9912163025/2007-DR/RJ

Sinaerj

SINAERJ investe em veículo próprio
Paulo de Tarso

Pág.3
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Editorial
Estamos

retomando nesta edição a
Eletronuclear, que conseguiram um
periodicidade normal após um período
expressivo aumento na luta pela
sem publicar nosso jornal. Entramos no
isonomia de salário com os Engenheiros
s e g u n d o
s e m e s t r e
que, por terem um salário mínimo
deste ano a todo ritmo. Neste número
definido em lei, acabam sempre com
tratamos da situação
patamares em folha maiores do que
dos Administradores da Prefeitura do
nossa categoria. A vitória na
Rio de Janeiro (PCRJ), que são
Eletronuclear ainda não é plena, mas é
claramente discriminados em seus
um grande passo que poderá ajudar
direitos e que lutam por isonomia em
nossa luta em outras empresas.
questões básicas, como a de não ter as
Estamos, também, colocando em dia
mesmas vantagens de outras
algumas dívidas que tínhamos com a
Adm. Edson Machado,
categorias. Para ficar em um único
categoria, como a da mudança da sigla
Presidente do SINAERJ
exemplo, as Assistentes Sociais, ao
do Sindicato. A antiga sigla
entrar na PCRJ, ganham,
(SINTAERJ), de quando éramos
automaticamente, uma gratificação por exercício da
"Técnicos de Administração", passou para SINAERJ, ou
função de 220% já no primeiro mês de trabalho. Os
seja, perdeu o T de “Técnico”. A mudança da
Administradores, ao contrário, podem ganhar no
nomenclatura foi em 1985 e estamos atualizados agora.
máximo 130%. Porém, para isso, terão de
Também modificamos a carteira do sindicato para
cursar um Master in Business Administration (MBA)
adaptar o novo nome e a nova sigla. Os
com trabalho de campo, e, somente após a conclusão
colegas estarão recebendo-as em suas residências
deste farão jus a esta gratificação. Também tratamos do
brevemente. Parabéns pelos 31 anos de nosso sindicato
aumento de salário dos Administradores da
e 43 anos de categoria!
A todos uma boa leitura!
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SINTAERJ agora é SINAERJ
Nosso sindicato foi fundado originalmente com o nome
de Sindicato dos Técnicos de Administração no Estado do
Rio de Janeiro (SINTAERJ), em junho de 1985. Por conta
da Lei nº 7.321, a denominação da categoria passou a ser
de “Administrador”, não mais de “Técnico de
Administração”. “Com isso, atualizamos o nome de nosso
sindicato, mas a sigla não. Para corrigirmos este erro, que
já perdurava por 23 anos, a diretoria oficializou a troca da
sigla, que passa a ser SINAERJ, retirando-se o 'T' de
Técnico. A nomenclatura é nova, mas o trabalho e o
empenho em defesa dos administradores do Estado do Rio
de Janeiro continuam os mesmos”, explica o presidente do
Sindicato, Edson Machado. Também em função das
comemorações do Dia do Administrador, o SINAERJ estará
distribuindo o novo modelo de carteira social do sindicato
que já não trará mais a identificação de "Técnico de
Administração", como está grafado nas antigas carteiras.
Todos os Administradores sindicalizados receberão, no
mês de setembro, em suas residências, o novo modelo. O
Sindicato também enviará para as empresas e as
faculdades de Administração este modelo de cartaz
comemorativo (ao lado, acima). Caso sua empresa ou
instituição não tenha recebido, solicite o envio.
Modelo atual da
Carteira Social

Sindicato investe em veículo próprio
SINAERJ mais presente no interior do Estado
Paulo de Tarso

