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UMA NOVA DIRETORIA, UM NOVO PENSAMENTO DE GESTÃO

O TRABALHO DA NOVA GESTÃO CONTINUA

   “Nossas ideias 

vão ao encontro do 

pensamento de 

gestão em duas 

vias, CONTER e 

CRTR9, trabalhar 

com a máxima 

transparência 

buscando atender 

os anseios da 

sociedade e da 

categoria”

Elizabete Jorge da 
Mata Xavier

Uma nova Diretoria, um novo pensamento de Gestão

A nova Presidente do CRTR9, TR. Elizabete Jorge da Mata 
Xavier, destacou o pensamento de gestão integrada.

A TR. Elizabete Jorge da Mata Xavier assume como Diretora 
Presidente.

A TNR. Denise Rodrigues Galinari Scartezini assume como 
Diretora Tesoureira.

Nesta quinta-feira, 14 de março de 2019, ocorreu Reunião 
Plenária Ordinária recompondo a Diretoria Executiva do 
CRTR9 para mandato até setembro de 2021, em atenção ao 
previsto no Regimento Interno da Casa. Na ocasião os 
Conselheiros Efetivos votaram pela composição da nova 
Diretoria Executiva que estará a frente dos trabalhos até o 
final do mandato do Sexto Corpo de Conselheiros. A nova 
Diretoria:

O TNR. João Marcelo Porto de Deus assume como Diretor 
Secretário.

O novo Diretor Secretário do CRTR9, TNR. João Marcelo 
Porto de Deus, ponderou sobre os novos desafios pela 
frente. “A Diretoria Executiva tem desafios importantes para 
superar nesses próximos meses, vamos trabalhar visando 
demonstrar para todos a real imagem do CRTR9”, destacou.

Enxergando o CONTER – Conselho Nacional de Técnicos  
em Radiologia como um parceiro para o alcance dos 
objetivos estratégicos. “Nossas ideias vão ao encontro do 
pensamento de gestão em duas vias, CONTER e CRTR9, 
trabalhar com a máxima transparência buscando atender os 
anseios da sociedade e da categoria”, destacou.

A Tesoureira TNR. Denise Rodrigues Galinari Scartezini 
demonstrou entusiasmo diante do novo cenário e destacou 
ainda que a gestão financeira do CRTR9 passará por 
mudanças positivas. “Nosso momento nos diz muito sobre as 
escolhas que fizemos, e nossas ações de hoje em diante vão 
demonstrar nossa visão para solucionar os desafios que 
virão, da melhor forma possível”, destacou.

A Presidente do CRTR9 – TR. Elizabete se diz contente com 
as conquistas alcançadas até o momento, mas revela 
ansiedade por ver o quadro educacional dos profissionais 
das técnicas radiológicas em outro patamar: “precisamos 
obter o apoio das instituições de ensino para que sejam 
oferecidos mais cursos de especialização bem como pós-
graduação, minicursos, congressos, palestras e visitas 
técnicas. Somente com esse apoio que conseguiremos 
alcançar o objetivo de colocar na cabeça dos profissionais 
que a qualificação acadêmica é o melhor meio de assegurar 
sua colocação no mercado de trabalho” – ponderou a                        

A nova gestão do CRTR9 assumiu o 
Conselho em março deste ano com 
a missão de promover o máximo 
incentivo à educação continuada. 
Ao longo dos primeiros meses de 
trabalho ficou evidente que “a 
inércia educacional” que assola a 
categoria é muito grande e que o 
trabalho é muito mais complicado 
do que se imagina.
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Presidente do CRTR9.

Com base no exposto, a Diretoria Executiva do Conselho em 
conjunto com a Coordenação Regional Educacional – 
CORED busca a promoção de um encontro com as 
Coordenações de Cursos de radiologia da jurisdição do 
CRTR9 – os estados de Goiás e Tocantins. O primeiro passo 
foi dado: o Conselho convidou todos os coordenadores de 
cursos técnicos e tecnológicos em radiologia das instituições 
de ensino de Goiás e Tocantins para encontro no próximo dia 
31 de agosto na sede do Conselho. Objetivo é estreitar laços 
com essas Instituições na busca pela solidificação da 
educação continuada e obter um feedback do perfil 
profissional da radiologia.

