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Boas notícias para os administradores

Expediente

Edson Machado, presidente do Sinaerj

Notas

Trabalhadores de Furnas 
fizeram paralisação de 24 
horas no dia 21 de janeiro e 
conseguiram na Justiça limi-
nar que obrigou a empresa 
a pagar a indenização pela 
redução do internível. Nin-
guém teve que abrir mão do 
processo que reivindica um 
conjunto de itens constantes 
do Plano de Cargos, Carrei-
ras e Remuneração (PCCR).

A primeira parcela foi 
paga dia 5 de fevereiro, e a se-
gunda, no dia 12 de fevereiro. 
A terceira parcela será paga 
no dia 15 de março.

Após exaustivas negocia-
ções, Furnas insistia em des-
cumprir o acordo firmado, ao 
condicionar o pagamento à 
retirada de ações promovidas 
pelo Sintergia e pela Asef  em 
relação à implantação PCCR.

BRINDES
O Sinaerj enviou aos sin-

dicalizados um calendário e 
um mouse pad. Associados 
que não receberam podem 
entrar em contato (21 2262- 
3090 ou sinaerj@administra-
dores.org.br) para o reenvio.

vITóRIa aPóS PaRalISaçãO DE 24 hORaS

Esta edição do Jornal do 
administrador traz excelen-
tes notícias, frutos do inten-
so trabalho desenvolvido dia 
após dia pelo Sinaerj, em de-
fesa dos administradores.

A principal novidade é, 
sem dúvida, a conquista do 
piso salarial para a categoria, 
em todo o Estado do Rio de 
Janeiro. Apesar de o valor 
mínimo para a remuneração 
previsto na lei ainda não ser 
o ideal, é mais do que muitos 
administradores recebem, in-
felizmente. E trata-se do pri-
meiro passo, de uma primeira 
vitória que pode ser — e será 
— melhorada. Afinal, alcan-
çamos uma conquista pionei-
ra em todo o Brasil, porque 
em nenhum outro estado os 

administra-
dores têm 
piso salarial 
g a r a n t i d o 
por lei.

O fato de 
a Firjan ter 
obtido uma 
liminar da 
Justiça sus-
pendendo a 
lei dos pisos 
salariais é um contratempo 
provisório, que com certeza 
conseguiremos superar. Não 
vai ser fácil, mas o Sinaerj vem 
conquistando para os admi-
nistradores o respeito da so-
ciedade e já demonstrou para 
os deputados a importância 
da categoria, garantindo o 
apoio parlamentar.

A con-
quista e o 
f o r t a l e c i -
mento desse 
respeito aos 
administra-
dores é um 
t r a b a l h o 
permanente 
do Sinaerj. 
Outro passo 
impor tante 

para isso foi dado no dia 30 de 
janeiro, quando foi fundada a 
Federação Interestadual dos 
Administradores, como mos-
tra a reportagem na página 5.

A nova entidade profissio-
nal vai coordenar e intensi-
ficar a luta dos sindicatos de 
vários estados, e posições de 
destaque em sua diretoria são 

ocupados pelo Sinaerj, que 
vem se firmando como refe-
rência de bons resultados no 
cenário sindical nacional.

Apesar desses avanços nas 
conquistas específicas para a 
categoria, o Sinaerj não se des-
cuida das questões nacionais, 
de cidadania. É por isso que o 
sindicato se empenha na cam-
panha Ficha Limpa, por exem-
plo, como mostra outra repor-
tagem, na página 8. A lei que 
impede eleição de quem tem 
condenação na Justiça pode ser 
votada ainda em março, para 
valer já nas eleições deste ano.

Aproveite este seu jornal, 
administrador. E participe das 
ações do Sindicato, para que 
a próxima edição traga mais 
notícias boas.
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Lei garante piso salarial

Deputado Rodrigo Neves defendeu os administradores após ouvir o Sindicato

O ano de 2010 começou 
com uma grande conquista 
para os administradores: piso 
salarial no Estado do Rio. O 
Sinaerj conseguiu, com forte 
articulação política na Assem-
bleia Legislativa (Alerj), que os 
deputados incluíssem a catego-
ria na legislação que estabelece 
remuneração mínima regional. 
A Lei 5.627/2009 foi publica-
da no Diário Oficial do Estado 
em  22 de dezembro e entrou 
em vigor dia 1º de janeiro.