Por conta da necessidade de atender a toda a base
do SINAERJ que cobre o Estado do Rio de Janeiro, o
Sindicato adquiriu, como patrimônio, um automóvel
zero quilômetro. A aquisição do carro objetiva fazer
com que a ação sindical do SINAERJ seja mais bem
desempenhada na Cidade do Rio de Janeiro, além de
permitir uma efetiva presença no interior do Estado
os ”Com ele, a presença de nossos diretores e
delegados sindicais ganhará mais agilidade e
poderemos distribuir melhor o nosso jornal,
ampliando a sindicalização, ouvindo os colegas
Administradores e prestando nosso papel de forma
mais qualificada”, explica o Administrador Edson
Machado, presidente do SINAERJ. O Sindicato
divulgará roteiros e datas onde estará presente. Esse
é mais um ganho do SINAERJ para os
Administradores do Estado do Rio de Janeiro.

Atuação em Volta Redonda e Campos
Volta Redonda e Sul Fluminense
Em Volta Redonda, o SINAERJ, através dos diretores Adm. Antonio Alberto e Adm. Heldon Barbosa, tem acompanhado
de perto as necessidades dos administradores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A empresa tem feito a
mudança de sua área administrativa para São Paulo, medida negativa para os administradores e para a cidade de Volta
Redonda. Também no Sul Fluminense, o SINAERJ estuda a possibilidade de instalação de uma delegacia regional que
atenda aos colegas da região. A medida já foi aprovada em reunião de diretoria.
Adm. Heldon Barbosa

Campos dos Goitacazes
Em Campos dos Goitacazes, o diretor Adm. Carlos Manhães, assim como em Volta Redonda, trabalha para a instalação
da Delegacia Regional Norte Fluminense. Esta medida deverá ser tomada pela importância
estratégica da região, que muito tem crescido economicamente nos últimos anos. Também em Campos, o sindicato
tem realizado um trabalho de aproximação com o Conselho Regional de Administração-RJ, que deverá instalar, em
breve, uma delegacia na cidade. A proposta é a de aproximar as duas delegacias para atender de forma integrada os
Administradores daquele município.
Adm. Carlos Manhães

