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Superação e aprendizado
Nunca a expressão “nascer de novo” fez
tanto sentido quanto nesta história. Na noite
de 25 de março de 2013, o empresário Eduardo
Anton, na época com 32 anos, foi abordado por
dois desconhecidos que estavam em uma moto,
em São Francisco do Sul. Levou um tiro no
abdômen. Permaneceu em pé. Sem tempo para
gritar por socorro, viu o atirador se aproximar,
encostar a arma na testa e fazer outro disparo.
Ainda consciente, percebeu o homem se
deslocar para trás do seu corpo e disparar
mais duas vezes na região da nuca. Eduardo
continuava consciente e teve um pensamento
instintivo: cair no chão, para os criminosos
pensarem havia morrido. Eles foram embora, e
o empresário pôde, enfim, ser socorrido.
Cinco anos se passaram. Milagrosamente,
Eduardo sobreviveu. Ficou com algumas
sequelas neurológicas, como a perda da visão
periférica. Passou por um período de depressão,
até que decidiu usar a sua experiência pessoal
para ajudar outras pessoas. Hoje atua como
coach profissional, ajudando principalmente
portadores de deficiência.
A incrível história de Eduardo está contada
no livro “Inesperado, uma oportunidade de

superação e aprendizado”, escrito em parceria
com o jornalista Cadu Bortolot.
O livro conta como ele e a família venceram
os desafios físicos e emocionais decorrentes
do atentado, e ainda, como foi o processo de
superação e ressignificação de seus valores e
propósito de vida, que o levaram a uma nova
carreira, encontrando a realização pessoal e
profissional. Todo o lucro arrecadado com a
venda do livro, que custa R$ 25, será doado
para duas entidades beneficentes de Joinville:
o Lar do Idoso Betânia e a Ajidevi. A obra pode
ser adquirida pelo site www.eduanton.com.br,
Na época do atentado, Eduardo era diretor da
empresa de transporte de cargas da família, em
São Francisco do Sul. Tinha uma vida tranquila
com a mulher Carol e as filhas Beatriz e
Isabella. Quando ocorreu o crime, Carol estava
grávida de cinco meses de João Júlio. Depois
da tentativa de assassinato, o empresário ficou
12 dias em coma. Quando acordou, já queria
voltar ao trabalho, mas teve de aprender a
lidar com algumas limitações. Após um longo
processo de reabilitação física e psicológica,
Eduardo encontrou a satisfação e a alegria de
viver no trabalho de coach.
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Despachantes e eufemismos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DAS ELEIÇÕES EM 2018