O valor do piso dos admi-
nistradores, R$ 1.484,58, ain-
da não é o ideal, mas é a mais 
alta entre as nove faixas de 
remuneração previstas na lei, 
incluindo também advogados, 
contadores e arquivistas. Além 
disso, em todo o Brasil, só no 
Estado do Rio os administra-
dores têm um piso salarial.

“Infelizmente, na maio-
ria das prefeituras do interior 
e na maioria das empresas de 
pequeno porte,  muitos admi-
nistradores ganham menos do 
que o piso que conseguimos”, 
acrescentou o presidente do 
Sindicato, Edson Machado. 
Segundo ele, mesmo em pre-
feituras de médio e até grande 
porte, o salário de alguns admi-
nistradores fica entre R$ 1 mil 
e R$ 1.200. Para responsáveis 
técnicos administradores, o va-
lor pago não passa de R$ 600, 
e a maioria dos jovens profis-
sionais recém-formados ganha 
menos que o piso conseguido. 

ArticulAção PolíticA

A lei dos pisos salarial in-
cluindo administradores foi 
fruto de uma forte articulação 
política do Sinaerj. “Depois 
que o Sindicato nos procurou 
e mostrou a importância da ini-
ciativa, eu me dediquei priori-
tariamente a essa questão”, dis-

Foto: divulgação Alerj

Remuneração 

se o deputado Nilton Salomão 
(PT). “A liderança do Sindicato 
nos procurou no momento 
certo”, afirmou o deputado 
Rodrigo Neves, líder do PT 
na Alerj. A reivindicação dos 
administradores pelo piso sa-
larial também teve forte apoio 
do deputado estadual Marcelo 
Freixo (PSOL).

cAnAl mAntido

Rodrigo afirmou que o ca-
nal político continua aberto, 
para os administradores, em 
relação à defesa do piso ou a 
novas conquistas que depen-
dam do crivo da Alerj. “O Sin-
dicato pode continuar contan-
do conosco”, garantiu.

Salomão confirma que a 
manutenção desse contato é 
importante, porque a luta pe-
las vitórias como o piso salarial 
não é mesmo fácil no cenário 
político. “Com reuniões, con-
seguimos sensibilizar o líder do 
governo, Paulo Melo (PMDB). 
A articulação do Sinaerj, com a 
presença do presidente Edson 
Machado, foi fundamental para 
o sucesso da iniciativa. Assim 
o projeto conseguiu avançar”, 
confirma o deputado petista.

Mensagens de parabéns ao Sindicato
Em nome dos administra-

dores goianos, vimos cumpri-
mentar o Sinaerj pela conquis-
ta alcançada com a instituição 
do piso salarial. Parabéns! 
Essa vitória reforça a luta do 
Sindicato de Goiânia pela ins-
tituição do piso federal.

adm Samuel albernaz
Sindicato dos Administradores 

de Goiás

Trabalhando assim em be-
nefício da categoria, o Sinaerj 

ainda vai obter muitas outras 
conquistas. Parabéns!

adm Eliane Toniasso
Sindicato dos Administradores 

do Mato Grosso do Sul

Que vitória importante! 
Realmente, um trabalho de 
suma importância, e com cer-
teza uma grande conquista 
para a história do Sinaerj. Pa-
rabéns!

 adm. lucas Guimarães 
Teresópolis, RJ

Parabéns à diretoria do Si-
naerj pela grande conquista. 
Temos no Estado do Rio um 
sindicato com resultado efeti-
vo para a categoria.

adm José Carlos Coelho
Rio de Janeiro

Parabéns ao Sinaerj pela 
importante conquista do piso 
salarial regional.

Bianor Cavalcanti
Diretor internacional da Fun-

dação Getúlio Vargas - DINT

Liminar na Justiça
Agora o piso precisa ser 

reconquistado, porque a Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado do Rio (Firjan) obteve 
liminar do Tribunal de Justiça 
suspendendo a lei.