Balanços e Perspectivas

Adm. Reinaldo Antonio e Adm. Edson Machado

Estamos

chegando ao final de nossa gestão no Sindicato dos
Administradores RJ e este é um momento especial para balanços e
perspectivas. Para entendermos este rápido balanço temos de pensar que
um Sindicato tem um fundamento e o nosso é a REPRESENTAÇAO
SINDICAL, ou seja, a DEFESA dos INTERESSES dos trabalhadores com
formação na área de Administração. Se este é o fundamento principal, há um
outro que não pode deixar de ser considerado: o que se relaciona com a
manutenção de nosso sindicato. Podemos falar com tranqüilidade que, em
relação a nossas responsabilidades frente a nossos fundamentos, ou seja, nossa militância sindical fazendo
funcionar o SINAERJ (convocar e participar de reuniões com empresas, instituições e com os trabalhadores
Administradores, discutir e debater com o patronato, representar os colegas, criar idéias, fomentar ações,
complementar a formação, etc.), temos feito de maneira direta, completa, sem vacilações. Também estamos juntos
de nossos colegas administrando e processando as homologações, dando apoio a todos aqueles que se encontram
neste momento difícil.
Nestes últimos tempos temos feito reuniões com os Administradores da Prefeitura do Rio, com os estudantes,
com os colegas de Furnas, da Eletronuclear, da Eletrobrás, CPRM, CEDAE e tantas outras empresas. Alem disso,
conseguimos realizar algo de suma importância, sem abrir mão dos papéis e da autonomia de cada entidade:
estabelecemos o diálogo com o CRA-RJ em prol da categoria. O CRA-RJ tem encaminhado ao SINAERJ demandas
que chegam ao conselho, mas que são sindicais, como apoio jurídico trabalhista, e o Sindicato tem encaminhado e
acompanhado, junto ao CRA-RJ, denúncias de fiscalização profissional que nos chegam. Esta parceria é por demais
benéfica aos Administradores e queremos ampliá-la. Também junto à ABRA temos estabelecido uma parceria para
colocação de Administradores e estudantes no mercado de trabalho. Não esquecemos de nosso papel nacional, com
uma firme presença junto à FEBRAD, com quem negociamos acordo nacional do setor elétrico no geral, e com a
Eletrobrás em especial. Há uma proposta de um piso referencial nacional para os Administradores, que foi
implantada há alguns anos atrás e fornece uma base mínima de referência para a negociação salarial dos colegas
Administradores.
Quanto à outra perna dos fundamentos de nossa ação sindical, temos um bom quadro (veja na matéria da
prestação de contas financeiras neste jornal): saímos de uma situação negativa nos dois primeiros anos de gestão (R$ 54.000,00 e R$ 3.000,00), por conta de ações trabalhistas de outras gestões que tivemos que honrar, para um
fechamento positivo (R$ 120.000,00) no final de 2007. Com esta condição, estamos reequipando nosso sindicato
com novos computadores e equipamentos de apoio, com a aquisição de nosso carro (veja também neste jornal), que
irá rodar pela capital e interior levando a palavra do SINAERJ para os colegas Administradores. Esta gestão trabalhou
e continuará trabalhando até o seu final, de forma muito correta com o nosso patrimônio. Temos a nossa sede no
centro da Cidade do Rio, com uma sala para os Administradores, temos realizado atividades da sociedade civil em
nosso auditório, temos feito reuniões diversas de cursos em nossos espaços, gerando renda para o funcionamento
de nossa entidade.
Muitas outras propostas ainda temos a cumprir como as delegacias regionais, Norte e Sul Fluminense, que são
nossas prioridades, ampliação da nossa relação com os estudantes de Administração, elaborar um projeto de um
grande evento de discussão da Administração em nosso estado, aos moldes do Congresso Nacional de Administração
que todos os anos acontece em Goiás, ampliar nossa ação nas empresas, em especial na Petrobrás e CSN, e com isso
conseguir ainda mais vitórias para nossa categoria.

ADMINISTRADORES DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO
SOFREM COM FALTA DE ISONOMIA SALARIAL
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ) tem preterido sistematicamente
os Administradores perante outras categorias profissionais, como Engenheiros e
Assistentes Sociais. Estes são beneficiados com gratificações específicas e automáticas,
sem qualquer dificuldade na obtenção do nível salarial a que a classe faz jus, independente
da exigência de cursos ou outra situação. Para os Administradores foi criada uma
gratificação atrelada à capacitação para Gestão do Sistema Municipal de Administração, a
Gratificação de Capacitação Profissional (GCAP). Ela é a única gratificação oferecida à
classe dos Administradores, sendo dividida em três etapas e perfazendo, ao longo de três a
quatro anos, um somatório de 150%. “Há discriminação em relação às outras classes de
nível superior, ferindo o princípio da isonomia salarial, uma vez que os citados servidores
pertencem
à mesma Administração Pública”, observa o presidente do Sindicato dos
Prefeitural da Cidade do Rio de Janeiro
Administradores do Rio de Janeiro, Edson Machado.
Para se alcançar a GCAP, foram utilizados critérios incoerentes para dificultar a
percepção a esse benefício pelos Administradores. Inicialmente foi adotado um curso de Master in Business Administration (MBA),
que seria a base da capacitação do servidor ao Sistema Municipal de Administração. Em seguida foi realizada uma prova objetiva,
mais diversas avaliações e um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sendo que este seria a última etapa. “Porém, isso não
aconteceu. Na verdade, os itens citados transformaram-se em instrumentos para reprovação dos Administradores, superando as
outras determinações anteriormente válidas. Além disso, o critério de correção deixou a desejar, sendo atribuído a uma única
pessoa e não a uma banca examinadora, como ocorre com todos os trabalhos de cunho acadêmico. Para se ter uma idéia, várias
categorias de nível superior ganham um percentual de até 320% sem necessidade de formação adicional”, reclama o presidente do
SINAERJ.
Recentemente ocorreu um concurso nas áreas de Assistência Social, Psicologia, Fonoaudióloga e Professores, que
obtiveram automaticamente a gratificação integral da classe (320%). Logo em seguida, abriu-se novo concurso, desta vez na
Controladoria do Município do Rio de Janeiro, para cargo de Técnico, oferecendo salário-base mais gratificação de 320%. O
requisito principal era a formação em nível superior em qualquer área. “Em contrapartida, foi aberto outro concurso para os
Administradores, profissionais específicos e credenciados pelo Conselho Regional de Administração, com proposta de salário-base,
mais 100% de gratificação em determinado período, caso haja aprovação em outra modalidade de avaliação, verdadeira injustiça e
desrespeito profissional”, crê Edson.
O SINAERJ, segundo Edson Machado, está engajado na luta dos colegas da PCRJ. “Estivemos em algumas reuniões com
o Administrador Wagner Siqueira, Secretário Municipal de Administração da Cidade do Rio de Janeiro. Nestes encontros foram
colocados alguns problemas internos da PCRJ que geram, segundo ele, diversas inconsistências nos Planos de Cargos e Salários da
Prefeitura, que não são unificados”, conta Machado. O Sindicato espera, até mesmo pela formação profissional do atual secretário,
que medidas sejam tomadas para a solução deste problema. “Nosso sindicato estará solicitando uma agenda diretamente ao
Prefeito Cesar Maia para tratar do assunto. Já estivemos na Câmara Municipal em articulações com vereadores comprometidos com
nossa causa e não descartamos uma ação judicial. A injustiça, a falta de isonomia e a discriminação aos Administradores da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro não ficarão em branco!”, conclui Edson.

