício da administração. 
Com o trabalho da fiscalização na gestão do biênio 2021-2022 foram concluídos 1.397 processos, entre eles autos de infrações,
notificações de débitos, intimações e ofícios. Atualmente, o Conselho possui  730 processos administrativos de Fiscalização em
andamento. 
No registro, foram efetuados 228 novas inscrições sendo 62 de pessoa jurídica e 166 de pessoas física. A gestão finaliza seu trabalho
com 2.870 registros ativos de pessoas físicas e jurídicas. 

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Conselho Regional de
Administração do Tocantins (CRA-TO) reuniu as colaboradoras para
homenageá-las, agradecer o excelente trabalho realizado por todas,
relembrar o significado desta data comemorativa que é a celebração das
muitas conquistas femininas ao longo dos anos e destacar a atual luta das
mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o
machismo e a violência.
Outra ação do Conselho foi reunir informações de alguns projetos e
organizações não governamentais (ONG’s) que contribuem com essa luta, e
divulgá-las nos meios de comunicação do Conselho auxiliando as pessoas que
desejam ajudar, mas muitas vezes não sabem como.
Os projetos e ONGs selecionados têm como foco a defesa dos direitos das
mulheres, a promoção do fortalecimento da independência financeira,
desenvolvimento social e cultural e o empoderamento feminino. 
O Conselho Regional de Administração do Tocantins (CRA-TO) também apoia
os movimentos de conscientização dos meses Outubro Rosa e Novembro
Azul com alusão ao câncer de mama e próstata. Nos anos de 2021 e 2022, o
Conselho trabalhou essa conscientização de forma online, nas redes sociais e
site do CRA-TO, além de uma Roda de Conversa com foco na importância
da Saúde Feminina e Masculina, e na vivência de pessoas que passaram pela
experiência de tratamento. 

DEFENDER OS DIREITOS DOS
ADMINISTRADORES,

GARANTIR O CUMPRIMENTO
DA LEGISLAÇÃO E ORIENTAR
PROFISSIONAIS E EMPRESAS
QUANTO A REGULARIZAÇÃO.



CRA-TO PARTICIPOU DA 24ª EDIÇÃO
DA FENEPALMAS
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Com o intuito de levar informação e incentivar a vacinação contra a COVID-19, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Palmas,
em parceria com o Conselho Regional de Administração do Tocantins (CRA-TO), realizou em agosto de 2021 a campanha Patrulha
da Informação, que ocorreu com blitz nas estações de ônibus da Capital e outros pontos importantes.
Durante os dias da ação, uma equipe atuou com distribuição de panfletos informativos a favor da vacinação. Além disso, houve
reforço nas informações acerca das medidas de segurança e cuidados contra a COVID-19, com distribuição de álcool em gel. Esta
é a segunda versão da iniciativa, que ocorreu em 2020 levando informações aos empresários e clientes sobre a abertura
responsável das empresas, com distribuição de cartazes e outros materiais informativos.
“A Patrulha da Informação foi uma ação necessária naquela fase da pandemia em que nos encontrávamos. É nosso papel,
enquanto entidade e conselho de classe, reforçar a importância da vacinação para que todos pudessem estar seguros, e destacar
que os cuidados básicos deveriam continuar até o encerramento dessa pandemia. Foi uma honra para o CRA-TO apoiar a ação e
ser novamente parceiro da CDL Palmas na luta a favor do comércio e da comunidade. Que essa relação se solidifique cada vez
mais em busca de melhorias para os profissionais e empresas do nosso estado”, pontuou o presidente do CRA-TO, Adm. Prof.
Iranilson Mota.

CAMPANHA DE INCENTIVO A
VACINAÇÃO NA CAPITAL

Autoridades, representantes da classe empresarial, expositores e visitantes
estiveram reunidos na 24ª edição da Fenepalmas, realizada em maio de 2022
no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues. O Conselho Regional de
Administração do Tocantins (CRA-TO) foi apoiador do evento, que retornou
ao formato presencial depois de dois anos.
Com o tema “Um novo padrão de negócios: Inovação tecnológica e
sustentabilidade”, a Fenepalmas contou com cerca de 100 estandes, área de
palestras, rádio informativa oficial do evento, praça de alimentação, área Kids
e palco para apresentações culturais.

O CRA-TO participou da Feira com a Van Itinerante, realizando atendimentos e tirando dúvidas dos profissionais da Administração
sobre o Refis, a anuidade e outros serviços do Conselho. “Nossos colaboradores estiveram presentes em todos os dias da Feira
para auxiliar os profissionais da Administração em questões relacionadas ao registro, negociação e fiscalização. Essa foi uma
grande oportunidade de aproximação do Conselho com empresários da área e acadêmicos, e de fortalecimento da Feira nessa
retomada pós pandemia. Para o CRA Tocantins foi uma honra estar com essa parceria institucional com a Acipa, o Governo do
Estado e demais parceiros do evento", explicou o presidente do CRA-TO, Adm. Prof. Iranilson Mota.