Para a reconquista, o Sin-
dicato conseguiu novamente 
com o apoio dos deputados 

estaduais. Numa audiência 
pública da Comissão de Tra-
balho da Assembleia Legis-
lativa, o procurador da Re-
pública João Carlos Teixeira 
disse que o Tribunal de Justi-
ça não tem competência para 
apreciar a constitucionalida-
de de uma lei estadual.
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Finanças 

Sindicato congela mensalidade
Em reconhecimento aos 

administradores sindicalizados, 
a diretoria do Sinaerj decidiu 
congelar este ano a mensalida-
de sindical, que está no valor de 
R$ 10 e é cobrada quadrimes-
tralmente (totalizando R$ 40).

“Conseguimos esse bene-
fício para os administradores 
graças ao saneamento das con-

tas do Sindicato. Com a defesa 
da categoria e tudo o que vimos 
conseguindo oferecer, preten-
demos ampliar o número de 
filiados para fortalecer ainda 
mais a luta”, disse o presidente 
do Sinaerj, Edson Machado.

A contribuição sindical anu-
al, obrigatória por lei desde o 
governo de Getúlio Vargas, 

também continua o equivalente 
a um dia de salário do profis-
sional ou R$ 99 fixos — o que 
for melhor para o trabalhador. 
Esse valor é bem menor que o 
de outros sindicatos, como o 
de engenheiros (R$ 131,75), o 
de economistas (R$ 124,50) e o 
de contadores (R$ 113,00).

A contribuição sindical re-

ferente ao ano de 2010 deve ser 
quitada entre 28 de fevereiro e 
30 de abril através da Guia de 
Recolhimento da Contribuição 
Sindical Urbana (GRCSU), que 
pode ser obtida no site do Sina-
erj (www.administradores.org.
br). A lei determina que o em-
pregador exija a prova de qui-
tação da contribuição sindical.

 O dia 12 de janeiro de 2010 
foi de muita consternação para 
o mundo com as muitas mortes 
no trágico terremoto do pobre 
Haiti, que vitimou aquele país 
de gente muito boa, muito ale-
gre e muito esperançosa na re-
construção de sua democracia.

Junto ao povo haitiano, 
muitos militares brasileiros, 
membros da força de paz da 
ONU. Junto a este povo, uma 
grande mulher: Zilda Arns. 
As crianças de muitos paí-
ses do mundo estão de luto 
pela perda desta brasileira que 
com Deus se comprometeu ao 
comprometer-se com elas. 

Diz um texto bíblico que 
quem acolhe uma criança, a 
Deus acolhe. Zilda Arns viveu 
isso como opção. Há mais de 
25 anos, criou e presidiu a Pas-
toral da Criança, que diminuiu 
e quase zerou a mortalidade in-
fantil no Brasil.

Lembro-me de minha in-
fância: quase todos os dias em 
minha rua no interior de Mi-
nas Gerais, passava um corte-

Homenagem

Zilda Arns viveu para os
pobres e morreu em meio a eles

‘Os bOns mOrrem antes’ (renatO russO)
adm Reimont

Vereador do 
rio  (PT) e 

adminisTrador

jo com um caixão branquinho. 
Acostumei-me a ouvir que era 

a morte de um anjinho. Quan-
do a Pastoral da Criança come-

çou atuar, isto praticamente 
desapareceu daquele cenário.

Qual o segredo que a dou-
tora Zilda Arns trouxe para 
o Brasil e o mundo? As mães 
deveriam partilhar seu saber. 
Deveriam se encontrar, falar, 
trocar experiência. Deste se-
gredo surgiu uma metodologia 
onde todos sabem, e o saber de 
um se complementa com o sa-
ber do outro. Pesar as crianças, 
acompanhar seu crescimento, 
seu ganho de peso, melhorar 
sua alimentação com aquilo 
que cada região tem. Simples 
como uma colher de soro ca-
seiro ou como uma multi-mis-
tura para aumentar a imunida-
de das crianças.