No dia 29 de outubro, ainda em Araguaína – TO, o CRTR9 
foram realizadas mais visitas aos Hospitais e Clínicas no 
período matutino, já no período vespertino os atendimentos 
seguem no campus I da FACIT sito a Rua D nº 25 Qd. 11 Lt. 
10 – Setor George Yunes Sala 2. Ao final do dia, 18:30 no 
espaço cultural da UNITPAC (Av. Filadélfia, 568, Setor 
Oeste), houve a Solenidade de credenciamento para os 
novos profissionais da região.

Nos dias 30, 31 de outubro e 1 de novembro o Conselho 
deucontinuidade aos trabalhos em Palmas – TO realizando 
as visitas técnicas, atendimentos e demais atividades 
congêneres. Destaque para a Homenagem aos Profissionais 
da Radiologia, iniciativa do Deputado Estadual Prof. Júnior 
Geo, na Assembléia Legislativa.
No dia 1º de novembro às 18:30, no Colégio Supremo, 
ocorreu a solenidade de credenciamento para os 
profissionais da cidade e da região garantindo maior 
acessibilidade e conforto a todos.

Nos dias 28 e 29 estivemos em Araguaína – TO sendo o 
pr imeiro d ia vol tado para as v is i tas técnicas e 
consequentemente atendimentos e soluções de dúvidas aos 
profissionais nos respectivos locais de trabalho. No mesmo 
dia, 19:30 na Faculdade FACIT POLO II, a Presidente do 
Conselho vai conduzir palestra no 1º Ciclo Radiológico 
FACIT.

O CRTR9 promoveu, através de sua Presidente TR. 
Elizabete Jorge da Mata Xavier, o Conselho Itinerante 2019. 
Trata-se da extensão dos trabalhos do Evento “semana de 
ações e Conciliações em Goiás e Tocantins” que ocorreu de 
22/04/2019 até 26/04/2019. Nesta nova etapa, os 
profissionais da região tiveram à sua disposição todos os 
serviços do Conselho de maneira presencial, além de 
negociações diferenciadas com até 100% de desconto em 
juros e multas.

Neste ano a cidade-sede escolhida para a 1ª Edição foi 
Caldas Novas – GO e a organização ficou por conta do nobre 
Profissional TR. Weber Marra, morador da cidade e 
entusiasta da área educacional radiológica, entre outros 
trabalhos relevantes.

Neste ano de 2019 o evento ocorreu no Auditório Pequi no 
Terminal Cultural Rodoviário Oscar Santos – Centro de 
Convenções Municipal e está recheado de atrações e 
brindes fantásticos disponibilizados pelos Parceiros. 

Com o apoio de notáveis empresas parceiras e com o 
trabalho feito com afinco por parte dos envolvidos, a cada 
ano, uma cidade-sede brilhará em comemoração a nossa 
profissão. Viva a Radiologia!

O CRTR9 lançou o Projeto 8 de Novembro, trata-se de uma 
comemoração ao dia dos Profissionais das técnicas 
radiológicas que será realizada a cada ano em uma cidade 
diferente e sob a organização dos Profissionais da região.

2

PROJETO 8 DE NOVEMBRO

CONSELHO ITINERANTE 2019

REDES SOCIAIS

facebook.com/crtr9oficial 

instagram.com/crtrnona



3

PRESIDENTE DO CRTR9 RECEBE 
HOMENAGEM EM SOLENIDADE DE 
ENTREGA DA COMENDA GRÃO – 
MESTRE DA ORDEM DO MÉRITO 

ANHANGUERA

A Presidente do CRTR9, TR. Elizabete Jorge da Mata Xavier, 
recebeu homenagem na Solenidade de Entrega da 
Comenda Grão – Mestre da Ordem do Mérito Anhanguera no 
dia 25 de julho. Recebeu a Comenda da Ordem do Mérito 
Anhanguera das mãos do governador Ronaldo Caiado.