FOTO

ACT Específico 2008/2009 na Eletronuclear
A isonomia dos pisos salariais entre as carreiras de nível superior foi a tônica do SINAERJ nas negociações dos
Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) de 2008/2009 na Eletronuclear. As carreiras/cargos existentes são três: ESET
(Engenheiro, Físico e Químico), ESLO (Administrador, Advogado, Analista de Sistemas, Arquiteto, Auditor, Contador,
Economista) e ESAS (Assistente Social, Bibliotecário, Biólogo, Enfermeiro, Médico, Nutricionista, Professor de Educação Física e
Psicólogo). Após as negociações, houve um avanço: a empresa elevou o piso da carreira/cargo ESLO e ESAS, unificando-as a um
nível abaixo da carreira/cargo ESET. Porém, estes ainda recebem complementação até atingir o piso profissional de nove
salários mínimos.
Os argumentos utilizados pelo Sindicato dos Administradores foram: a isonomia das carreiras reduziria o
descontentamento que há nos cargos ESLO e ESAS e, conseqüentemente, a diminuição da evasão de profissionais das mesmas;
os baixos salários iniciais fazem com que a empresa perca a atratividade de novos talentos, como ocorrido no Concurso
promovido em 2002, no qual mais de 50% dos novos concursados não permaneceram no quadro profissional; a empresa
apresenta pisos abaixo do praticado em outras empresas localizadas no Estado do Rio de Janeiro, o que contribui ainda mais
para a evasão de empregados na Eletronuclear; a questão da diferenciação salarial faz com que os profissionais sintam-se
discriminados por verem companheiros de carreira diferente exercendo atividades semelhantes, de mesma complexidade e com
a mesma competência. Tal situação ultrapassa a questão financeira, pois o que se busca é dar o mesmo valor ao profissional de
nível superior, independente de qual carreira/cargo ele ocupe; haveria correção de uma distorção dentro da carreira/cargo
ESLO, onde um Arquiteto recebe o piso profissional de nove salários mínimos (por pertencer, junto com os engenheiros, ao
CREA), e os demais profissionais da mesma carreira/cargo recebem um valor inferior.
O SINAERJ vê como avanço a unificação de pisos das carreiras/cargo ESLO e ESAS, a aproximação com a
carreira/cargo ESET e entende que este ACT 2008/2009 foi considerado um grande passo rumo à unificação dos pisos salariais
entre as três carreiras de nível superior, bem como a descompressão para os empregados com mais tempo de empresa, gerada
pelo ajuste/correção dos pisos. Através do esforço concentrado dos delegados sindicais presentes na Eletronuclear, o SINAERJ
consegue mais um avanço em prol dos administradores no Estado do Rio de Janeiro.

