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CRA-RS inova e realiza o
lançamento da revista
Master no Metaverso

Você sabe o que é o Metaverso? A Revista
Master 171 vai trazer tudo o que você precisa

saber sobre o tema 🤩
 

E ainda tem mais, o CRA-RS inova e apresenta
uma experiência imperdível para você: pela
primeira vez, o lançamento da nova edição

será realizado no Metaverso!
 

Para participar não é preciso baixar nenhum
programa específico, basta entrar no link e
digitar seu nome para assistir, comentar e

interagir com os outros participantes.
 

Não fique de fora deste encontro único: é nesta
quinta-feira (30), a partir das 20h. 

 
😎 Nos vemos no Metaverso!
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Famurs se registra junto
ao CRA-RS

A Federação das Associações de Municípios
do Rio Grande do Sul (Famurs) formalizou o

seu registro no Conselho Regional de
Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS).
O compromisso, assinado na última terça-feira

(21/06) pela presidente do Conselho, Adm.
Claudia Abreu, e o presidente da Famurs - e
prefeito de São Borja - Eduardo Bonotto, visa
qualificar a gestão de todos os 497 municípios

do Rio Grande do Sul através do trabalho
conjunto das entidades, para que estas possam

ofertar um serviço público ainda melhor à
população gaúcha.

 
A iniciativa aconteceu durante o 40º Congresso

de Municípios do RS, em Restinga Sêca,
região central do Estado. Além dos

presidentes, o encontro contou com a presença
do vice-presidente Adm. Sérgio Rauber, vice-
presidente de Fiscalização e Registro, Adm.
Luiz Klippert, da vice-presidente de Relações

Externas, Adm. Helenice Reis, e da
representante regional da subseção Adm.

Vania Estivalete.
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CRA-RS Recebe debate
novas tecnologias e
provas do ENADE

No próximo dia 08 de julho, sexta-feira, a partir
das 20h, o Conselho Regional de

Administração do Rio Grande do Sul, através
de sua Câmara de Ensino, promove um novo
CRA-RS Recebe, encontro online com o tema

“Inter-relação das tecnologias à luz dos
modelos de provas do ENADE”. O encontro

pretende debater e elucidar questões
pertinentes ao Exame Nacional de

Desempenho dos Estudantes (Enade), a partir
das novas tecnologias e modelos de provas e
conta com a participação dos administradores

Nilson Rübenich e João Saenger como
convidados. 

 
A mediação fica por conta da docente e

palestrante Adm. Luciana Franco Barbosa,
integrante da Câmara de Ensino do CRA-RS.

Diretora da MillCom, Barbosa é também
assessora de Avaliação Institucional do IPA,

graduada em Fonoaudiologia e Administração
Hospitalar, mestre em reabilitação e inclusão.  

 
Inscreva-se previamente para obter certificado.
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Estão abertas as
inscrições para a edição

2022 dos prêmios do
CRA-RS

Estão abertas as incrições para três
premiações do Conselho Regional de

Administração. Entre elas, está o Prêmio
Mérito, que tem por objetivo incentivar,

destacar e premiar anualmente os profissionais
registrados que tenham, reconhecidamente,

contribuído para o desenvolvimento da área da
Administração no Rio Grande do Sul. 

 
Para participar, os profissionais precisam ser

indicados para o prêmio por representantes do
CRA-RS, sindicato ou associação de

Administradores, Instituições de Ensino com
curso Superior na Área da Administração, bem
como   instituições ligadas à Administração no

Estado, agricultura, indústria, comércio,
serviços e cooperativismo, possuir no mínimo

três anos de registro profissional e estar em dia
com suas obrigações junto ao Conselho.

 
Conheça todos os requisitos deste e dos outros
prêmios nos editais publicados em nosso site. 
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