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O fechamento
de um ciclo

A 
vida é feita de ciclos e de momentos para cul-
tivar e colher. Essa foi a mensagem que quis 
passar no fim do ano. Além de representar 

uma motivação para o ano que se inicia, é também a 
finalização, para mim, de um período de seis intensos 
anos de trabalho frente ao CRA-RS. 

Plantamos muito. A colheita, você pode conferir ao 
longo das próximas páginas, onde apresentamos um re-
sumo do que a gestão entregou de 2017 a 2022. Deixo 
a presidência do CRA-RS realizada e com a sensação de 
dever cumprido. Estamos entregando uma autarquia 
mais forte, organizada e preparada para novos desafios. 
Fizemos mais com menos. Utilizamos da ciência da ad-
ministração para gerir o nosso querido Conselho. 

A sociedade exige cada vez mais profissionalismo, 
independente da área. Essa é a marca que imprimimos 
no CRA-RS. Aumentamos e qualificamos o time interno, 
realizamos diversos Ciclos de Debates em Administra-
ção (CIDEAD), que abordaram temas relevantes  para os 
profissionais do mercado, e entregamos uma sede re-
novada. Tudo isso graças ao trabalho conjunto da nossa 
diretoria e dos nossos conselheiros. 

Foram centenas de eventos (on-lines e presenciais) 
que fizeram com que estivéssemos mais próximos dos 
profissionais, da sociedade e das universidades. Firma-
mos convênios importantes e demos largos passos rumo 
a uma qualificação ainda maior. Destaco aqui três con-
quistas finais do nosso mandato e que estão explicadas 
nas páginas da Master: o convênio com a FAMURS, que 
qualificará e premiará gestões municipais com base no 
IGM, a parceria firmada com a Universidade Fernando 
Pessoa, de Portugal, que financiará cursos de mestrado e 
doutorado para os profissionais adimplentes registrados 
no CRA-RS, e a carteira de identidade profissional digi-

tal, que proporciona mais praticidade e segurança para 
os registrados.

Agradeço muito a minha equipe, a minha família e, 
principalmente, a Deus por guiar nossos passos sempre e 
nos levar para o melhor caminho!

Obrigada a todos que contribuíram conosco.
Desejo uma excelente leitura e um ótimo 2023! Que 

todos possam refletir sobre o que estão plantando em 
suas vidas, para que tenham a certeza da colheita futura. 

Um abraço,

Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu 
Presidente do CRA-RS 
CRA-RS nº 20.905

“Não nos cansemos de fazer o bem. 
Pois, se não desanimarmos,
chegará o tempo certo em
que faremos a colheita”. 

Gálatas 6:9

EDITORIAL
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De 2017 a 2022: Os desafios
de seis anos de gestão frente
ao CRA-RS

Gestão, planejamento, estratégia e inovação. 

Recessão econômica, crise política, descrédito das instituições e uma pandemia. Reinvenção virou a palavra do mo-
mento. E como não se reinventar em meio a tantas crises? Crises econômicas, políticas e de saúde pública. Qual a 
fórmula para manter uma autarquia federal tão renomada e importante de pé neste período tão intenso e ao mesmo 
tempo volátil? 

Quatro palavras que fizeram parte do dia 
a dia do CRA-RS neste período de seis 
anos. 

A presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, nos 
conta um pouco destes desafios e como enxerga o futuro 
da profissão. 

Master: Presidente Claudia, diante de todo o ce-
nário político e econômico, como foram estes seis anos 
à frente do CRA-RS? 

Claudia: Quando assumimos o conselho, fizemos 
um diagnóstico para entender os pontos do planejamen-
to estratégico vigente, quais as melhorias de estrutura fí-
sica e de processos que poderiam ser feitas, além de uma 
análise de quais estratégias se adaptariam melhor ao 
momento da gestão. A partir daí, começamos a melhorar 
os processos internos, organizar a casa e fazer com que as 
demandas dos profissionais da administração fossem, de 
certa forma, supridas por algo que pudéssemos oferecer. 

Foi assim que disponibilizamos uma série de cursos 
de capacitação e qualificação como os de micro e peque-
nas empresas, de MPEs, junto ao Conselho Federal de Ad-
ministração, atividades de desenvolvimento de habilida-
des, entre outros. Este também foi o momento em que 
começamos a pensar em como chamar a atenção para 
as outras áreas de atuação desses profissionais, afinal, 
toda e qualquer crise que afete o nosso registrado, afeta 
também a autarquia. A partir disso, fizemos um novo 
diagnóstico, que resultou em um planejamento com o 
que poderíamos fazer a curto, médio e a longo prazo.

ENTREVISTA
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De 2017 a 2022: Os desafios
de seis anos de gestão frente
ao CRA-RS

Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu 
Presidente do CRA-RS 

CRA-RS nº 20.905

Focamos em inovação e em conhecimento para que 
todos pudessem se reinventar, não apenas por conta da 
pandemia, mas pelas necessidades do mercado. Nos 
aproximamos dos governos municipais e estadual, além 
de federações como a FAMURS (Federação das Associa-
ções de Municípios do Rio Grande do Sul) e a UVERGS 
(União dos Vereadores do Rio Grande do Sul) para mos-
trar a importância de uma gestão profissionalizada e os 
resultados que isso traz para a sociedade.

M: Qual foi o principal desafio deste período? 
C: Foi fazer com que o trabalho que a gente faz de 

dentro pra fora seja percebido pela sociedade e pelos 
profissionais registrados como algo importante para 
eles e para a população em geral. Quando se está em 

um cargo de liderança, em que se é eleita pelos colegas, 
também é um desafio fazer com que entendam que sou 
conselheira e conselheira de uma autarquia federal e 
nem tudo que a gente vislumbra e tem ideia pode ser 
realizado. O sistema CFA/CRAs foi constituído para fis-
calizar e registrar os profissionais no exercício legal da 
profissão. As demais coisas são um "plus". Por isso, saio 
com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor 
dentro da ética, da moral, dos bons costumes, da boa 
gestão e de uma boa formação. 

M: Como avalia o seu trabalho frente ao CRA-RS nes-
ses seis anos? 