Aceita contraproposta do Sistema Eletrobrás
Em dezembro de 2007, o diretor do Sindicato dos
Administradores no Estado do Rio de Janeiro, Julio Reis,
em dupla formada com Luiz Alves do Prado, é eleito
Conselheiro Fiscal da Real Grandeza Fundação de
Previdência e Assistência Social de Furnas, tomando
posse em março de 2008. Já no mês de junho de 2008,
os Administradores Julio Reis e Cauby Figueiredo foram
empossados como diretores da Associação dos
Empregados de Furnas (ASEF). A eleição teve apoio
fundamental da direção do SINAERJ. Neste mesmo
mês, em Assembléia unificada realizada na sede do
Sintergia-RJ, os trabalhadores aprovaram, numa
demonstração de unidade da categoria, contraproposta
do Sistema Eletrobrás relativo ao Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) nacional 2008/2009, tendo como
destaque o reajuste de 6,61% correspondente a 5,04%
no IPCA (maio/2007 a abril/2008) mais um ganho real
Adm. Julio Reis toma posse como diretor da ASEF
de 1,5%; abono de R$ 2 mil mais 7,5% da
remuneração; Auxílio-Educação; e a unificação de
interníveis para todo o Sistema Eletrobrás. Os companheiros Administradores Julio, Diretor do SINAERJ, e Agliberto, Delegado
Sindical junto a Furnas, estiveram presentes em todo o processo de negociação com a empresa. Um mês depois desta conquista,
em julho de 2008, foram concluídas as negociações do ACT Específico 2008/09 (Eletrobrás, Furnas e Eletronuclear).

34º ENEAD
O 34º Encontro Nacional de Estudantes de Administração
(ENEAD), promovido pela Federação Nacional dos Estudantes de
Administração (FENEAD) foi realizado na Cidade de Belo Horizontal,
capital do Estado de Minas Gerais, entre os dias 21 e 25 de julho. A
programação científica foi dividida entre palestras, mini-cursos,
workshops e visitas orientadas a grandes empresas mineiras,
envolvendo expositores e participantes, baseando-se em cinco
formas de multiplicação do conhecimento: Terceiro Setor, Comércio
Exterior, Gestão do Conhecimento; Planejamento Estratégico e
Qualidade de Ensino em Administração.
A FENEAD promoveu diversas ações durante seu maior
evento, dentre elas a utilização de papel reciclado e a produção de
pastas do mesmo material, parceria com projetos sociais da
Prefeitura de Belo Horizonte, apoio a apresentações culturais de
projetos sociais, viabilização de 100 inscrições gratuitas a jovens
carentes de BH e divulgação de projetos sociais em cinco estandes do
evento. A FENEAD tem por objetivo primordial promover a integração
estudantil, despertando a consciência social e a importância da
participação ativa dos alunos na sociedade, entre veteranos e
calouros das faculdades de administração do Brasil, através de ações
benéficas à sociedade e ao meio ambiente.
Na ocasião, o estudante de Administração do IBMEC do Rio
de Janeiro, Newton Pantozzi de Souza, foi eleito o novo diretorpresidente da Federação Nacional de Estudantes de Administração
(FENEAD). Além de Newton, outro estudante de Administração do
IBMEC/RJ, Nelson Sussumu Aoki Kikuchi, assumiu cargo de Diretor
de Finanças do FENEAD. Participaram do ENEAD Roberto Oliveira de
Lima, presidente da Vivo; Ângela Hirata, diretora de Comércio
Exterior das Havaianas; Antônio de Araújo Freitas Junior, presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em
Administração (ANGRAD); Antônio Augusto Anastásia, vice-governador do Estado de Minas Gerais; e Vicente Nogueira
Filho, presidente da Associação Internacional de Educação Continuada (AIEC), entre outros.

