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ELETRÔNICO

Ter contato com a reali-
dade da profissão antes 
mesmo de exercê-la é 

um privilégio de poucos. Por 
desconhecerem a importância 
dos Sindicatos e desconsidera-
rem que, mesmo na condição 
de estudantes, eles podem sim 
se sindicalizar, muitos universi-
tários acabam não aproveitando 
o tempo de estudo para estreitar 
relações com profissionais da 
área e deixam de se inteirar sobre 
questões pertinentes ao trabalho 
que futuramente exercerão.

Com o objetivo de aca-
bar com essa realidade, o SI-
NAERJ tem promovido em sua 
sede encontros com estudantes 
de Administração, buscando, 
com isso, fortalecer a atuação 
do Sindicato dentro das uni-

versidades e conscientizar os 
estudantes quanto à importân-
cia das antigas, atuais e futuras 
conquistas ligadas à área.  

Até agora foram realiza-
dos dois encontros: um em 20 
de novembro e o outro em 18 de 
dezembro de 2010. Na ocasião, 
o Presidente Edson Machado, o 
Vice-Presidente Reinaldo da Sil-
va e o Diretor Reginaldo de Oli-
veira puderam conscientizar os 
estudantes sobre a importância 
do sindicalismo.  

 Leandro Diniz, um dos 
participantes do encontro, re-
latou a importância do evento 
para os estudantes de Admi-
nistração. “Os estudantes são 
um elo importante entre a pro-
fissão e o Sindicato. Eles são 
a base da existência e renova-

ção da carreira profissional”.

Estar em sintonia com o 
que vão encontrar no mercado 
de trabalho, conhecer as causas 
que o SINAERJ defende em prol 
dos Administradores e exercer o 
networking com os profissionais 
atuantes no ramo são algumas 
das vantagens destacadas pelos 
participantes. 

A Diretoria do SINAERJ 
está preparando um novo en-
contro com os estudantes (que 
em breve será divulgado nos 
veículos de comunicação do 
Sindicato). Desde já, ela intei-
ra o desejo de ter em seu qua-
dro de sindicalizados os futu-
ros Administradores, visando o 
fortalecimento nas lutas pelas 
reivindicações de todos: profis-
sionais e universitários. 

Para os estudantes Raja e Leandro, o contato com profissionais da área e o engajamento 
nas lutas da categoria só trazem benefícios para os futuros Administradores 
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