C: Eu gostaria de ter feito mais, acho que sempre fi-
camos com esse sentimento, especialmente pessoas que 
exigem bastante de si. Porém, quando olho para trás e 
vejo todo o contexto, tenho a convicção de que fizemos 
o melhor que se podia fazer naquele cenário. Nosso foco 
sempre foi realizar uma boa gestão e cuidar das pessoas. 
Lembro do dia 18 de março de 2020 - início da pandemia 
no Brasil - em que fui ao CRA-RS e aproveitei para levar 
máscaras para toda a equipe. Queria estar com minha 
equipe para protegê-los. Naquela mesma semana, cria-
mos o regramento do home office para que todos pudes-
sem trabalhar em suas casas. Logo depois, positivei para 
COVID e, mesmo com muita dor,  segui trabalhando de 
maneira remota, afinal, dependiam de mim e eu precisa-
va estar firme naquele momento. Foram muitas supera-
ções nesses seis anos, porque para além do meu trabalho 
como presidente, tive que conduzir minha carreira pro-
fissional em paralelo. Foi desafiador. Estar na presidên-
cia do CRA-RS e na direção de um hospital exige muita 
dedicação. O saldo é positivo e fico feliz de ver todas as 
entregas que fizemos aos profissionais de administração 
nesse período. 

M: Qual momento considera como o mais marcante?

C: Acredito que foi a posse, quando assumi o Con-
selho. Foi um momento de muita emoção, gratificante 
demais, pois não imaginava me tornar conselheira e 
presidente dessa autarquia que tanto admiro. Em cada 
situação em que falo em nome dos profissionais da ad-
ministração, meu coração bate mais forte.
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M: Além da recessão econômica, tivemos uma pan-
demia que mudou a forma de gestão dos negócios. De 
que forma a área da administração pode dar sua contri-
buição para a sociedade? 

C: A área da administração busca usar os recursos 
disponíveis da melhor forma e com eficiência. Isso sig-
nifica fazer mais com menos, reduzir custos e aumentar 
a receita. A fórmula é basicamente esta, então acredito 
que, em especial no período da pandemia, a sociedade 
pode ver toda a expertise dos profissionais da adminis-
tração - tanto nas áreas de logística, como na saúde, 
vimos muitos administradores à frente de projetos im-
portantes. 

M: Na tua opinião, qual a palavra que melhor define 
o CRA-RS? 

C: Profissionalismo. Trabalhamos muito nesse perí-
odo, realizamos um processo seletivo público e aumen-
tamos o número de pessoas que trabalham no CRA-RS, 
colocando mais fiscais, afinal, é a atividade fim do Con-
selho, e esse foi o foco. Em cada setor, em cada área, tra-
balhamos para ter pessoas capacitadas e competentes 
fazendo o seu melhor.

Além disso, quero reforçar outras quatro palavras 
que fizeram parte do meu dia a dia no CRA-RS. Gratidão 
a Deus e a todas as pessoas que me elegeram para que 

M: O CRA-RS teve que se reinventar muito nesse período.
Como foi o processo de modernização da autarquia?

C:  Além de obras físicas, realizamos a modernização digital do 
CRA-RS. Reduzimos a praticamente zero a utilização de papel na 
autarquia e passamos de processos que eram todos físicos para pro-
cessos digitais. Esse foi um grande salto e impactou  todos os setores 
- do financeiro ao administrativo - tudo passou a ser on-line, com um 
investimento na melhoria da infraestrutura de TI. Além disso, criamos 
um grupo de empresários de referência no estado para dar suporte e 
sugerir novas ideias ao CRA-RS. Assim surgiu a ideia de desenvolver-
mos um novo site para facilitar o dia a dia do nosso registrado. Cria-
mos banners de acesso rápido para emissão de boletos e atualização 
cadastral, permitindo que estes atendimentos e outros pudessem ser 
feitos com mais praticidade. 
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eu estivesse à frente desta autarquia tão importante; De-
dicação, porque apesar de ser voluntário, foi um trabalho 
que me coloquei à disposição. A questão da Ética e  da 
honestidade, pois nos processos precisamos de transpa-
rência, e isso se dá quando se faz um trabalho correto. 
A quarta palavra eu definiria como Eficácia, que é dar o 
melhor resultado para os profissionais da administração.

M: E qual palavra melhor define a gestão da presi-
dente Adm. Claudia Abreu? 

C: Ah, são muitas as palavras, é difícil falar uma só. 
Poderia ser compreensão, dedicação, companheirismo, 
simplicidade e humildade. Porém, se fosse resumir tudo, 
seria amor. Amor pela minha profissão e  amor pelas pes-
soas. Eu sou assim, de coração aberto, sempre fui muito 

sincera e sempre quis um melhor resultado para todos, 
para a sociedade, para os meus colegas, para os meus 
liderados e para as empresas parceiras.

M: De que forma pretende seguir contribuindo com 
o futuro da profissão?

C: Eu passei dez anos na Câmara de Saúde do CRA-RS 
e agora fecho mais seis anos como conselheira presiden-
te. Ainda tenho dois anos pela frente, mas, por definição 
própria, não estarei na diretoria, mas no plenário do 
CRA-RS. Pretendo contribuir como sempre fiz, levando o 
meu melhor, dando as minhas opiniões, praticando uma 
administração ética e mostrando o tanto que um profis-
sional de administração pode colaborar com a sociedade. 

O presidente do Conselho Federal de Administração 
(CFA), Adm. Mauro Kreuz, também está deixando o man-
dato após quatro anos à frente da autarquia. O gaúcho, 
natural de Cerro Largo, no noroeste do Estado, reforça o 
quanto o modelo de atuação de gestão compartilhada 
inaugurou um novo período no CFA, focado no compar-
tilhamento de ideias, no diálogo e na integração do Sis-
tema CFA/CRAs. 

"O CRA do Rio Grande do Sul sempre teve, na histó-
ria dos 57 anos da profissão, um papel de extraordinária 
importância para o Sistema. O seu desempenho e a sua 
performance em termos de registro, de fiscalização, de 
cobrança da dívida ativa, bem como vários programas 
de inserção dos profissionais da administração no mer-
cado de trabalho sempre serviram como referência e 
benchmarking para outros conselhos regionais que com-
põem o Sistema CFA/CRAs. Reforço sempre que o CRA-RS 
tem desempenhado um papel estratégico e de vanguar-
da para a nossa profissão e para o sistema. 

Nesses meus quatro anos na presidência do CFA, 
fui testemunha das inúmeras parcerias que fizemos 
com o CRA-RS, em especial, agora a realizada em 
conjunto com a FAMURS, onde utilizaremos o IGM 
para premiar as melhores governanças municipais. O 
CRA-RS é parceiro do CFA e da FAMURS nesse impor-
tante e estratégico convênio que será inspirador para 
o restante do Brasil. Só tenho que agradecer por tudo 
que o CRA-RS me ajudou e proporcionou durante os 
meus dois mandatos como presidente". 