SINAERJ faz reuniões no interior do Estado
Visando estar presente e cumprir o papel de um Sindicato de base estadual, além

Administradores em Vassouras

das visitas regulares que o SINAERJ faz às cidades dointerior do Estado, a diretoria
passou, desde o ano passado, a fazer reuniões de diretoria nos diversos municípios
do Rio. Nestas ocasiões foram focados os problemas locais e tiradas ações e
objetivos para a atuação sindical de forma global. A aquisição de um automóvel para
o Sindicato também converge numa maior presença na capital e no interior (veja
matéria na página 2). Em reuniões passadas, o SINAERJ esteve presente em Barra
Mansa, Volta Redonda e Campos dos Goitacazes. A última reunião, ocorrida em julho
passado, foi na cidade de Vassouras.

Administrador-Candidato
O processo para as eleições parlamentares das prefeituras e câmaras de vereadores está a pleno vapor. A
importância de se eleger Administradores em mandatos eletivos é fazer com que colegas de profissão possam defender as
causas da classe. Entendendo a importância deste fato, a diretoria do SINAERJ decidiu abrir espaço para a divulgação, no site
do sindicato e através de cadastro de e-mails, dos Administradores candidatos às eleições de 2008. Se você, colega
Administrador, é candidato a Vereador ou a Prefeito em qualquer cidade do Estado do Rio de Janeiro, por qualquer partido, e
quer ter seu nome divulgado na categoria, faça contato.
As regras para divulgação de candidatos será a seguinte: ser Administrador graduado; assumir com o SINAERJ o
compromisso de defesa das questões gerais de interesse dos Administradores; e ser sindicalizado ao SINAERJ.
Os Administradores não sindicalizados poderão se sindicalizar, preenchendo a ficha disponibilizada no site
www.administradores.org.br ou solicitando à secretaria do SINAERJ; estar quite com a última contribuição sindical; e enviar
ao SINAERJ, pelo e-mail web@administradores.org.br, um texto de, no máximo, 20 linhas com um mini-currículo e uma foto.

XXXII ENCONTRO DA ANPAD

O XXXII Encontro da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Administração (ANPAD) acontecerá
de 6 a 10 de Setembro no Windsor Barra
Hotel & Congressos. O evento está
dividido em onze Divisões Acadêmicas
(DAs), as quais agregam as Áreas
Técnicas (ATs) associadas para
submissão dos trabalhos. As DAs são de
natureza permanente, enquanto suas
ATs são de caráter temporário e visam a
estimular a produção científica em
certos campos de conhecimento. A
continuidade de cada uma dessas áreas
depende da demanda, seja em
quantidade quanto em qualidade. O
não-comparecimento aos encontros da
ANPAD para as apresentações dos
trabalhos implicará o impedimento do(s)
autor(es) de submete-los para qualquer
encontro da ANPAD (inclusive os
temáticos) do ano subseqüente. Haverá
um prêmio para cada DA da ANPAD,
totalizando onze. Além destes, poderão
ser também concedidas premiações
gerais para trabalhos em três grandes
categorias: Teórico-Empírico, Ensaio
Teórico e caso de Ensino. Informações
na Secretaria da ANPAD: (21) 21389276/9277 ou pelo e-mail
secretaria@anpad.org.br.