Elevo uma prece a Deus 
para que acolha em seus bra-
ços todos os vitimados por 
esta tragédia no Haiti. Que a 
“morte” de Zilda Arns, seja 
fermento que eleve e faça cres-
cer o nosso compromisso com 
as crianças e com os empobre-
cidos, portanto, o nosso com-
promisso com Deus.

Foto: Agência Brasil

A médica criou a Pastoral da Criança e quase zerou a mortalidade infantil
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Subsedes

Atividades do Sinaerj em todo o estado

Fisa

A Federação Interestadual 
dos Administradores (Fisa) foi 
fundada dia 30 de janeiro e terá 
o papel de coordenar as ações 
de vários sindicatos de admi-
nistradores, garantin-
do a troca de experi-
ências e fortalecendo 
laços. O site da Fisa já está em 
elaboração e logo poderá ser 
acessado em www.fisa.org.br.

A 1ª assembleia aprovou o 
estatuto e elegeu a diretoria: 

Adm Edson Machado (RJ), 
presidente; Adm Joel Jorge 
(DF), vice-presidente; Adm 
Eustaquio Barbosa (MG), dire-
tor financeiro e Adm Orlando 

Cruz (AM), diretor de 
Assuntos Institucio-
nais e Comunicação.

O Sinaerj esteve represen-
tado nessa primeira assembleia 
pelos administradores Edson 
Machado, Reinaldo Antonio da 
Silva e Júlio Reis.

Nova federação fortalece a luta

Edson Machado (à direita) preside a diretoria da nova entidade sindical

Foto: Arquivo Sinaerj

Campos dos Goytacazes
Algumas das principais 

atividades da Subsede Norte 
Fluminense do Sinaerj:

- Reuniões com empresá-
rios e lojistas de Campos;

- Contatos com faculdades 
em Campos e Macaé;

- Distribuição de brindes e 
jornais do Sindicato em escri-
tórios, faculdades e empresas;

- Participação de protestos 
contra o aumento abusivo do 
IPTU em Campos;

- Ato pela assinatura do 
Convênio do Hospital Escola 
Álvaro Alvim com a Prefeitu-
ra de Campos;

- Audiências públicas para 
a implantação do Porto do 
Açu em São João da Barra;

- Reuniões do Clube de 
Lojistas de Campos;

- Reuniões na Secretaria de 
Desenvolvimento de Campos 
para a implantação do centro 
de geração de emprego.

Volta Redonda
Algumas das principais 

atividades desenvolvidas em 
2009 pela Subsede Sul Flumi-
nense do Sinaerj:

- Contatos com  líderes po-
líticos regionais;

- Contatos com os diversos 
coordenadores dos cursos de 
Administração da Região Sul 
Fluminense;

- Contatos de aproximação 
com outras entidades sindi-
cais,  visando à participação 

do Sinaerj na negociação dos 
acordos coletivos da CSN;

- Participação em even-
to de formatura da turma do 
curso de Administração no 
Centro Universitário de Volta 
Redonda (Unifoa);

- Distribuição de jornais 
do Sindicato na porta da CSN 
e nas faculdades locais;

- Contatos diretos com os 
administradores na porta da 
CSN.

As três subsedes inaugura-
das ano passado pelo Sindicato 
— Norte Fluminense, Sul Flu-
minense e Região Serrana — 
promoveram importantes ati-
vidades nesses primeiros meses 
de existência. As ações deram 
visibilidade política e sindical 
às novas unidades. Antes mes-
mo de as portas serem abertas, 
foram investidos aproximada-
mente R$ 120 mil, em aquisição 
de imóveis e de mobiliário.

Para a Sede Social, no Cen-

tro do Rio, também foram 
comprados e instalados novos 
equipamentos de ar-condicio-
nado, além da realização de 
melhorias no auditório. Ainda 
assim, no fim do ano, a dispo-
nibilidade de recursos somados 
aos investimentos realizados 
foi 15% superior ao de 2008.

orientAção jurídicA

Neste ano de 2010, o Sindi-
cato já começou a intensificar 
suas atividades nas três subse-

des e na Sede Social, na capital 
do estado.