Com a palavra,
o presidente do CFA
Adm. Mauro Kreuz
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Coordenada pelo administrador Sérgio Rau-
ber, a vice-presidência administrativa do 
CRA-RS tem muito a comemorar no final 

desta gestão. Além de importantes obras realizadas na 
sede, o setor também atuou em questões importantes 
como acessibilidade, PPCI, a lei das licitações e a digi-
talização de processos. "Foram seis anos de grande tra-
balho. Tivemos progressos expressivos, modernizamos o 
CRA-RS na questão de logística e de espaço físico. Fize-
mos reformas profundas, que foram pensadas ao longo 
dos anos para o bem-estar dos nossos colaboradores e 
também dos profissionais que visitam a sede", explica 
Rauber. 

Entre as obras realizadas neste período, o vice-pre-
sidente destaca a revitalização e a modernização do 
quinto andar, onde está localizada a sala da Presidência 
e o Plenário Adm. Manoel Corrêa Candido de Mello - que 
agora tem capacidade para receber todos os conselhei-

ros de forma confortável. O Espaço de Convivência Adm. 
José Arthur Horn foi totalmente remodelado e passou a 
ser um local de integração entre os profissionais e visi-
tantes. As obras também foram realizadas na recepção, 
que ficou mais ampla para melhor atender os profissio-
nais e onde atualmente está lotado o SRA - Serviço de 
Relacionamento ao Administrador, na parte térrea da 
autarquia. Além disso, foi realizado o calçamento do 
estacionamento e a aquisição do veículo Itinerante - uni-
dade de atendimento móvel que percorre o interior do 
estado.

 "Iniciamos os projetos e tratativas em 2017. Após 
muita análise, planejamento e obras conseguimos en-
tregar tudo em agosto de 2022 como um marco da nossa 
gestão", comemora. O vice-presidente também destaca 
a modernização dos processos que passaram a ser di-
gitais, contribuindo também para o meio ambiente, ao 
dispensar os papeis físicos. 
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Comando responsável e eficiente 
Quebra de paradigmas, modernização do espaço físico

e atualização de processos são marcas
da vice-presidência administrativa 

Adm. Sérgio José Rauber                                                          
Vice-presidente Administrativo do CRA-RS

VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA



Revista MASTER | 11

Reforma do 5o andar do CRA-RS proporcionou um espaço 
maior para a realização das reuniões plenárias

"Cumprimos com nossa função básica 
enquanto Conselho - de fiscalizar

e trabalhar pelo desenvolvimento
da profissão, mas também fomos além
e entregamos uma sede revitalizada,

clean e acessível para todos
que nos visitam."

Adm. Sérgio Rauber
Vice-presidente Administrativo
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Lei de Licitações
e Acessibilidade 

A recepção foi ampliada para melhor atender 
os profissionais.  Além disso, as adequações de 
acessibilidade também foram o foco das obras.

Além das obras realizadas, a vice-presidência Admi-
nistrativa do CRA-RS trabalhou forte nas adequações de 
acessibilidade da autarquia. "Até então, por exemplo, os 
cadeirantes não tinham acesso ao CRA-RS. Essa realidade 
não existe mais, pois adaptamos toda a sede, da entrada 
aos elevadores para que todo o prédio fosse acessível", 
comenta Sérgio Rauber. O setor também, em conjunto 
com a vice-presidência Institucional, trabalhou em cima 
dos contratos. "Quebramos paradigmas nesta área e ter-
ceirizamos a parte jurídica e contábil da autarquia. Hoje, 
todos os serviços terceirizados do CRA-RS são licitados e 
isso nos permite dar mais transparência e lisura aos pro-
cessos e informações”, observa.  

"Foram muitos pontos marcantes ao longo desses 
seis anos, mas não podemos esquecer que existe tam-
bém o dia a dia do Conselho. O vice-presidente adminis-
trativo tem a responsabilidade de substituir o presidente 
quando o mesmo não está", pondera. Além disso, o vice-
-presidente encerra sua gestão com tranquilidade. "Fi-
zemos uma gestão muito controlada, trabalhamos para 
ter nosso superávit e o tivemos todos os anos. Nosso ob-
jetivo era fazer muito com pouco e arrecadar o máximo 
possível para manter o CRA-RS com equilíbrio financeiro. 
Findamos 2022 de forma exitosa e estou muito feliz por 
ter conseguido atingir os objetivos que nos propusemos", 
comemora Rauber. 
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Conduzido pela Adm. Izabel Cristine Lopes, 
o setor Financeiro do Conselho Regional 
de Administração do Rio Grande do Sul 

(CRA-RS) conseguiu atingir resultados inéditos para a 
autarquia em tempos de dificuldade financeira mun-
dial, a partir de uma estratégia de gestão baseada no 
trabalho colaborativo e na organização dos processos 
internos, que permitiram uma revisão completa do pro-
cesso de cobrança. “Esse cuidado com os fluxos do setor 
permitiu que tivéssemos um melhor relacionamento 
com os profissionais e empresas que estão registradas 
no Conselho, assim como uma visão mais integrada das 
cobranças e dívidas”, conta Izabel. 

Cabe à vice-presidência financeira o planejamento, a 
elaboração, a coordenação e o controle de todas as ações 
financeiras do CRA-RS. Além disso, a Adm. Izabel tam-
bém teve o papel de propor medidas corretivas relativas 
às receitas e às despesas do Conselho. Ela foi a respon-
sável pela elaboração da proposta orçamentária e pelo 
controle da sua execução, inclusive da dívida ativa da 
autarquia. "Muitos profissionais e empresas não gostam 
de receber o boleto de cobrança, mas é preciso lembrar 
que o nosso Conselho é uma autarquia federal e tem que 
ter responsabilidade sobre os seus registrados, tendo a 
obrigação de realizar a cobrança daqueles que não reali-
zam o pagamento", comenta. 

Cabe destacar também que o CRA-RS mantém um 
convênio com o Instituto de Protestos do Rio Grande do 
Sul e fez uso do mesmo visando diminuir os processos a 
serem encaminhados ao judiciário. "A intenção da Vice-
-Presidência Financeira foi sempre manter um bom rela-

Gestão financeira feminina 
de excelência 

Organização de processos, contas em dia e superávit
para investimento são conquistas do CRA-RS

VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA
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"Estivemos buscando sempre a saúde 
financeira do CRA-RS e devolvendo aos 
profissionais um trabalho de qualidade. 
Além de contar com um corpo técnico de 

funcionários que nos auxiliam diariamente 
a continuar o trabalho de fiscalização na 

defesa da sociedade e da profissão"

Adm. Izabel Cristine Lopes
Vice-presidente Financeira
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cionamento com os registrados, no entanto, a cobrança 
é parte fundamental e olhando para os resultados, po-
de-se verificar que eles surtiram efeito, melhorando a 
performance financeira da autarquia", resume Izabel. 