Esta homenagem é a mais alta condecoração concedida 
pelo Governo do Estado pelos relevantes serviços prestados 
ao Estado de Goiás. A solenidade ocorrida durante a 
transferência da capital (de Goiânia para a cidade de Goiás) 
no dia 25 de julho, para a Presidente do CRTR9, foi motivo de 
muito orgulho: “temos a certeza que estamos no caminho 
correto, contribuindo para a categoria, tecnologia e inovação 
no estado de Goiás, colaborando com a qualificação dos 
profissionais e fortalecendo a qualidade dos trabalhos 
entregues à sociedade” – destacou.

A Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera é a mais alta 
honraria conferida pelo Governo de Goiás, dividida em três 
graus: Grã – Cruz, Grande Oficial e Comendador, entregue a 
personalidades civis, militares, políticas e comunitárias.

De acordo com informações da Casa Civil, a tradicional 
transferência da capital para o município, que se transforma 
na sede simbólica do Poder Executivo Estadual, iniciou-se 
na quarta-feira, dia 24 de julho, com a abertura das 
comemorações do aniversário da cidade. A cerimônia de 
instalação dos poderes na antiga capital e a entrega da 

Transferência da capital

Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera foram realizadas 
no dia 25 de julho (quinta-feira). A cidade de Goiás foi sede do 
Governo de Goiás durante todo o período de 24, 25 e 26 de 
julho, com expediente normal nas repartições públicas, 
excetuando-se na data do próprio feriado – dia 26 de julho 
(sexta-feira). O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de 
Estado da Casa Civil, informou que o feriado consagrado à 
fundação da cidade de Goiás foi comemorado no dia 26 de 
julho (sexta-feira), conforme previsto na Lei nº 10.460, de 22 
de fevereiro de 1988, em seu artigo 346, inciso II, alínea a, 
em seu parágrafo único.

SEMANA DE AÇÕES E CONCILIAÇÕES

( e ) e até mesmo financeiro@crtr9.org.br admin@crtr9.org.br
via WhatsApp da Assessoria – 62 9 8220 7794.

Aconteceu, de 22/04/2019 até 26/04/2019, o evento intitulado 
Semana de ações e Conciliações em Goiás e Tocantins.

Na mesma semana, o CRTR9 através da Diretora Presidente 
TR. Elizabete Jorge da Mata Xavier, realizou diversas ações 
em Palmas – TO: sendo palestras, haverá credenciamento de 
novos profissionais, atendimentos diversos na Delegacia 
Regional como emissão instantânea de segunda via de 
credenciais, atualizações de cadastro, revisão de registro e 
congêneres.

Neste período o Conselho ofereceu descontos em 
negociações, com possibilidade de parcelamento em 
atenção aos termos da Resolução CONTER nº 04, de 08 de 
janeiro de 2019. O atendimento ocorreu  presencialmente, 
tanto na sede do CRTR9 quanto na Delegacia em Palmas – 
TO, por telefone (62 32128590 e 30932564), e-mails
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LIMITE DE CARGA HORÁRIA 
PROFISSIONAL NÃO IMPEDE QUE 

AUXILIARES, TÉCNICOS E 
TECNÓLOGOS EM RADIOLOGIA 
TENHAM MAIS DE UM EMPREGO

Em suma, significa que o art. 37, XVI, c, da CF/88, na nova 
redação dada pela EC 34/2001, permite expressamente a 
acumulação remunerada de cargos ou empregos privativos 
de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, 
exigindo-lhes apenas a compatibilidade de horários.

Contudo, de acordo com decisão recente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o limite de carga horária não impede 
que auxiliares, técnicos e tecnólogos em Radiologia tenham 
mais de um emprego. Para tanto, basta que não haja conflito 
de horários.

De modo que a jornada máxima de 24 (vinte quatro) horas 
semanais atribuída pela Lei 7.394/85 e pelo Decreto 
92.790/86, aos ocupantes do cargo de auxiliar, técnico e 
tecnólogo em Radiologia, não pode constituir impedimento à 
acumulação de dois cargos de profissionais de saúde, cujo 
direito está constitucionalmente previsto.