Todos os administradores 
sindicalizados têm livre acesso 
às unidades para orientação ju-
rídica e profissional, além dos 
serviços oferecidos e para co-
laborar no acompanhamento 
das relações com as empresas 
empregadoras.

Alunos e Professores

Na unidade de Volta Re-
donda, onde fica a Subsede Sul 

Fluminense, a primeira ativida-
de do Sinaerj foi realizada logo 
no dia seguinte à inauguração: 
um seminário para os adminis-
tradores.

Na unidade de Campos dos 
Goytacazes, onde fica a Sub-
sede Norte Fluminense, tem 
havido reuniões com alunos, 
professores e coordenadores 
dos cursos superiores de Admi-
nistração, para informar sobre 
a importância da mobilização 
da categoria.
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Mais um ano concluído, o de 
2009, último desta década. Ca-
minha-se para a metade da ges-

tão 2009/2011. O ano que passou foi, sem 
dúvida, bastante produtivo, comparando 
ao de 2003 e os subsequentes, em que a 
atual diretoria começou a gerir o Sinaerj, 
naquele momento, Sintaerj. 

As finanças deram o tom, após viver-
se um grande processo de ajuste, nos anos 
anteriores. Com a base financeira contro-
lada e uma relativa  calma política inter-
na, conseguiu-se muito bem administrar o 
sindicato.

Dispondo de um veículo, adquirido em 
2008, a ação sindical se tornou facilitada, 

Sinaerj: um balanço das
atividades no ano de 2009

avançOs e cOnquistasArtigo
direToria 
do sinaerj

do estado, carreando novos profissionais 
para o Sindicato. Organizar cursos, pales-
tras e reuniões será primordial. Para tal 
ação, conseguiu-se manter vários contatos. 
Foram feitas reuniões com os coordena-
dores de cursos de Administração no Rio 
de Janeiro e palestras em várias universida-
des, informando sobre as atividades sindi-
cais e os projetos do Sinaerj. 

Em relação à comunicação: jornal, pá-
gina na Internet, e-mails e etc, conseguiu-
se inicialmente encaminhar a questão com 
a edição de jornais e a manutenção de 
todos os outros instrumentos de comuni-
cação. Pretende-se ampliar e aprofundar 
tal prática entre o Sinaerj e os administra-
dores e também com diversas entidades e 
organizações. Tem-se perseguido a melhor 
dinâmica para que tais recursos se tornem, 
efetivamente um instrumento de informa-
ção para categoria. 

A convite do Conselho Estadual de 
Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do 
Trabalhador do Estado do Rio de Janeiro 
passou-se a integrar a Comissão Interseto-
rial de Segurança de Saúde do Trabalhador 
(Cist), somando-se a inúmeras instituições 
representativas de trabalhadores, dos mo-
vimentos sociais de instituições de ensino 
e pesquisa e de outras com atuação na área 

Inovou-se no ano que terminou, crian-
do o nosso Cineclube, na esteira do mo-
vimento de expansão cineclubista no Rio. 
Foram apresentados vários filmes de espe-
cial interesse para os administradores. A 
diretoria pretende expandir esta atividade 
para as atuais subsedes. Para alcançar esse 
objetivo, há que se alicerçar a estrutura e 
implementar a divulgação ideal.

A sede central, no Rio de Janeiro (Ave-
nida 13 de Maio, 13, sala 804), abrigou 
atividades de movimentos sociais do Rio 
de Janeiro, tornando-se referência física 
para partidos, empresas, outros Sindicatos 
e pessoas físicas, que organizam palestras 
e cursos diversos. Solidarizou-se o Sinaerj, 

de saúde do trabalhador.
A Cist é um órgão permanente, de ca-

ráter consultivo corresponsável pela ela-
boração da política, fiscalização e o con-
trole das ações de saúde do trabalhador, 
no Sistema Único de Saúde (SUS). Esta 
comissão tem, em suas reuniões mensais, 
como enfoque principal a prevenção, vi-
sando às melhores práticas de saúde e a 
prevenção de ocorrência de acidentes em 
serviço.