Em uma pandemia que impactou negativamente 
mais de 60% das empresas brasileiras, de acordo com 
dados do IBGE, o CRA-RS conseguiu manter um fluxo de 
caixa positivo. "A pandemia foi um período muito desa-
fiador. Praticamente todos passaram por algum tipo de 
dificuldade financeira, muitos perderam seus empregos 
ou até mesmo fecharam suas empresas. No entanto, é 
a anuidade dos profissionais da Administração e das 
empresas registradas que possibilita o funcionamento 
do CRA-RS. Passamos por adaptações e aprendizados 
no período e conseguimos superar as adversidades que 
surgiram no caminho, finalizando a gestão com balanço 
positivo", sintetiza. 

A presidente da autarquia, Adm. Claudia Abreu, re-
lembra os desafios que surgiram durante a composição 
de uma diretoria financeira feminina: “Algumas pessoas 

duvidaram do bom funcionamento do setor financeiro 
com duas mulheres ordenadoras de despesa e, junto da 
Vice-Presidente Financeira, a administradora Izabel, 
e da equipe excelente que possuímos, conseguimos 
finalizar nossa gestão com equilíbrio da receita e das 
despesas, alcançando superávit dos exercícios - sempre 
acima de R$ 2 milhões”, destaca ela. 

Durante este tempo, como vimos nas páginas an-
teriores sobre a vice-presidência administrativa, o CRA-
-RS realizou uma série de melhorias na sua sede, em 
Porto Alegre, iniciando pela reforma do primeiro andar, 
que contou com a ampliação da recepção, melhorias no 
estacionamento e na acessibilidade, seguindo para a 
ampliação e remodelação do quinto andar, com a ple-
nária e sala da presidência, assim como o espaço Adm. 
José Arthur Horn. “O objetivo de renovar o ambiente foi 
proporcionar aos funcionários, conselheiros e, princi-
palmente, aos nossos registrados, um espaço acolhe-
dor e funcional, pois a autarquia é a casa do profissional 
de Administração”, comenta a Vice-Presidente Finan-
ceira, que também fez parte da Comissão de Obras.
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*Informações parciais, aguardando encerramento do exercício
** Os valores referenciais da tabela estão em reais

Dados Financeiros:  
responsabilidade com o 
dinheiro público

Os dados financeiros demonstram os 
resultados atingidos pela gestão entre 
2017 e 2022. "Em 2017 recebemos o 

caixa com saldo total de R$ 9.063.939,01 e ao longo 
da gestão, priorizando sempre a responsabilidade com 
o dinheiro público e fazendo ações ativas de cobran-
ça, chegamos ao final com um saldo em caixa de R$ 
19.745.648,00, demonstrando que os resultados foram 
muito positivos, mesmo apesar da crise e da pande-
mia”, celebra Izabel. 

As ações em prol dos registrados que, hoje, podem 
usufruir de toda uma nova estrutura, foi consequência 
de um planejamento financeiro coordenado, que resul-
tou tanto nas melhorias de suas instalações, quanto no 
superávit para futuros investimentos que beneficiarão 
ainda mais os Profissionais da Administração, visto 
que uma instituição com saúde financeira consolidada 
tende a atender de forma mais eficiente seus públicos, 
tanto interno como externo.

Como resultado do processo de organização do se-
tor financeiro e a criação da Comissão de Dívida Ativa, 
a autarquia conseguiu realizar uma cobrança mais ágil. 
“A composição da comissão focada na Dívida Ativa foi 
essencial. Ela fez um trabalho de excelência, no sentido 

de realizar estudos e propor encaminhamentos acerca 
do ajuste para perdas da dívida ativa. A comissão tam-
bém foi atuante na organização de cronogramas de 
cobranças para que tanto o Setor Financeiro quanto o 
Setor de Relacionamento com o profissional fizessem 
uma cobrança ativa”, contou a VP Financeira, Adm. Iza-
bel Lopes. 

Os processos encaminhados pela vice-presidência 
financeira também acarretaram em uma ação judicial 
gerada contra um Banco que retinha de forma equivo-
cada o Imposto de Renda sobre aplicações financeiras, 
já que o CRA-RS é uma autarquia federal. Com isso, che-
gou-se ao montante de aproximadamente R$ 800 mil 
recuperados aos cofres do Conselho. 

“Estas conquistas como Vice-Presidente Financeira 
somente foram possíveis porque temos uma equipe de 
trabalho com experiência, muito coesa e ciente de suas 
responsabilidades enquanto gestores de uma autar-
quia que trabalha na defesa da sociedade. Buscamos 
sempre a saúde financeira do CRA-RS e devolvemos aos 
profissionais um trabalho de qualidade. Além de contar 
com um corpo técnico de funcionários que nos auxiliam 
diariamente a continuar o trabalho de fiscalização na 
defesa da sociedade e da profissão”, comentou Izabel. 
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Ações de fiscalização e de registros 
permitiram avanços na valorização 
dos profissionais de Administração 
O vice-presidente da pasta ressalta que todas as entregas foram voltadas à 

valorização dos profissionais e ao fortalecimento da instituição

OVice-Presidente de Fiscalização e Regis-
tro do Conselho Regional de Adminis-
tração do Rio Grande do Sul, Adm. Luiz 

Klippert, encerra o mandato contabilizando vitórias. O 
Conselheiro ressalta que todas as entregas foram volta-
das à valorização dos profissionais a quem representa 
e ao fortalecimento da instituição. "Buscamos ativa-
mente reforçar que o CRA-RS é uma instituição séria 
e responsável por preservar e defender a profissão e, 
principalmente, por defender a sociedade. Foram rea-
lizadas diversas iniciativas com a intenção de ampliar 
a atuação dos profissionais da administração, tanto ad-
ministradores, quanto tecnólogos e técnicos", comenta. 

Na sua avaliação, uma das principais conquistas 
do setor coordenado por ele foi a iniciativa de incluir a 
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande 
do Sul (Famurs) e a União dos Vereadores do Rio Grande 

do Sul (Uvergs) em seu quadro de registrados. “Essa é 
uma ação inédita em todo o Brasil, somos  o único con-
selho regional que tem em seus quadros as entidades 
representativas dos prefeitos e dos vereadores. Com 
isso, nós estamos criando também grandes parcerias”, 
destaca.