O COORDENADOR DA COMISSÃO PERMANENTE ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATARINA (CRA-SC), em cumprimento ao disposto na Lei n.º 4.769, de 9 de
setembro de 1965, na Resolução Normativa CFA n.º 523, de 22 de setembro de 2017, e de acordo com o
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES EM 2018, do Conselho Federal de Administração, datado de
18 de junho de 2018, faz saber a todos os Profissionais de Administração, registrados em sua jurisdição, que
serão realizadas eleições no dia 17 de outubro de 2018, através do sítio eletrônico
www.votaadministrador.org.br, que, no dia da eleição, poderá ser acessado a partir das 0:00 (zero) até as
22:00 (vinte e duas) horas, horário de Brasília, de qualquer parte do Brasil ou do exterior, ou nos locais
designados pela CPE/CRA, exclusivamente no período de horas destinado à votação, mediante senha
individual a ser fornecida pelo Conselho Federal de Administração após a definição do Colégio Eleitoral. Na
impossibilidade do eleitor dispor de computador, o CRA-SC disponibilizará, no horário de 08:00 (oito) às
18:00 (dezoito) horas (horário de Brasília), em sua sede, na Av. Osmar Cunha, nº 260 – Ed. Royal Business
Center – 8º andar - Centro, nesta Capital, computador conectado à internet com o objetivo de receber a
votação.
2.
As eleições destinam-se a preencher as seguintes vagas:
NO CRA:
a)
obrigatórias:
·
8 (oito) para Conselheiros Regionais Efetivos
·
8 (oito) para os seus respectivos Suplentes,
com mandatos de 4 (quatro) anos, de janeiro/2019 a dezembro/2022
3.
O prazo, para apresentação perante o CRA/SC, situado na Av. Osmar Cunha, nº 260 – Ed. Royal
Business Center – 8º andar - Centro, Florianópolis/SC, dos requerimentos de inscrição de chapas
concorrentes, encerrar-se-á às 18:00 (dezoito) horas do dia 24 de julho de 2018.
4.
O voto é obrigatório e será exercido diretamente pelo Profissional de Administração, com
registro principal e em pleno gozo de seus direitos profissionais. Considera-se em pleno gozo de seus direitos
profissionais aquele que se encontrar quite com suas anuidades ou, na hipótese de parcelamento de débitos,
esteja quite com todas as parcelas vencidas até o 60º (sexagésimo) dia antes do dia da eleição. O voto é
facultativo para aqueles com 65 (sessenta e cinco) ou mais anos de idade e não haverá voto por procuração.
5.
O processo eleitoral do Sistema CFA/CRAs está disciplinado pela Resolução Normativa CFA
n.º 523, de 22 de setembro de 2017, que “Aprova o Regulamento das Eleições do Sistema CFA/CRAs”,
publicada no Diário Oficial da União n.º 184, de 25 de setembro de 2017, Seção 1, página 119, disponibilizada
no sítio do CFA www.cfa.org.br e no do CRA/SC www.crasc.org.br e ainda, na sede do CRA-SC e de suas
Seccionais.
Florianópolis/SC, em 25 de junho de 2018
Adm. Paulo Sérgio Jordani
Coordenador da Comissão Permanente Eleitoral do CRA-SC
Reg. n.º 8260

Como não temos certeza de que vamos ganhar
a Copa do Mundo, o Brasil já devia começar a
ensaiar sua volta aos dias comuns. Aqueles que,
por causa de uma bola, não se transformam
em meio-feriado ou no tão brasileiro “ponto
facultativo”. Ou seja, o “feriado inteiro”, uma
completa licença para enforcar o “batente”.
O país sempre esteve perfeitamente adaptado
a camuflar suas pequenas e grandes tragédias
atrás do biombo do “eufemismo”. O ato de
abrandar e suavizar a expressão de um conceito,
mediante a substituição da palavra própria por
outra mais agradável.
Em que outro lugar do planeta existe
a profissão de “guardador de veículos
automotores”? Ou “lustradores manuais de
pisantes de couro”? Em que éden trabalhista
operam tantos “comerciantes autônomos
itinerantes e não registrados”, também
conhecidos pela alcunha de “camelôs”?
Claro, há certas profissões que acabam
acontecendo à revelia do “mercado”, como
a de “arrecadadores compulsórios de bens e
valores em domicílio”, que a Polícia insiste em
chamar de arrombadores de residências e os
“recolhedores de recursos financeiros em caixas
automáticos”, que os homens da lei batizaram
de “explosão de bancos”.
Fora esses exemplos, digamos, atípicos, o

mercado de trabalho no Brasil vai de mal a pior.
Em que outro eldorado trabalhista haverá a
peculiar profissão de “despachante”?
Não há brasileiro que não precise de um
“despacho” no seu sentido amplo ou estrito.
Desde a sua semântica mais comum – “decisão,
sentença, resolução”, até o seu significado
administrativo, o de “desembaraço de papéis”.
“Despachar” é um verbo que se permite
aos mais variados empregos, num país
de desempregados. Há despachos muito
importantes. Como um com o presidente da
República. Ou o despacho da “Mãe Malvina”,
que não deixa de ser um despacho importante
no seu sentido místico-transcendente, com
amplas repercussões no astral dos viventes.

●●●
Num país de burocracia tentacular, um
despachante pode até enriquecer. Seria facílimo
adivinhar a prosperidade do despachante que
se especializasse na redação de documentos do
cotidiano. Modelos de requerimentos, atestados,
essas coisas, sem as quais o brasileiro não
respira. Algo muito mais revolucionário do que
os antigos “atestados de vida”, “boa conduta” ou
“idoneidade moral”.
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