Pretende-se que as
subsedes se tornem

vanguarda de um
processo de organização 
e crescimento no interior

assim, com os diversos segmentos econô-
micos e sociais. 

Reconhecendo-se a necessidade de 
estar mais próximo das diversas lutas da 
sociedade, para melhor se atuar nesta fren-
te, fundou-se uma nova federação de ad-
ministradores, pretendendo dar um salto, 
abandonando o burocratismo e o nicho de 
poder de alguns poucos, na direção das di-
versas federações existentes.

O Sinaerj participa de discussões nas 
bases para celebração de acordos coletivos 
dos trabalhadores de  Furnas, Eletrobrás e 
Eletronuclear, dentre outros. Além disto, 
ampliaram as discussões sobre as reivin-
dicações de diversos segmentos da cate-
goria, dentre eles os da esfera municipal 
do Rio de Janeiro, os administradores da 
Prefeitura do Rio de Janeiro.

A atual diretoria continua inbuída de 
espírito crítico, buscando, cada vez mais, 
otimizar seus esforços e recursos, preten-
dendo incluir mais administradores na luta 
sindical, com vistas a um mundo mais jus-
to e democrático, com meta única e final.

Com a base financeira 
assentada e um pouco 

de calma política interna, 
conseguimos administrar 

o Sindicato muito bem

para a locomoção necessária dos diretores 
e distribuição dos jornais para o associado 
e nas empresas. Adquirimos três salas, nas 
quais foram instaladas subsedes de nosso 
Sindicato (Campos dos Goytacazes, Volta 
Redonda, Teresópolis) com recursos pou-
pados, fruto da boa administração. Equi-
pou-se a sede com computadores e o au-
ditório central com recursos audiovisuais.

A Diretoria Executiva passou a se reu-
nir mensalmente, pautando, a partir de tais 
encontros, questões de ordem política, de 
organização e, de forma primordial, de 
avaliação constante das perspectivas sindi-
cais e da conjuntura nacional. Este fórum, 
sem dúvida, deu ao Sinaerj uma dinâmica 
há muito exigida, proporcionado um salto 
de qualidade à gestão.

A adesão dos administradores ao Si-
naerj tem sido o nosso foco principal. A 
diretoria vem lutando muito, para trazer o 
profissional para o Sindicato. 

Pretende-se que as subsedes se tornem  
vanguarda de um processo de aglutinação, 
organização e de crescimento no interior 

O Cineclube apresentou 
vários filmes de

especial interesse dos
administradores, e a
intenção é expandi-lo
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Informação! Em minha vida acadê-
mica, sempre ouvi dizer que esta é a 
palavra-chave para o desenvolvimen-

to do indivíduo e da sociedade como um 
todo.

No entanto, tenho percebido que a 
informação também pode ser altamente 
prejudicial. Exemplo disto são os casos 
de corrupção que, noticiados quase diaria-
mente, estão fazendo com que parte da so-
ciedade entenda a corrupção como um ato 
normal nas relações políticas e de poder, 
ou seja, quando a corrupção passa a fazer 
parte do nosso cotidiano, ela se torna uma 
ameaça aos princípios elementares que 
fizeram com que os homens se unissem 
em sociedade. Afinal, viver em sociedade 
significa obedecer a regras de conduta, e 
a corrupção é uma violação a essas regras.

Assim, é importante entendermos o 
motivo pelo qual devemos nos opor fir-
memente à corrupção, e por que não po-
demos permitir que a corrupção, tal como 
o adultério, passe a ser aceita pela socieda-
de como algo banal, deixando de ser con-
siderada um crime.

No dicionário, a corrupção é definida 
como “ato ou efeito de subornar uma ou 
mais pessoas em causa própria ou alheia, 

O perigo da banalização 
pelo do cotidiano

cOrrupçãO Artigo
adm
antonio 
Marcos
direTor 
do sinaerj

O cotidiano de notícias sobre 
corrupção faz com que parte da socieda-
de se mantenha calada, enquanto medidas 
contra a corrupção permanecem engave-
tadas no Congresso Nacional, como é o 
caso do Projeto de Lei de Iniciativa Popu-
lar que impede a candidatura de políticos e 
pessoas condenadas judicialmente.