CRA/RJ publica EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Foi publicado no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro e no Jornal
do Brasil, no dia 16 de junho, o EDITAL
DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES
2008 - CRA/RJ, que estabelece as
regras e datas para as Eleições, que
acontecem no dia 15 de outubro de
2008, exclusivamente via Internet. O
voto é obrigatório a Administradores
registrados. Somente os
Administradores quites e que tenham
seu cadastro atualizado irão receber a
senha de votação para participar do
pleito virtual, que será enviada pelo
CFA. O CRA/RJ criou um Hotsite
especial para as Eleições 2008, no link
a seguir:
http://www.crarj.org.br/site/hotsite/
eleicoes_cfa_cras.asp.
(Fonte: Assessoria de Comunicação
CRA/RJ).

ABRA-RJ OFERECE ESTÁGIOS E
PLANO INTEGRAL DE SAÚDE

A Central de Estágios da
Associação Brasileira de Administração-RJ
(ABRA-RJ) têm convênios com as
Faculdades de Administração e as
empresas, exercendo o seu papel de
integrador, de acordo com o Decreto
87.497/92. Atualmente, as seguintes
instituições de ensino possuem parceria
com a ABRA-RJ: UERJ, Estácio, IBMEC,
Simonsen, UNIG, Faculdade São José,
Unigranrio, Mackenzie e Fabes, entre
outras. O estágio atual é o convênio com
diversas empresas para receberem esses
estagiários.
Com relação ao plano de saúde,
o CABERJ, que possui 35 anos de atuação
no mercado, é completo, dando direito a
consultas, exames, cirurgias e
internações. A instituição médica
disponibiliza os melhores médicos,
hospitais, serviços complementares
credenciados com cobertura e
atendimento para urgências e
emergências em todo o país.
Informações sobre estágios e plano de
saúde podem ser obtidas através do
telefone 2532-7186.

SINAERJ PRESTA CONTAS

Balanço Patrimonial 2006-2007

Em 27/06/08, a assembléia de
prestação de contas do SINAERJ
aprovou as contas de 2007 (vide
quadro ao lado). Abaixo, um quadro
comparativo do resultado do período,
ano a ano, desde 2003.
2003
2004
2005
2006
2007

R$ - 50.497,46
R$ - 3.966,49
R$ 34.455,46
R$ 87.900,00
R$ 125.426,87

De acordo com os números, o
Sindicato, ao longo das últimas duas
gestões, saiu de uma situação de
fechamento negativo nos anos de
2003 e 2004, para uma situação de
saneamento financeiro em 2007, fruto
de uma gestão que sempre primou
pela transparência financeira e do zelo
pelos recursos da categoria. "Note-se
que os números negativos de 2003 e
2004 aconteceram em virtude de
ações trabalhistas herdadas de
direções passadas, que nos obrigou a
pagar dezenas de milhares de reais na
justiça, o que comprometeu o
resultado do ano", acrescenta o
presidente do SINAERJ, Adm.
Edson Machado.
ELEIÇÕES NO SINAERJ

No

final deste ano haverá eleições
para a Diretoria e o Conselho Fiscal do
SINAERJ. O edital de convocação e as
demais informações sobre as eleições
estarão sendo disponibilizadas em
breve no site do Sindicato.
(www.administradores.org.br)
SINAERJ dispõe de auditório e
sala de treinamento para locação

O SINAERJ possui um auditório para
até 100 pessoas e uma sala de
treinamento com capacidade para até
45 pessoas. Ambos os locais estão
disponíveis para locação a
administradores, empresas e
instituições interessadas. O espaço
pode contar com suporte de som e
datashow para facilitar as
apresentações. Administradores
sindicalizados têm direito a descontos
nos preços de locação. Contatos pelo
telefone 2262-3090, com Hebert.

9 DE SETEMBRO - DIA DO ADMINISTRADOR

O SINAERJ parabeniza os
trabalhadores da Administração em
seu dia. Contem conosco!
Av. 13 de Maio, 13 - 8º Andar Centro/RJ - CEP. 20003-900
E-mail: jornal@sintaerj.org.br Site: www.administradores.org.br

