
Oito anos de gestão e muitas 
histórias para contar

Após 13 anos tentando, Lula finalmente é elei-
to Presidente do Brasil. Dólar chega a R$ 4. 
Seleção Brasileira vence a Copa do Mundo 

e se torna pentacampeã. Todos esses fatos ante-
riormente citados marcaram o ano de 2002, mas 
fique tranquilo, nós não voltamos no tempo. Isso 
é apenas para lembrar qu e, desde então, muitas 
coisas mudaram no Brasil e no mundo. Para os 
Administradores não foi diferente. 

Ao mesmo tempo em que o País ganhava uma 
nova gestão, o Sindicato dos Administradores no 
Estado do Rio de Janeiro (SINAERJ), com sua 
nova Diretoria, eleita em 2002, iniciava uma reno-
vada fase de Administração, liderada por Edson 
Machado, e com outros companheiros que até hoje 
estão conosco na luta pela defesa dos direitos e in-
teresses da categoria: Reinaldo Antônio da Silva, 
Reginaldo Souza, Jair de Carvalho, Luiz Correia, 
Heldon Barbosa, Orlando d’Almeida, Carlos Ma-
nhães e Antônio Alberto. Nessa época, compunha 
o Conselho Fiscal, como efetiva.

Esse primeiro mandato, vigente de 2003 a 2005, 
foi o momento de mostrarmos nossas habilidades 
como Administradores e colocar ordem na casa, 
como se diz popularmente. Foram anos de traba-
lho intenso: havia dívidas para sanar e muitas ou-
tras coisas para organizar; buscamos nos aproxi-
mar dos estudantes e dos profissionais já atuantes 
no mercado; instituímos os Delegados Sindicais, a 
fim de ampliarmos nossa atuação dentro das em-
presas, e demos maior ênfase às negociações de 
acordos coletivos de trabalho.

Os Administradores nos deram um voto de con-
fiança e, com algumas mudanças na composição da 
Diretoria, fomos reeleitos para o triênio 2006/2009 
e pudemos prosseguir com o nosso trabalho, só 
que desta vez  assumi o controle da Diretoria Fi-
nanceira. Foram promovidos eventos, encontros e 
palestras no auditório do Sindicato, visando expor 
temas de interesse e que contribuíssem para a for-
mação dos Administradores. A Diretoria também 
acompanhou de perto as reivindicações dos cole-
gas da Prefeitura do Rio de Janeiro, a luta pela 
posse dos Administradores concursados de Fur-

nas, o caso das demissões de professores Admi-
nistradores da UNIBennet e encaminhou denúncia 
de exercício ilegal da profissão na CEPEL (Cen-
tro de Pesquisas de Energia Elétrica). Em 2006, a 
partir da forma austera com que as finanças passa-
ram a ser controladas, as pendências financeiras 
foram finalmente saneadas, o superávit foi alcan-
çado e, assim, foi possível investir em aquisições 
importantes para o Sindicato. Dessa forma, houve 
a aquisição de um automóvel para viabilizar os tra-
balhos externos realizados pela Diretoria.

Com a aprovação dos sindicalizados, que mais 
uma vez nos deram um voto de confiança para 
prosseguir à frente da Direção do SINAERJ, com 
outras pequenas mudanças em sua composição, 
a Diretoria foi empossada para mais um mandato, 
que teve início em 2009 e perdurará até o final de 
2011. Dessa forma, demos sequência aos traba-
lhos iniciados e continuamos firmes em nossa mis-
são: representar e defender direitos e interesses 
da categoria perante as autoridades. Nesse perío-
do os superávits continuaram e, assim, investimos 
na aquisição de três subsedes: Teresópolis, Volta 
Redonda e Campos dos Goytacazes. 

O ano de 2010 começou com uma grande vitó-
ria para a categoria no Estado, obtida graças ao 
trabalho do SINAERJ: a conquista do piso salarial 
para os Administradores no Rio de Janeiro. Nes-
se mesmo ano, o Sindicato voltou seus esforços 
para que o Projeto de Lei 7280/10, que descarac-
terizava a profissão de Administrador, não fosse 
aprovado e nessa luta, como em tantas outras, o 
SINAERJ pode contar com o apoio e a mobilização 
dos Administradores do Rio de Janeiro.

Sabemos que ainda há muito por fazer, mas 
esse breve relato serve para relembrar as muitas 
transformações pelas quais passou o nosso Sindi-
cato. O realce no pronome possessivo nosso sig-
nifica que o SINAERJ pertence a todos nós, Ad-
ministradores e estudantes de Administração do 
Rio de Janeiro e, por isso, a união da categoria é 
fundamental.
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