Mesmo tendo escolhidos mais de um 
milhão e 300 mil assinaturas, o projeto 
de iniciativa popular Ficha Limpa está na 
gaveta, relegado por aqueles que desejam 
que ele seja esquecido.   

Mas felizmente há importantes setores 
da sociedade que já não aguentam mais 
conviver com a corrupção, como é o caso 
do grupo que se uniu para fundar o “Mo-
vimento de Combate à Corrupção Eleito-
ral”, que com afinco se empenhou na co-
leta de tais  assinaturas que possibilitaram 
que o projeto de lei de iniciativa popular 
fosse recebido pelo Congresso Nacional.

Um importante passo também foi dado 
pela Comissão Eleitoral Permanente do 
Conselho Federal de Administração, que 
não sucumbiu às manobras de um conhe-
cido ex-presidente do CRA-RJ, que não 
queria que a sua ficha, já enlameada por 
duas condenações no Tribunal de Contas 

vai. Tudo isso causa inequívoco prejuízo 
à saúde, à segurança, à educação, à previ-
dência social, ao sistema habitacional, ao 
transporte público, enfim, a todos os ser-
viços que são essenciais para o progresso 
da nossa amada Pátria.

Assim, é importante que tenhamos cla-
ro que ser contra a corrupção não signifi-
ca apenas querer evitar o enriquecimento 
ilícito do corrupto. Ser contra a corrupção 
significa não aceitar que um enfermo mor-
ra após perambular de um hospital para 
outro em busca de assistência médica; é 
não aceitar que um aluno volte para casa 
porque não há professor na escola ou por-
que a sala de aula não está em condições 
de uso; é não aceitar que um viaduto de-
sabe por falha na construção. Ser contra a 
corrupção significa exigir que o dinheiro 
público seja utilizado corretamente; é exi-
gir que o cidadão seja tratado com digni-
dade pelos poderes públicos.

Ser contra a corrupção 
significa não aceitar que 
um enfermo morra sem 

assistência, que um aluno 
volte sem professor

geralmente com oferecimento de dinhei-
ro”. O que não está escrito no dicioná-
rio é que esta relação não envolve apenas 
corruptor e corrompido; há uma terceira 
pessoa, ou melhor, terceiras pessoas, que 
somos nós, as vítimas.

Quando a corrupção é praticada, obras 
são realizadas com materiais impróprios; 
medicamentos são adquiridos com data 
vencida; produtos são comprados pelo 
triplo do preço; funcionários públicos são 
mal remunerados e mal treinados; e por aí 

Felizmente há
importantes setores da 

sociedade que não
aguentam mais conviver 

com a corrupção

da União, fosse um empecilho à sua candi-
datura nas eleições deste ano.

Por fim, como administrador, registro 
aqui o meu cumprimento aos atuais mem-
bros da Comissão Eleitoral Permanente do 
CFA, por não permitirem que a idoneidade 
seja uma característica a ser desprezada de 
um candidato a representante da classe dos 
Administradores.

O Sinaerj registra —  ou melhor, en-
dossa — tal atitude e cumprimenta a Co-
missão Eleitoral do CFA.

Foto: Banco de imagens
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Ficha Limpa na eleição 2010
O projeto de lei da Ficha 

Limpa, apoiado pelo Sinaerj, 
pode ser votado já em março 
na Câmara dos Deputados, 
antes das convenções par-
tidárias de junho, para que es-
teja em vigor já nas eleições de 
outubro, quando  o país escol-
herá presidente da República, 
governadores, senadores, dep-
utados federais e deputados 
estaduais.

