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Últimos dias para se
inscrever no CRA-RS

Recebe - Realidade na
Educação

Nesta sexta-feira (20) a partir das 20h, a
CEENSINO – Câmara Especial de Ensino da

autarquia convida a todos para debater o tema
"Realidade da Educação: Presencial e Virtual"
em evento online, com transmissão pelo nosso

canal do Youtube.
 

A palestrante é Giana Diesel Sebatiany,
doutora em Desenvolvimento Regional e
professora adjunta do Departamento de

Ciências, Humanidades e Educação na UNISC.
A mediação será do Adm. Carlos Eduardo dos

Santos Sabrito.
 
Para obter certificado de participação, é preciso
inscrever-se antecipadamente em nosso site.  

Leia mais

Diretor do GHC visita
CRA-RS e apresenta

publicações sobre gestão
na pandemia

Na tarde da última quarta-feira (11) o diretor-
presidente do Grupo Hospitalar Conceição,
Adm. Cláudio Oliveira, visitou o CRA-RS e

presenteou a presidente da autarquia, Adm.
Cláudia Abreu, com duas publicações recentes
realizadas pela instituição: um livro que relata o

enfrentamento da Covid-19 e um relato
integrado das ações de gestão no último ano.

 
Ambos já estão disponíveis na íntegra no site

do CRA-RS para o download e leitura dos
profissionais da Administração de todo o

Estado.

Leia mais
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Diretoria do CRA-RS
visita Câmara de

Vereadores em Erechim
Nesta sexta-feira (13) a diretoria do CRA-RS
está em Erechim, região central do Estado, e
visitou a Câmara dos Vereadores da cidade
pela manhã. Nesta oportunidade, se reuniu

com vereadores para apresentar o trabalho do
Conselho, conhecer o trabalho dos

administradores concursados e conversar
sobre o projeto de lei apresentado pelo

representante regional, Adm. Valdecir Dionísio
Ril sobre a Semana do Administrador.

 
Presentes neste encontro estiveram o vice-

prefeito Flávio Tirello, a secretária de
Administração, Izabel Ribeiro, o vereador Adm.
Alessandro Dalzotto, presidente da Câmara, e

o representante regional, Adm. Valdecir
Dionísio Ril. Na visita, a comissão ainda

conversou com a vereadora Adm. Ana Oliveira.

Leia mais

Alunos da UCS São
Sebastião do Caí visitam

CRA-RS  
Na quarta-feira (11) à noite, alunos dos cursos

de ADM e Tecnólogo da UCS São Sebastião do
Caí visitaram a sede do CRA-RS em Porto

Alegre para conhecer a autarquia, seu papel
fiscalizador da profissão e conversar sobre

temas ligados à área.
 

Eles foram recepcionados pela presidente do
CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, o vice-

presidente de fiscalização, Adm. Luiz Klippert,
e o representante regional da região do Vale do
Paranhana, Adm. Gustavo Gomes Hoff. Para

conversar sobre o papel das instituições
representativas da profissão, também estavam

presentes o presidente do Sindaergs, Adm.
Jorge Avancini, o diretor de Divulgação e

Comunicações, Adm. Leandro de Azevedo
Milani, e o vice-presidente da AVS- Associação

de Administradores do Vale do Sinos, Adm.
Fabian Welter.

Leia mais
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