
Sindicalizado: atualize 
seus dados cadastrais

Atenção Administradores! Até 
o mês de dezembro de 2012, 
o SINAERJ fará o recadastra-
mento de seus associados. A 
atualização de dados cadastrais 
poderá ser feita pelo site www.
administradores.org.br, pelo e-
mail sinaerj@administradores.
org.br ou nas Sedes do Sindica-
to, o que vai facilitar a entidade 
e favorecer o associado a con-
tinuar recebendo as correspon-
dências, jornais e outros comu-
nicados do SINAERJ.

O profissional que ainda não 
é associado pode se sindicalizar 
imediatamente através do site do 
Sindicato. A sindicalização é im-
portante, pois fortalece o SINA-
ERJ em suas lutas e conquistas. 

Vale destacar que o SINA-
ERJ luta há mais de 30 anos 
pela valorização do trabalhador, 
representando e defendendo os 
direitos e interesses dos Admi-
nistradores em todo o Estado do 
Rio de Janeiro.

Além disso, o Sindicato dis-
ponibiliza Assistência Jurídica; 
Palestras; Concursos; Convê-
nios com diversas empresas, que 
possibilitam importantes vanta-
gens e descontos; sem falar na 
participação direta nas campa-
nhas salariais e assinaturas de 
Acordos Coletivos de Trabalho 
dos Administradores nas mais di-
versas empresas. Administrador, 
não perca mais tempo. Venha 
fazer parte do SINAERJ. Venha 
fortalecer e ser fortalecido.

Faça a sua 
atualização 
cadastral ou 
una-se a nós

Além do site, o recadastramento e a sindicalização 
também podem ser feitos nos seguintes locais: 

Administrador: sindicalize-se! O SINAERJ atua para 
beneficiar os trabalhadores que representa

SEDE ADMINISTRATIVA

Av. 13 de Maio, 13 - 8º andar - Centro

Rio de Janeiro - RJ - CEP 20003-900

Tels.: (21) 2262-3090 / 2532-2387

sinaerj@administradores.org.br

SINAERJ - Sul Fluminense
Rua Quarenta, 8, sala 1302, Vila Santa Cecília | Volta Redonda - RJ - 

sul@administradores.org.br

SINAERJ - Norte Fluminense
Rua Oliveira Botelho, 244, sala 302 - Centro | Campos dos Goytacazes - RJ 

norte@administradores.org.br

SINAERJ - Região Serrana
Rua Lúcio Meira, 330, sala 304, Várzea | Teresópolis - RJ

serrana@administradores.org.br
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