O XVII Fórum Internacional de Administração (FIA), aconteceu no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém-PA, no
mês de setembro de 2022, proporcionando debates entre os profissionais, sociedade, academia e mercado, direcionados pelos princípios
da ética, sustentabilidade e governaça. Foram três dias de evento com dois palestrantes nacionais, 28 painelistas nacionais e 13
estrangeiros, 21 mediadores nacionais, mais de 1,5 mil profissionais inscritos, centenas de participantes na modalidade on-line, e muitas
horas de puro conhecimento. A vice-presidente Admª. Martha Helena R. de Souza, os diretores Adm. David Panisset e Adm. Edson Cabral
e o conselheiro federal Francisco Almeida Costa representaram o CRA-TO no evento.
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XVII FÓRUM INTERNACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO (FIA)

FÓRUM DE PRESIDENTES, REUNIÕES
DA DIREX E PLENÁRIAS
Em 2021 e 2022 o CRA-TO esteve presente nos Fóruns de
Presidentes do Sistema CFA/CRAs, encontros que tem como objetivo
o alinhamento de ações e projetos significativos para a profissão. O
presidente do CRA-TO, Adm. Prof. Iranilson Mota, definiu as
participações no Fórum de forma rotativa com os demais membros
da diretoria, para que aqueles que pudessem participar tivessem essa
oportunidade de compartilhamento com o Sistema CFA/CRAs.

Além das reuniões nacionais, o CRA-TO realizou 18 reuniões da
diretoria executiva e 25 plenárias nos anos de 2021 e 2022. Os
encontros tinham como foco assuntos pertinentes ao Conselho
e aos profissionais da Administração. Além dos conselheiros,
participavam também os colaboradores, empresas terceirizadas
e profissionais da área. 

 A ajuda e solidariedade do público são muito importantes uma vez que uma única doação pode salvar até quatro vidas. O presidente do
CRA-TO, Adm. Prof. Iranilson Mota, demonstrou a satisfação em concluir essa campanha com o envolvimento de parceiros e
colaboradores. “Nós entendemos que a responsabilidade social faz parte dos nossos valores como Conselho e como profissionais da
administração, e finalizar o mês do Administrador com essa campanha nos deixou felizes em perceber que nosso Estado tem
comprometimento com essa causa tão nobre. É um ato de amor que faz muita diferença para toda uma família”, finalizou.

CAMPANHA “EU DOO SANGUE PELA
ADMINISTRAÇÃO” 

Com nome “Eu doo sangue pela Administração” o CFA e o CRA-TO
lançaram uma campanha de doação de sangue em todo o país no mês
do Administrador. Além das ações institucionais de estímulo aos
profissionais de administração para procurarem os hemocentros mais
próximos para realizem a doação de sangue, no Tocantins, o CRA-TO
organizou o Dia D – Coleta Programada de Doação de Sangue, que
aconteceu em setembro de 2022 no Hemocentro Coordenador de
Palmas.
Estiveram presentes colaboradores, acadêmicos e profissionais de
empresas e órgãos parceiros do Conselho, que também acreditam
nesse gesto solidário que pode ajudar a salvar a vida de várias
pessoas.
A gerente do CRA-TO, Laricy Capistrano, incentivou todos que
puderem doar a realizar essa ação. “Os profissionais do Hemocentro
nos deixam muito a vontade no momento da doação e têm muito
cuidado em todo o processo, o que torna o momento tranquilo para
quem é doador”, explicou. 
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CRA-TO E AS IES SE REUNIRAM PARA
DISCUTIR O PROJETO PEDAGÓGICO
DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Atendendo a demanda dos coordenadores das Instituições de Ensino
Superior (IES) do Estado do Tocantins, o CRA-TO realizou um encontro
virtual com a Mestre Erna Augusta Denzin para discutir sobre a
reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Administração e
uma mesa redonda com a diretora da Câmara de Formação Profissional
do CFA Cláudia Stadtlober.
Os encontros foram organizados pela Comissão de Assuntos
Acadêmicos do CRA-TO que tem como objetivo aproximar os
coordenadores dos cursos de Administração, buscando ações que
atendam as novas diretrizes curriculares e aproximem os acadêmicos dos
cursos de Administração e Superiores de Tecnologia do Conselho.
Essa união dos coordenadores com o Conselho visa um objetivo macro dentro do CRA-TO, que é o de servir líderes. “Essa
aproximação do Conselho com a academia é necessária para um trabalho coeso na formação dos profissionais. Queremos estar
presentes na vida dos profissionais da área cada vez mais de forma orientativa, e estar com os coordenadores dos cursos nesse
processo faz com que o nosso objetivo esteja mais próximo de ser realizado de forma eficiente”, explicou o presidente do CRA-TO,
Adm. Prof. Iranilson Mota.
A presidente da Comissão de Assuntos Acadêmicos, Admª. Profª Dra. Martha Helena Rodrigues de Souza, destacou que a realização
dos eventos foi definida a partir da observação da inquietação e preocupação dos coordenadores sobre reformulação do PPC de
Administração na adequação das novas diretrizes. “Com a Comissão estamos cada vez mais próximos dos coordenadores dos cursos
de Administração do Estado do Tocantins e das necessidades de todos. E entendendo suas angustias, conseguimos ver qual a melhor
forma do Conselho estar presente na solução dessas demandas, e juntos entregarmos uma formação cada vez melhor estruturada, e
consequentemente, profissionais mais preparados para as mudanças do mercado”, reforçou.

APROXIMAÇÃO DO
CONSELHO COM
AS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO
Com objetivo de aproximar o Conselho Regional de Administração do
Tocantins (CRA-TO) das Instituições de Ensino do Estado, o CRA-TO 
 estreitou o contato com os coordenadores dos cursos de
Administração e áreas correlatas. Estar presente nos eventos das
instituições, inaugurações, projetos de educação continuada e
participar de momentos solenes como as formaturas, são algumas das
ações realizadas neste ano em que as atividades presenciais estão
sendo possíveis. 

ESTREITAR OS
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