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Circ-ÍCRA n. 0057/98 Aracaju, 13 de maio de 1998

,

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE
Rua: João Pessoa,320 Salas 215/216 n Ed.Cidade de Aracaju

Fone: ( 079 ) 222.2229 - Fax: ( 079 ) 224.8983

• Prezadoí a) Colega Administrador( a),

1. No momento em que todas as atenções estarão voltadas para Copa do Mundo/98, e o
BRASIL DE CHUTEIRAS, aproveitamos para divulgar e fortalecer nossa profissão,
Conselho, promover e valorizar nossos profissionais e apelar para criação de novas
oportunidades e emprego; ações que nos deixam felizes, mas que somente podemos realizar
em virtude de contarmos com a confiança, apoio e patrocínio integral da SÃO LUCAS
DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LIDA. e sÍRIo's Restaurante Árabe, que
agradecemos publicamente e pedimos sua especial atenção para esses serviços.

•
2. O nosso informativo ADMINISTRAÇÃO, distribuído gratuitamente através de mala
direta, que há 3 (três) anos iniciamos com 385 exemplares, confeccionados com 3 ( três)
fls., em média de oitenta colunas, perfazendo 1.115 fls., com muito esfôrço em um pequeno
conjunto ultrapassado computador/impressora; está retomando mais denso e profissional com
novos colaboradores, parceiros e patrocinadores que nos permitirá uma tiragem mensal de
4.300 exemplares, com 12 páginas, totalizando no seu fechamento 51.600 páginas, à
disposição dos ADMINISTRADORES, da melhoria da qualidade de ensino, das
Instituições de Ensino de Administração, dos Acadêmicos de Administração, do mercado e
do exercício profissional e de outros interesses, que fará desseinfonnativo - patrimônio de
todos nós - o maior, o melhor e mais importante veículo de promoção e divulgação do
gênero. Seu considerável crescimento é de apenas, exatos, 1.116,88 %, referente a tiragem e
4.627,80 %, relativo a páginas. Aguardem!

3. Caro Amigo( a) e Colega, a reforma administrativa terceirizou o BRASIL, ° que
também é muito bom para nós, por isso, estamos desenvolvendo esforços dentro dos
procedimentos legais para criar uma estrutura de qualidade que o momento requer, composta
por assessores jurídicos, novos fiscais que nos possibilite acompanhar, :fiscalizar e controlar,
desde as LICITAÇÕES, que forem de interesse de nossa categoria profissional, ao exercício
ilegal da profissão, demandando judicialmente se;preciso for. Com isso, esperamos continuar
criando e garantindo maiores oportunidades para os ADMINISTRADORES, através da
prestação de serviços como responsável técnico ou como empregado. Nós estamos fazendo
nossa parte, seja um profissional consciente!
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4. Por entendermos que faz parte do nosso objeto e grandioso patrimônio, temos nos
reunido mensalmente com as Instituiçõesde Ensino de Administração instaladasem Sergipe,
quais sejam: Universidade Federal de Sergipe - UFS, Universidade Tiradentes - UNIT,
Faculdade São Luis e Faculdade de Administração e Negócios, visando a integração e
discussãode propostas que promovam a melhoria da qualidade do ensino e o atendimentoa
clientelae a sociedade como um todo. A SOLIDEZ, QUALIDADE e PERMANtNC~
dessas Instituições são condições inatacáveis e inabaláveis para o CONSELHO
REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERGIPE - eRA/SE. Esse é um dos nossos
maiores e mais importantes compromissos.

5. Além dessas ações, estamos desenvolvendoum importantíssimo e abrangente projeto
cuja atuação se iniciarános cursinhospré-vestíbulares,último ano do segundograu, passando
por todos os períodos dos cursos de Administração, esclarecendo e informando sobre a
profissão, perspectivas, mercado de trabalho, exercício profissional e combate a
promiscuidade, drogas, aids, etc., com isso esperamos ajudar o jovem escolher sua
profissão. o estudante a decidir se continua o curso e criar um ambiente de pessoas
sadias e sãs. É o homem como um todo, só queremos profissionais felizes, já não
adianta simplesmente o diploma. É melhor não ter.

6. Dentro do nosso programa de desenvolvimento institucional estamos apoiando o
Seminário sobre a Lei 8~429/92, de Improbidade Administrativa, que será realizado pela
PROJETA - Assessoria,Treinamento e Eventos Ltda., no Hotel da llha, no período de 29 a
31 de maio de 1998, cujas informações poderão ser obtidas no Tel, (079) 211-8181.

7. Casualmente, tomamos conhecimento ontem 11.05.98, que a Administradora ANA
MARIA FONSECA BRASIL, foi agraciada no dia 01.05..98, com bonraria e medalha
TIRADENTES, como a melhor profissional de Administração do ano de 1997, prêmio
instituído pela Universidade Tiradentes - UNIT. É uma pena!. Se tivéssemos de alguma
forma o conhecimento do fato, estaríamospresentes no evento, providenciadosua divulgação
como :fizemosem todas as vezes anteriores, entretanto tal fato não tira, ou sequer turva o
merecimento da agraciada, nem o brilho da iniciativa da UNIT. Telefone dando os
parabéns à Amiga e Colega ANA BRASIL - Tel: 223.2516, e para UNIT - Tel.:
243.3400. É como a:firmam.os:"ANA. além de ser muito competente, é mais BRASIL",
BRAS~ até no sobrenome". Receba nossos abraços e parabéns!

8. Agora é você convidar seu amigo e colega,para torcer, brincar e se divertir, tranquilo,
pois estamos fazendo a nossa parte e certamentevocê a sua.

A DIRETORIA
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