Como todos os profissionais das técnicas radiológicas já 
sabem, a classe tem direito a cumprir carga horária 
diferenciada de, no máximo, 24 horas semanais. É um direito 
adquirido ainda na década de 1980 e que deve ser 
preservado, ainda que a tecnologia tenha avançado e os 
riscos não sejam mais os mesmos de antes. Isso se deve ao 
fato da categoria lidar com uma tecnologia insalubre que, em 
caso de exposição acima do permissível, pode acarretar 
danos à saúde do trabalhador.

De acordo com o voto do ministro relator Ricardo 
Lewandowski no Agravo Regimental do Recurso 
Extraordinár io 633.298, “A existência de norma 
infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal 
não constitui óbice ao reconhecimento do direito à 
acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição 
Federal, desde que haja compatibilidade de horários para o 
exercício dos cargos a serem acumulados.” A decisão do 
ministro Lewandowski foi acompanhada pela maioria dos 
ministros.

Data 13/12/2011.

Fonte: conter.gov.br/site/noticia/stf-decidiu

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 633.298

Fonte: instagram.com/p/B3-zhfBBnQn

A Presidente do Conselho esteve na faculdade Unicamps 
@facunicamps em Goiânia ministrando palestras acerca da 
conscientização e prevenção do câncer de mama.Alunos de 
diversos cursos tiveram a oportunidade de solucionar 
dúvidas e entender melhor o significado do Outubro Rosa. 
Agradecemos à Organização pelo convite e estamos de 
portas abertas para novas atividades.

Fonte: instagram.com/p/B1Jd3BmBPbx

Começou hoje a segunda etapa do atendimento Itinerante do 
Conselho Regional de técnicos em radiologia da 9ª Região 
no ano de 2019. Na primeira etapa, o atendimento Itinerante 
se estendeu a algumas cidades de Goiás até a cidade de 
Porto Nacional em Tocantins, sendo que neste segundo 
momento o Conselho fará visitas técnicas a clínicas e 
hospitais da Cidade de Piracanjuba e Caldas Novas, nos 
próximos 2 dias. As visitas técnicas tem cunho Educacional, 
esclarecimento de dúvidas, atendimento e prestação de 
serviços bem como solicitação de documentação.Ao final do 
segundo dia ocorrerá a palestra da presidente do Conselho 
no colégio Irmã Dulce de Caldas Novas.

CRTR NA MÍDIA

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA DE GOIÁS
E DO TOCANTINS

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA DE GOIÁS
E DO TOCANTINSCRTR9CRTR9



5

Ocorreu em Itumbiara-GO, nos dias 20 e 21 de novembro de 
2019, o último evento externo do CRTR9 neste ano. Na 
oportunidade foram realizadas visitas aos profissionais das 
clínicas e hospitais da cidade e contamos com o apoio da 
UNIFASC para realização de palestra com o tema 
Humanização. Foram diversos protocolos de inscrição, 
negociações, pedidos de segunda via de credencial entre 
outros serviços prestados.

Seguindo os trabalhos da segunda etapa dos atendimentos 
itinerantes do CRTR9 neste ano de 2019, neste segundo dia, 
continuamos com as visitas técnicas nas clínicas e hospitais 
da cidade de Caldas Novas.

Na sequência haverá palestra da Presidente do Conselho - 
TR. Elizabete Jorge da Mata Xavier, aberta ao público, 
organizado pelo Colégio Irmã Dulce.

Os atendimentos foram realizados, dúvidas solucionadas e 
os pedidos feitos pelos profissionais foram registrados para 
dar sequência e providências.

Agradecemos à UNIFASC  na pessoa da coordenadora do 
curso tecnológico em radiologia - a Dra. Adriane B Franco 
pela atenção, disponibil ização do ambiente para 
atendimento bem como toda a interatividade e carinho.

Mais imagens das atividades da primeira etapa do Conselho 
Itinerante 2019 em Araguaína - TO, dias 28 e 29 de outubro.

A segunda etapa ocorreu nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de 
novembro na cidade de Palmas Tocantins.

A parceria dos conselhos fortalece a profissão e protege a 
sociedade.