Um dos frutos desta união é a assinatura do con-
vênio entre o Conselho Federal de Administração, o 
CRA-RS e a Famurs na criação de uma premiação dos 
principais dirigentes e gestores municipais que se 
destacarem em suas administrações. “A entrega das 
distinções está prevista para o meio deste ano.   Será 
o reconhecimento do trabalho e da qualificação dos 
administradores na área pública”, explica Klippert.

Outro destaque foi a realização, em setembro de 
2021, do Primeiro Encontro Regional de Registro e 
Fiscalização do Brasil. O evento reuniu profissionais 

Adm. Luiz Klippert
Vice-presidente de Fiscalização e Registro

VICE-PRESIDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO
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dos conselhos regionais da Região Sul para discutir 
a política de fiscalização e de registro para qualifi-
car ainda mais o seu trabalho. “A aceitação foi tanta, 
que o presidente do CFA quer replicar este modelo de 
encontro no resto do País. Mais uma vez somos pio-
neiros em ações voltadas à nossa classe”, completa. 
Além da participação em eventos nacionais, em novem-
bro de 2022 o vice-presidente de Fiscalização e Registro 
esteve em Sucre, na Bolívia, no XXVII Congresso Inter-
nacional do Centro Latino Americano para o Desenvolvi-
mento (CLAD) sobre Reforma do Estado e Administração 

Pública. "O evento reuniu as principais lideranças da ad-
ministração pública em nível internacional e nos permitiu 
conhecer experiências exitosas de outros países que acres-
centaram muito ao trabalho que fizemos aqui”, contou. 

Para atingir seus objetivos, foram nomeados quatro 
novos fiscais, oriundos de um Processo Seletivo Público, 
realizado pelo Conselho, gerando o dobro da capacidade 
de fiscalização e aumentando a sua presença no interior do 
estado. Atualmente a autarquia conta com uma equipe de 
Fiscalização e Registro composta por 15 profissionais, com 
coordenação do Adm. Sérguei Durand, atual Coordenador 
de Fiscalização e Registro.

Além de atingir um número maior de municípios, a 
fiscalização nas empresas privadas e nos órgãos públicos 
garantiu que os espaços de atuação dos profissionais da 
categoria fossem realmente reconhecidos como exclusivos 
dos graduados, dos tecnólogos e dos técnicos em Admi-
nistração. Foram mais de 6.800 processos movimentados 
no ano de 2022, um crescimento singular desde o início 
da gestão em 2017. A fiscalização digital, a expansão das 
ferramentas de busca, o trabalho em equipe e a segmen-
tação do trabalho de fiscal foram estratégias do Plano de 
Fiscalização e Registro traçado em janeiro de 2022 que im-
pactaram diretamente no aumento expressivo dos índices 
de produtividade da equipe. 

Processos Movimentados
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Fiscalização em Editais de Concurso e Licitação
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A gestão atuou com afinco na revisão de edi-
tais, tanto os voltados à realização de concursos 
quanto aos que envolvem processos licitatórios (na 
esfera municipal, estadual e federal). “Só no últi-
mo ano, tivemos 46 editais fiscalizados com atuação 
direta do conselho. Também registramos 163 em-
presas  e cerca de 1.100 novos profissionais”, relata. 
De acordo com o vice-presidente, o plano de metas 
traçado no início do mandato foi atingido em sua ple-
nitude e superado em grande parte: “Isso só foi possível 
porque contamos com um conjunto de conselheiros de-
dicados, responsáveis e comprometidos. Mas também 
temos um corpo técnico altamente qualificado, que deu 

todo o suporte para que nossos objetivos pudessem ser 
realizados. Assim, entregamos o que a classe espera e 
atingimos as expectativas da sociedade, que depende 
de um conselho atuante para que não seja vítima de 
maus profissionais e de processos equivocados realiza-
dos por pessoas que não estão devidamente habilitadas 
para o exercício da Administração”, destaca Klippert. 
Ciente de que ainda há muito para ser feito, Klippert 
espera que a próxima diretoria dê continuidade a este 
trabalho. “Temos certeza de que estamos melhores, 
mais preparados, mais equipados e, principalmente, 
com maior reconhecimento da sociedade do que quan-
do entramos”, finaliza.
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"Só no último ano, tivemos 46 editais 
fiscalizados com atuação direta do conselho. 

Também registramos 163 empresas
e cerca de 1.100 novos profissionais"

Adm. Luiz Klippert
Vice-presidente de Fiscalização e Registro
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Baseada no método de Open Innovation, a 
vice-presidência de Relações Externas do 
Conselho Regional de Administração do 

Rio Grande do Sul (CRA-RS) celebra o impacto da nova 
estratégia no desenvolvimento de ações transforma-

doras dentro e fora da entidade nesses últimos anos. "A 
ousadia está na coragem de compartilhar informações 
interna e externamente, a fim de abrir novos caminhos", 
destacou a vice-presidente da área, a Adm. Helenice 
Reis.rn - um local

Inovação aberta gerou excelentes 
resultados ao CRA-RS

A técnica consiste na verticalização e no compartilhamento
de ideias, pesquisas e desenvolvimentos de produtos e serviços

VICE-PRESIDÊNCIA DE RELAÇÕES EXTERNAS
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 Desafiando o modelo tradicional – no qual as 
ideias, pesquisas e os desenvolvimentos necessários 
para colocar um produto no mercado são gerados den-
tro da própria organização, geralmente em um único 
setor –, a Inovação Aberta se utiliza de uma estrutura 
disruptiva, onde a mentalidade inovadora é descentrali-
zada. Nesse sentido, e levando para o dia a dia da autar-
quia, o CRA-RS ampliou a participação de colaboradores 
de diversas áreas e estreitou parcerias com entidades e 
universidades na busca por novas ideias. 

Adm. Helenice 
Rodrigues Reis
Vice-presidente
de Relações Externas 

“Junto ao Sebrae, por exemplo, realizamos 
semanas acadêmicas on-line e presenciais. As-
sim, realizamos muitas trocas com pessoas es-
pecializadas na área de tecnologia, 
empreendedorismo e startups, 
estendendo nossas possibi-
lidades de atuação”, 

Com uma 
equipe interna 
de duas pessoas, 
o setor também 
conta com o auxílio 
de uma empresa de 
comunicação terceirizada. 
De acordo com a Vice-Presidente, 
a equipe ampliou consideravelmente a sua atuação on-
-line, principalmente desde 2020, quando a pandemia 
inibiu grande parte dos eventos presenciais - até, então, 
um dos carros-chefe da área. Com uma virada de chave 
rápida, a autarquia saiu na frente e pode se reinventar, 
atingindo ainda mais pessoas pelo Rio Grande do Sul. 
“Com a necessidade de termos uma presença virtual 
maior, o evento CRA-RS Recebe passou a ter periodi-
cidade mensal, sendo transmitido ao vivo no Youtube 
da autarquia. Para isso, integramos outros setores e 
contamos com a colaboração do nosso vice-presidente 
Institucional, Adm. João Alberto Gonçalves Junior”, res-
salta. Outro evento importante para o CRA-RS é o Ciclo 
de Debates de Administração (CIDEAD) que percorreu 
diversas regiões do estado durante a gestão, dobran-

do o número de cidades contempladas com o evento. 
Durante a pandemia teve edições online com grande 
aderência de público de várias regiões do Rio Grande do 
Sul, Brasil e exterior.