De iniciativa popular, o 
projeto de lei Ficha Limpa de-
termina a ilegibilidade de quem 
tenha condenação na Justiça. 
Isso pode ser aplicado já nas 
eleições deste ano porque não 
trata de mudança na regra elei-
toral, como explicou o depu-
tado federal Antonio Carlos 
Biscaia (PT-RJ). “Não é possí-
vel que em nosso País pessoas 
condenadas pela Justiça pos-
sam se apresentar como can-

Política

Filiação de administradores tecnólogos

Foto: Edson Santos/Câmara dos Deputados

Para Biscaia, a campanha apoiada pelo Sinaerj vai sensibilizar deputados

didatos a cargos eletivos. Isso 
é absolutamente inadmissível 
e incompreensível”, afirmou o 
deputado.

O Sinaerj participa da Cam-
panha Ficha Limpa e trabalha 
para que ela seja estendida a to-
das as instituições da sociedade 

civil, como sindicatos, conse-
lhos profissionais e demais en-
tidades de todo o Brasil.

Biscaia apoia a luta do Si-
naerj e acredita que ela trará 
resultados positivos. “Essa mo-
bilização da sociedade, da Con-
federação Nacional dos Bispos 

do Brasil, da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil e de diversas 
instituições da nossa sociedade 
civil, sem dúvida alguma, sen-
sibilizará a maioria dos parla-
mentares”, afirmou.

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Michel Temer 
(PMDB-SP), e os líderes parti-
dários da Casa decidiram for-
mar um grupo de parlamenta-
res para analisar o projeto de 
lei Ficha Limpa. Isso significa 
um avanço na tramitação da 
proposta e amplia as possibi-
lidades de que ela seja votada 
ainda neste semestre, permi-
tindo que a nova regra passe a 
valer já para outubro.

O Sinaerj quer aproveitar 
essa boa oportunidade para o 
Brasil e, por isso, intensifica a 
mobilização pela ampliação da 
mobilização social, visando à 
aprovação da lei.

Profissão

O Sinaerj está estudando a 
possibilidade de alterar o seu 
estatuto para aceitar a sindica-
lização de administradores que 
têm diploma em cursos supe-
riores de tecnologia, em vez da 
graduação tradicional. A novi-
dade acontece porque o Con-
selho Federal de Administração 
(CFA) decidiu que os tecnó-
logos já podem fazer registro 
profissional nos Conselhos Re-
gionais de Administração.

A filiação ao Sinaerj desses 
profissionais formados nos 
cursos superiores de tecnolo-
gia, que em geral são mais rá-
pidos que os quatro anos da 
graduação tradicional, acon-

teceria nos moldes propostos 
pela CFA para o registro pelos 
Conselhos Regionais.

Nos últimos anos, cresceu 
significativamente a procu-
ra pelos cursos graduação em 
tecnologia. O perfil dos alunos 
mudou e, com isso, surgiram 
outros nichos e áreas onde es-
ses profissionais podem atuar 
no mercado de trabalho.

Demanda do MEC
O CFA tem a responsabili-

dade de regulamentar e fiscali-
zar, em todo o Brasil, a atuação 
profissional nos campos da 
Administração. A entidade se 
preocupa com a regulamenta-

ção dos administradores diplo-
mados em cursos superiores de 
tecnologia porque são profis-
sionais atuantes na área.

A aceitação do registro pro-
fissional de tecnólogos também 
demonstra o apoio do CFA a 
uma demanda do Ministério 
da Educação (MEC) ao que se 
refere à implementação da po-
lítica da educação profissional e 
tecnológica.

Catálogo de cursos
A Resolução Normativa 

que aprova o registro profis-
sional dos administradores tec-
nólogos foi publicada no Diá-
rio Oficial da União de 13 de 

novembro de 2009, e agora o 
CFA debate os mecanismos de 
operacionalização do processo 
nos Conselhos Regionais de 
Administração.

Como se regulamentar
Para regulamentar sua atua-

ção no CFA e nos conselhos re-
gionais, o profissional deve ter 
formação em um dos cursos de 
graduação em tecnologia rela-
cionados à área da Administra-
ção descritos Catálogo Nacio-
nal dos Cursos Superiores de 
Tecnologia (http://catalogo.
mec.gov.br) e estar atuando nos 
campos profissionais relaciona-
dos à área.