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA DE GOIÁS
E DO TOCANTINS

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA DE GOIÁS
E DO TOCANTINSCRTR9CRTR9

Fonte: facebook.com/crtr9oficial

Fonte: instagram.com/p/B4OkScnhie1

Fonte: instagram.com/p/B4QnmD9hSh-

Fonte: instagram.com/p/B1Mkk2WBqKz

https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
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Ocorreu na noite do dia 28 de outubro de 2019, em Araguaína 
- TO na  , o primeiro Ciclo Radiológico da @faculdadefacit
FACIT que contou com palestra da Presidente do CRTR9 e 
adesão satisfatória do Público local.

Parabéns a todos, sucesso!

Ocorreu no dia 29 de ouburo em Araguaína - TO na 
@unitpac_ a 150ª solenidade de credenciamento para novos 
Profissionais das técnicas radiológicas inscritos no Conselho 
Regional de Técnicos em radiologia da 9ª Região.

O evento foi importante para reforçar a questão da educação 
continuada na radiologia bem como trouxe esclarecimentos 
acerca das atribuições e situações de mercado para os 
tecnólogos e técnicos presentes.

Assista ao vídeo: Sessão Solene Profissionais de Radiologia 
- TO 31/10/2019 outubro e 1º de novembro na cidade de 
Palmas Tocantins.

O CRTR9 foi representado pelo Diretor Secretário TNR. João 
Marcelo Porto de Deus e pela Assessora Jurídica do 
Conselho Dra. Celiane Mendes.

O CRTR9 aderiu à causa para que sejam elucidados fatos 
técnicos e reconhecido o direito privativo aos tecnólogos e 
técnicos em radiologia quanto ao manuseio desses 
aparelhos, haja vista serem os profissionais qualificados 
para tanto.

Os Oficiais de Justiça estão se sentindo prejudicados por 
terem que se submeter ao aparelho (nas visitas ao Presídio 
para fins de cumprimento de mandados), tendo em vista a 
questão dos efeitos cumulativos/ estocásticos da radiação.

E aquela história dos aparelhos de raio-x nos presídios?" 
Capítulo novo:

O CRTR9 foi acionado, através do Presidente do Sindicato 
dos Oficiais de Justiça de Goiás, para juntar forças em 
reunião neste dia 09 de outubro 2019 no Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás.
A Reunião, realizada junto à Corregedoria do Tribunal, tratou 
sobre a radiação emitida pelos aparelhos body scanner, nos 
presídios do Estado, especialmente nas unidades de 
Anápolis.

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA DE GOIÁS
E DO TOCANTINS

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA DE GOIÁS
E DO TOCANTINSCRTR9CRTR9

Fonte: instagram.com/p/B4OgkA0hPhu

Fonte: youtu.be/ZepfcrzVzSM

Fonte: instagram.com/p/B4OdoqYhRUJ

Fonte: instagram.com/p/B3ain7tBzp0

https://www.instagram.com/p/B3ain7tBzp0
https://www.instagram.com/p/B3ain7tBzp0
https://www.instagram.com/p/B3ain7tBzp0
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://www.instagram.com/p/B3ain7tBzp0
https://www.instagram.com/p/B3ain7tBzp0
https://www.instagram.com/p/B3ain7tBzp0


7

Em 31 de agosto de 2019, ocorreu o primeiro encontro da 
Coordenação Regional Educacional - CORED do CRTR9 
com as Coordenações de cursos técnicos e tecnológicos dos 
Estados de Goiás e Tocantins. 

A pauta principal da reunião foi a questão da educação 
continuada e busca pela transformação do perfil profissional 
focando na busca contínua pelo conhecimento e formação 
acadêmica apropriada.

O evento contou com adesão satisfatória por parte das 
instituições de ensino que por sua vez fizeram presença 
através dos seus Coordenadores de cursos técnicos e 
tecnológicos.

É unânime o entendimento de que os profissionais das 
técnicas radiológicas devem engajar-se na continuidade de 
sua formação buscando especializações e pós graduações.

Dentre outros assuntos abordados, as Instituições de ensino 
em conjunto com a CORED, formularam Manifesto para 
encaminhamento ao  - CONTER @conselhoderadiologia
pedindo o enxugamento do rol de documentos exigidos para 
inscrição dos alunos no sistema CONTER/CRTRs o que 
consequentemente consolidará desburocratização e 
modernização na relação aluno-instituição de ensino-
conselho.