Dentro do conceito criado por Henry Chesbrough, 
professor da universidade de Berkeley, nos Estados 
Unidos, a questão da contribuição é essencial. Entre 
os eventos ocorridos no Rio Grande do Sul no período 
de 2017 a 2022, os profissionais de administração do 
CRA-RS tiveram benefícios para participar de edições do 
Gramado Summit, do South Summit Brazil e outros que 
tiveram como ênfase a gestão, inovação e empreende-
dorismo. 

Além disso, em 2017, primeiro ano da gestão, foi 
realizado o XV FIA - Fórum Internacional de Administra-
ção, que reuniu mais de 500 pessoas durante três dias 

de trocas de conhecimento e experiência com mais 
de 16 renomados conferencistas nacionais e 

internacionais.
Segundo Helenice, um maior núme-

ro de conselheiros também passou a 
participar da newsletter institucional, 
tanto nas entrevistas, como na ela-
boração de artigos: “Isso tudo auxilia 
na cocriação e no compartilhamento 

de saberes”, destaca. Além disso, a ad-
ministradora também ressalta o cresci-

mento que as redes sociais e a newsletter 
do CRA-RS tiveram no período. "Evoluímos 

junto com a tecnologia. As redes do conselho 
acompanharam essa evolução e nos permitiram 

pensar em novas estratégias, especialmente durante 
a pandemia", comenta. Em 2020, o CRA-RS também 
colocou no ar um novo site, mais moderno e com uma 
navegação mais ágil e intuitiva. 

Entre os resultados da nova postura de inovação 
da entidade, a vice-presidente de Relações Externas 
destaca a realização do Prêmio Mérito em Administra-
ção, “que foi realizado durante a pandemia (em 2020 
e 2021) de forma virtual e atingiu milhares de pessoas 
em todo o estado”. Já em 2022, toda divulgação ocorreu 
nas redes, mas a entrega foi no Palácio dos Festivais em 
Gramado, com a presença de mais de 300 colegas”, co-
memora.  Outra entrega importante da pasta é a Revista 
Master. Ao longo dos últimos seis anos, foram 27 edi-
ções trazendo temas relevantes para os profissionais da 
administração, além de prestação de contas constante 
das atividades do CRA-RS.
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A vice-presidente também destaca que em 2019, 
através de um trabalho cooperado e colaborativo, foi 
criado o Comitê CRA-RS Mulher, que realizou eventos 
por todas as regiões do Rio Grande do Sul, culminando 
em um grande encontro realizado em São Miguel das 
Missões para debater o empreendedorismo feminino. 
Também em 2022, o CRA-RS Mulher foi apoiador da BPW 
(International Federation of Business and Professional 
Women), em Porto Alegre, em um painel sobre mulheres 
e carreira com convidadas de grande relevância na socie-
dade gaúcha. No evento, o grupo gaúcho apresentou o 
trabalho que a autarquia realiza para melhorar a quali-
dade de vida de mulheres e meninas. "Precisamos real-
mente encorajar umas às outras e, quando estivermos no 
poder de decisão, contratar mais mulheres”, ressaltou a 
presidente Adm. Claudia Abreu, durante roda de conver-
sa que contou com a primeira-dama Adm. Sônia Vieira.

Antes mesmo de criar o comitê CRA-RS Mulher, a 
autarquia estava presente nos debates sobre as ques-
tões de gênero. Foi assim que, em 2017, o CRA-RS foi 
apoiador do lançamento do núcleo Mulheres do Brasil, 
em Porto Alegre, com a presença da empresária Luiza 
Helena Trajano.

CRA-RS Mulher

A vice-presidente Helenice ainda ressalta que a par-
ceria entre essas organizações agrega conhecimentos e 
potencializa as atividades que promovem, por exemplo, 
a busca por salários e as oportunidades iguais no meio 
corporativo, político e tecnológico, sem discriminação de 
gênero. 
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Convênios 
Internacionais 

Um dos objetivos da vice-presidência de 
Relações Externas é a realização de convê-
nios, principalmente nas áreas de empre-

endedorismo, tecnologia e inovação. O último deles foi 
firmado com a Universidade Fernando Pessoa, localizada 
no Porto, em Portugal, que permitirá a validação do cur-
so de Administração na Europa, além do financiamento 
dos cursos de Mestrado e Doutorado diretamente com a 
UFP. Leia mais na página 26.
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VICE-PRESIDÊNCIA INSTITUCIONAL

Mais de 100 profissionais de adminis-
tração atuam nas câmaras setoriais do 
CRA-RS. O número bastante expressivo 

é resultado de uma estratégia implementada pelo vi-
ce-presidente Institucional da autarquia, o Adm. João 
Alberto Gonçalves. "Saímos de uma realidade de qua-
tro câmaras ativas, quando assumimos, para dez. São 
câmaras atuantes e que têm a participação efetiva dos 
profissionais nas diversas áreas da administração, com o 
objetivo de fortalecer nossa profissão por meio de deba-
tes e da capacitação frequente", destaca ele. 