Uma sessão solene foi realizada pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Tocantins na tarde desta quinta-feira, 31 de 
outubro de 2019, em homenagem aos Profissionais das 
técnicas radiológicas do Tocantins. Requerida pelo deputado 
Júnior Geo (PROS), a Solenidade ressaltou a importância do 
trabalho desenvolvido por esses Profissionais da área de 
Saúde para a elaboração de diagnóstico e tratamento 
precisos e consequentemente o merecido reconhecimento.

Representando os demais profissionais homenageados, os 
técnicos em Radiologia João Cirino dos Santos Neto, 
Luciana Vilela Rodrigues e Suerlon Araújo Rodrigues 
receberam seus certificados das mãos dos deputados Júnior 
Geo, que presidiu a sessão, Elenil da Penha (MDB), 1º 
secretár io da Mesa, e Valderez Castelo Branco 
(Progressistas).

“Temos de olhar também para aqueles que são minoria 
dentro de uma grande maioria, que é a área de Saúde. Eles 
fazem parte de nossa vida de maneira discreta, mas muito 
importante para o diagnóstico e o tratamento de muitas 
enfermidades”, alegou o autor do requerimento.

Compareceram à solenidade profissionais de todo o Estado, 
que reconheceram no Poder Legislativo do Tocantins a 
abertura necessária à divulgação das atividades do 
segmento. No final da sessão, o deputado Júnior Geo 
revelou que havia protocolado requerimento a solicitar, por 
parte do poder público, o reconhecimento da carga horária 
diferenciada para os técnicos e tecnólogos em Radiologia no 
Estado.

“Temos de olhar também para aqueles que são minoria 
dentro de uma grande maioria, que é a área de Saúde. Eles 
fazem parte de nossa vida de maneira discreta, mas muito 
importante para o diagnóstico e o tratamento de muitas 
enfermidades”, alegou o autor do requerimento.

A TR. Elizabete Jorge da Mata Xavier, Presidente do CRTR9, 
e a TR. Virginia Carvalho de Almeida, delegada regional do 
Conselho, prestigiaram a solenidade e ressaltaram a 
importância da classe para o sistema de saúde, assim como 
a necessidade de mais visibilidade e reconhecimento ao 
trabalho que realizam. O momento foi oportuno para a 
articulação de apoio à categoria no Estado.

Fonte: instagram.com/p/B11sCB1h1NY/

Fonte: instagram.com/p/B4VjG3WBnOZ

https://www.instagram.com/p/B3ain7tBzp0
https://www.instagram.com/p/B3ain7tBzp0
https://www.instagram.com/p/B3ain7tBzp0
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
https://youtu.be/ZepfcrzVzSM
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Os trabalhos da Diretoria Executiva seguiram na terça-feira 
do dia 12 de novembro de 2019, com protocolos nas Varas 
Federais de Anápolis - GO bem como cargas de processos 
judiciais.

Esse trabalho, que é realizado gratuitamente, teria que ser 
pago caso fosse realizado por funcionários, dessa forma é 
sistematicamente realizado pela Presidente do Conselho 
sempre que necessário evitando gastos demasiados. 
Compromisso registrado em ATA.

A Presidente do CRTR9 - TR. Elizabete J M Xavier 
demonstrou entusiasmo com os trabalhos externos: 
"entendo que o trabalho de um gestor tem que ir muito além 
das paredes da sala da Presidência, temos que de fato 
arregaçar as mangas e colaborar com o cotidiano do 
Regional" - afirmou.

Na sequência dos trabalhos do dia, a Diretoria Executiva se 
reunirá para deliberarações diversas e tomadas de decisão.

Endereço: Avenida Oeste nº 83, Quadra 35A, Lote 31 
Setor Aeroporto 
CEP: 74075-110 Goiânia / GO
Telefone / Fax: (62) 3212-8590
Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 8h às 
12h e das 13h às 17h. 
Presidente: TR. Elizabete Jorge Da Mata Xavier
Secretário: TNR. João Marcelo Porto De Deus
Tesoureira: TNR. Denise Rodrigues Galinari Scartezini

Fonte: facebook.com/crtr9oficial

CRTR 9ª REGIÃO - GOIÁS E TOCANTINS

NOS ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS
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