Mas qual o segredo para atrair cada vez mais pesso-
as para debater a profissão? O vice-presidente acredita 
que esse fortalecimento ocorre pela autonomia dada 

Fortalecimento e autonomia
para representantes regionais
e câmaras setoriais

para os setores e a busca constante pela consciência 
profissional. O mesmo incremento que ocorreu nas 
câmaras, também aconteceu nas representações 
regionais - com seus representantes. "Quando assu-
mi, a autarquia tinha nove representantes (antigos 
delegados) no interior, hoje temos 14, com previsão, 
em Resolução, para termos 17. Tivemos um grande 
salto e isso resulta em uma administração mais forte 
nos municípios. Eles são também nossos porta-vozes 
e intervêm junto às instituições regionais, buscando 
valorização e visibilidade para a profissão, isso ocor-
re por meio de visitas institucionais em prefeituras, 
onde foi possível viabilizar que a diretoria do CRA-RS 
apresentasse o IGM (Índice de Governança Munici-

Adm. João Alberto Gonçalves Junior
Vice-Presidente Institucional 
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Ciclos de Debates de Administração (CIDEAD) movimentaram as regiões do estado com temas relevantes para os profissionais

"Saímos de uma realidade de quatro câmaras 
ativas, quando assumimos, para dez. São câmaras 

atuantes e que têm a participação efetiva dos  
profissionais nas diversas áreas da administração, 

com o objetivo de fortalecer nossa profissão por  
meio de debates e da capacitação frequente"

Adm. João Alberto Gonçalves Junior
Vice-Presidente Institucional 

pal) no interior do estado", orgulha-se.
O resultado dessa estratégia, observa ele, são pro-

fissionais mais capacitados e bem atendidos pela autar-
quia, que passam a ter uma sensação de pertencimento 
ao CRA-RS. Por isso, enquanto gestão, “somos um dos 
poucos CRAs do Brasil que têm sedes no interior, com 
o objetivo de proporcionar esse atendimento especiali-
zado e passar essa sensação de que os profissionais têm 

uma casa para visitar, utilizar as instalações, resolver al-
gum problema e ser bem atendidos". Além disso, com-
pleta, “houve uma profissionalização das subseções, já 
que os funcionários que atendem foram selecionados a 
partir de processo seletivo público”.

A lista de subseções e representantes regionais 
pode ser conferida no expediente página 2 da Revista. 

O CRA-RS está presente em nove regiões do 
estado por meio das subseções.

Câmara de Ensino
Câmara de Gestão Pública
Câmara de Administração de Saúde
Câmara Especial de Jovens Administradores
Câmara de Responsabilidade Social e Sustentabilidade
Câmara de Relações Internacionais
Câmara de Gestão em Tecnologia e Inovação
Câmara de Mediação e Arbitragem
Câmara Especial do Agro Negócio 
Câmara Especial de Micro e Pequenas Empresas

Câmaras Setoriais - 
De quatro para 10 câmaras
Conheça as atuais:
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Parceria com as vice-presidências de 
Relações Externas e Administrativa

Durante o período, a vice-presidência Insti-
tucional também atuou em parceria com 
a de Relações Externas e Administrativa 

para o andamento de projetos. Nesse contexto, a reali-
zação dos CIDEADs e dos CRA-RS Recebe contou com a 
atuação das câmaras e das subseções do interior tanto 
para mobilização, como para a realização dos eventos. 
Ao todo, em 2021 e 2022, foram realizados 32 CRA-RS 
Recebe, entre palestras virtuais e presenciais. Outro 
evento que teve um grande salto foi o CIDEAD. De 2017 
a 2019 foram realizados 51 Ciclos de Palestras de Ad-
ministração para atender diversas regiões do estado. 
"Quando assumimos, em 2017, realizamos mais que o 

dobro de edições de 2016", comemora o Vice-Presidente. 
 Durante a pandemia, o evento passou a ser on-line e, em 
2022, contou com quatro encontros, sendo um on-line e 
três presenciais.

Além disso, durante a gestão, o vice-presidente Ins-
titucional, por intermédio da vice-presidência Adminis-
trativa, passou a ser responsável pela área de licitações 
e contratos. "Os números são bastante expressivos. Pas-
samos de uma média de seis licitações para cerca de 30, 
resultando em uma maior transparência, isonomia dos 
nossos processos e, obviamente, uma melhor compra, já 
que a competitividade para essas licitações aumentou 
bastante", comemora o Vice-Presidente Institucional, 
Adm. João Alberto.
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Ciclos de Debates de Administração (CIDEAD) movimentaram as regiões do estado com temas relevantes para os profissionais
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ELEIÇÕES CFA/CRAs
Saiba quem são os novos conselheiros 

Chapa 1

847 votos

Chapa 1

1118 

Chapa 2

687 votos

Chapa 2

855 votos

Chapa 3

436 votos

Os profissionais de administração escolheram, no dia 22 
de novembro de 2022, os novos representantes do Sistema 
Conselhos Federal e Regionais de Administração (CFA/CRAs). 
Os eleitores que participaram do pleito ajudaram a renovar 

dois terços dos conselheiros federais e regionais.
No Rio Grande do Sul, concorreram três chapas ao CFA-RS   

e duas chapas ao CRA-RS. 

Eleição CFA-RS Eleição CRA-RS

42,99% 34,87% 22,13% 56,66% 43,34%

Os resultados foram:

ELEIÇÕES

NOSSO MUITO OBRIGADO A TODOS OS CONSELHEIROS 
QUE FINALIZARAM SEUS MANDATOS NO FINAL DE 2022

Vocês foram fundamentais para os resultados desta gestão!

CONSELHEIROS REGIONAIS 
2011/2022

Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler
Adm. Helenice Rodrigues Reis

Adm. Izabel Cristine Lopes 
Adm. Sérgio José Rauber

CONSELHEIROS REGIONAIS 
2015/2022

Adm. Elimar Kroner Teixeira
Adm. Mauro Ochman

Adm. Nadir Becker
Adm. Otília da Costa e Silva Gomes

Adm. Valter Luiz de Lemos

CONSELHEIROS FEDERAIS  
DO CRA-RS 2019/2022

Adm. Cláudia de Salles Stadtlober
Adm. Rogério de Moraes Bohn

CFA:
Efetivo: Adm. Sérgio José Rauber Suplente: Adm. Emir Jose Alves da Silva 

 
CRA-RS 
Efetivos: Adm. Flávio Cardozo de Abreu; Adm. Júlio César Lopes 
Abrantes; Adm. Luciana Franco Barbosa ; Adm. Marcos Ricardo 
Pretto;  Adm. Mônica Spinelli Couto  Schneider; Adm. Odete 
Mercedes Marcante Alves.

 
Suplentes: Adm. Alceu de Oliveira Lopes; Adm. Carlos Alberto  Ka-
linovski Hoffmann;  Adm. Denise Medianeira Mariotti Fernandes; 
Adm. Janice Maria Koch; Adm. Lara Garcia Scheunemann; Adm. 
Marcio Silva  dos Santos.

Assim, os novos conselheiros eleitos são: 
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CRA-RS e FAMURS assinam termo de cooperação técnica
VALORIZAÇÃO DA GOVERNANÇA MUNICIPAL GAÚCHA:

CONVÊNIOS

Convênio com a Universidade Fernando Pessoa 
permite ampliação da atuação dos profissionais
de administração na União Européia

Em um dos últimos atos como pre-
sidente do CRA-RS, a Adm. Claudia 
Abreu firmou um convênio com a 

Universidade Fernando Pessoa, de Portugal. A 
consolidação do termo ocorreu após a visita à 
instituição, acompanhada da vice-presidente 
de Relações Externas, Adm. Helenice Reis, com 
o Fundador e Reitor da instituição, Professor 
Doutor Salvato Trigo. "Foram vários momentos 
de diálogo para a construção deste termo, que 
beneficiará os profissionais da administração 
do Rio Grande do Sul e que em breve poderá 
ser ampliado para todo o Sistema", destacou a 
presidente. 

Com o objetivo de melhorar a per-
formance da gestão pública das 
cidades do Rio Grande do Sul, uti-

lizando os parâmetros do Índice de Governança 
Municipal (IGM), criado pelo CFA, a Federação 
das Associações de Municípios do Rio Grande do 
Sul (FAMURS) firmou termo de cooperação téc-
nica com o Conselho Regional de Administração,  
com apoio da Câmara de Gestão Pública (CGP). 
O convênio também pretende proporcionar a 
criação de um prêmio que visa valorizar gestões 
exitosas no Estado. 

A presidente do CRA-RS, a Adm. Claudia 

O termo do convênio tem como objeto a va-
lidação do curso de Administração na Europa, 
o financiamento dos cursos de Mestrado e Dou-
torado diretamente com a UFP, bem como apro-
veitamento das disciplinas do Brasil na Europa. O 
intuito é permitir que os registrados na autarquia 
possam complementar seus estudos e revalidar 
seu diploma em Administração, assim como atuar 
profissionalmente nos países que fazem parte da 
União Europeia. Além disso, os profissionais da 
administração registrados junto ao CRA-RS po-
dem utilizar de descontos e benefícios exclusivos 
mediante comprovação de adimplência. 

Abreu, celebrou que a parceria oferecerá capaci-
tação aprofundada com os gestores municipais 
para apresentar as variáveis de cada indicador do 
IGM, por meio da Câmara de Gestão Pública da 
autarquia. “É um orgulho auxiliar na qualificação 
de prefeitos, que cada vez mais têm formação 
acadêmica em administração, curso que permite 
aprimoramento dos quadros técnicos e da gestão 
dos seus municípios”, comenta ela. 

O presidente do CFA, Adm. Mauro Kreuz, tam-
bém presente em toda a negociação, afirmou que 
a parceria é um grande passo para o futuro da ges-
tão pública no estado e em todo o país. “Estamos 

começando no Rio Grande do Sul essa primeira 
parceria, buscando evidenciar o IGM para que sir-
va de referência na forma de premiar as melhores 
gestões municipais. Essa assinatura pode ser um 
embrião que deve inspirar outros acordos de coo-
peração pelo Brasil afora”, observa Kreuz. 

Presente no ato, o vice-presidente de Fiscali-
zação e Registro do CRA-RS, Adm. Luiz Klippert, 
destacou a celeridade no processo de idealização, 
construção e pactuação do termo, processo inicia-
do na primeira  semana de dezembro. “É a sinali-
zação de que é possível fazer gestão pública com 
qualidade e eficiência”, reitera Klippert. 

Conheça os cursos no site da Universidade 
Fernando Pessoa (www.ufp.pt) e verifique as 
condições de candidatura para o curso do seu  
interesse na área da Administração. Após  
o contato com a instituição para realização  
do curso, solicite seu comprovante de  
adimplência junto ao CRA-RS através do e-mail 
clubedevantagens@crars.org.br.
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Carteira de Identidade 
Profissional Digital
já está disponível
para os registrados
do CRA-RS

Mais uma conquista para os profissionais 
de administração do Rio Grande do 
Sul. Para oferecer melhor experiência 

e mais praticidade e segurança para os profissionais 
registrados, o CRA-RS aderiu à Carteira de Identidade 
Profissional (CIP) Digital. O recurso está disponível gra-
tuitamente para os profissionais em dia com a autarquia 
e com as informações cadastrais atualizadas.

A CIP Digital é utilizada por centenas de profissio-
nais e é certificada pelo Serviço Federal de Processa-
mento de Dados (SERPRO) como um documento oficial 
válido em todo território nacional. Ela serve como subs-
tituta para o RG existente e também como comprovação 
de registro profissional junto ao Conselho Regional de 
Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS). Com a 
novidade, é possível deixar o documento físico em casa, 
pois o registrado tem acesso à CIP Digital no celular, no 
aplicativo PROID (disponível na Apple Store e na Google 
Play).

A presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, par-
ticipou do processo de implementação da CIP Digital na 
autarquia e ressalta que é uma das principais conquistas 
para os profissionais da administração do Rio Grande do 
Sul. “Estou contente de implementar a carteira digital 
no final do meu mandato como presidente do CRA-RS. 
Todos os nossos registrados poderão ter acesso ao docu-
mento sem custo e com muita praticidade", comemora. 

Para mais informações, entre em contato através do 
e-mail registro@crars.org.br ou registro.apoio@
crars.org.br

1 

2

3

4

5

6

7

8

Veja como  
emitir a sua  
carteira digital:

Entre no site do CRA-RS (crars.org.br)
e clique em SERVIÇOS ONLINE;

Faça seu login na área de SERVIÇOS ONLINE
do site e clique em REQUERIMENTOS;

Clique em CARTEIRA DE IDENTIDADE
PROFISSIONAL DIGITAL e atualize seus dados 
cadastrai s (o código que aparece ao finalizar
o processo também é enviado por e-mail);

Procure e baixe o aplicativo PROID
no Google Play ou na Apple Store;

Clique na opção "Sua Primeira Carteira";

Clique em "Procurar" e em seguida selecione a 
opção  “Administrador - Carteira de Identidade 
Profissional" ou  "Profissionais da Administra-
ção - Carteira de Identidade Profissional";

Insira seu número de registro no CRA-RS
(sem a /) e o código recebido via e-mail
ou que apareceu na sua tela;

Crie uma senha de acesso e pronto.
Sua CIP digital já está disponível em seu celular.

CIP DIGITAL
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PROFISSIONAIS DA
ADMINISTRAÇÃO

 

FIQUE EM DIA COM O CRA-RS!
 

PARA PAGAR É SIMPLES: 
ACESSE CRARS.ORG.BR E GERE SEU BOLETO.

10% de desconto até 31 de janeiro
5% de desconto até 28 de fevereiro 

Para mais informações e condições de parcelamento,
entre em contato por e-mail pelo crars@crars.org.br 

ou sra.apoio@crars.org.br.

ANUIDADE 2023
DISPONÍVEL


