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Volta Redonda foi a primeira subsede, em junho

Teresópolis ganhou
a sua unidade do
Sindicato em agosto

Campos
abriu em julho,
com administradores

Sinaerj inaugura três
subsedes no estado

Intensificando sua política de
administração totalmente voltada
para os administradores, o Sindicato inaugurou três unidades: Teresópolis em agosto, Volta Redonda em
julho e Campos em junho. Região
Serrana, Sul e Norte do estado.

“Lutamos por isso desde 2003,
quando chegamos ao nosso sindicato, e por isso ficamos muito felizes por cumprir esta promessa que
fizemos aos colegas administradores”, afirmou Edson Machado,
presidente do Sinaerj. Pág. 3

Leia também:
Balanço do Sindicato
mostra superávit. Pág. 4
Cineclube exibe filmes para
reflexão profissional. Pág. 8

Visite nosso site: www.administradores.org.br
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Editorial

Conquistas após esforço e luta
Neste segundo semestre de 2009, temos boas
notícias para os administradores do Estado do Rio
de Janeiro. Depois de muito esforço e luta e de um
processo de alguns anos
para saneamento das contas do Sinaerj, conseguimos, finalmente, cumprir
uma importante promessa
de campanha da atual direção do Sindicato: estamos
chegando ao Interior com
estrutura física.
Já estão inauguradas
três subsedes nossas no
Interior. O Sinaerj agora
conta com uma subsede
no Norte Fluminense, na

sópolis, sob
cidade de
a responsaCampos,
bilidade do
sob a responsabilidanosso delegado sinde do nosdical Adm
so diretor
Alair Veiga
Adm Carlos
de Almeida.
M a n h ã e s.
Temos tamImportante dizer
bém a Subsede
Sul Edson Machado, presidente do Sinaerj que as três
Fluminense, na cidade de subsedes foram adquiridas
Volta Redonda, sob a res- pelo Sinaerj com recursos
ponsabilidade de nossos próprios e passam a fazer
diretores Adm Antonio Al- parte do patrimônio de
berto, Adm Dacio Machado nossa entidade e de todos
e Adm Heldon Barbosa. os administradores.
Nesta edição do “Jornal
E desde o dia 28 de agosto, temos a Subsede Região do Administrador”, você
Serrana, na cidade de Tere- conhecerá um pouco mais

do Cineclube do Sinaerj.
Projeto pouco usual nos
sindicatos, o nosso cineclube acontece todas as
últimas segundas-feiras de
cada mês em nossa sede,
como um momento cultural e também como um
espaço para refletirmos
sobre questões que afetam os administradores e a
sociedade como um todo.
Esperamos você nas próximas sessões, sempre com
ótimos filmes.
No mais, você encontra
nesta edição muitas outras
informações sobre seu
sindicato e sobre nossas
ações. Boa leitura.

Notas
Expediente

Presidente: Edson Machado Subsede Região Serrana:
Rua Lúcio Meira, 330/304,
Diretor de Comunicação: Centro, Teresópolis,
Reginaldo Souza de Oliveira RJ, CEP 25953-007
Internet:
www.administradores.org.br
jornal@sintaerj.org.br
Sede:
Twitter:
Av. 13 de Maio, 13/8º andar, http://twitter.com/sinaerj
Centro, Rio de Janeiro, RJ,
Orkut: http://www.orkut.
com.br/Main#Community.
CEP 20003-900. Tels.: (21)
2262-3090 e 2532-2387
aspx?cmm=13622226
Subsede Sul Fluminense:
Rua Quarenta, 8/1.302, Vila Jornalista responsável,
Santa Cecília, Volta Redonda, edição e diagramação:
Marcio Maturana
RJ, CEP 27260-200.
Subsede Norte Fluminense: (MTb 17.625-RJ)
Rua Oliveira Botelho,
Tiragem: 10 mil exemplares.
244/302, Centro, Campos,
Impressão: Gráfica MEC
RJ, CEP 28010-320
Conselho Editorial:
Diretoria do Sindicato
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Eleição anulada
em Minas
O Sinaerj considera
correta a decisão da Justiça que em março anulou a
eleição para renovação de
um terço dos conselheiros do Conselho Regional
de Administração de Minas Gerais (CRA-MG). A
confusão promovida pelo
CRA-MG e pelo Conselho
Federal de Administração,
ao instituir voto apenas
pela Internet sem enviar
no prazo correto senha e
instruções pelos correios,
levantou suspeitas de articulação para perpetuar no
poder grupos dominantes.

Delegado
Sindical

A diretoria do Sinaerj homolog ou
o nome de
Alair Veiga de Almeida (foto) como delegado sindical em Teresópolis.
São atribuições do delegado sindical: I – representar o Sindicato em âmbito regional, organizando
e assistindo os associados;
II – incentivar e implementar ações sindicais
compatíveis com a atuação da diretoria.

Os administradores nas empresas e nas cidades do interior
que tiverem interesse em participar do Sinaerj como delegados sindicais podem
fazer contato pelo e-mail sinaerj@administradores.org.br
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Inaugurações
Fotos: Arquivo Sinaerj

Em Volta Redonda, foram à inauguração Antonio Alberto, Heldon Barbosa, Edson Machado e Dacio Machado. A subsede de Campos já atende administradores

Sindicato vai aonde
o administrador está

Os administradores do
Estado do Rio terão sempre
o Sinaerj por perto, estejam na capital do estado, no
Norte Fluminense, no Sul
Fluminense ou na Região
Serrana. Nos últimos três
meses, o Sindicato inaugurou unidades nas três regiões. Uma por mês.
A subsede da Região Serrana começou a funcionar
dia 28 de agosto, em Teresópolis. Dia 10 de julho o Sinaerj inaugurou a subsede de
Campos, Norte do estado.
Um mês antes, em 5 de junho, o Sul Fluminense também havia recebido a sua
subsede, em Volta Redonda.
Instalar representações
sindicais dos administradores nessas regiões era
um desejo antigo, informa
o presidente do Sindicato,
Edson Machado: “Lutamos
por isso desde 2003, quando
chegamos ao nosso sindicato. Por isso ficamos muito

A subsede da Região Serrana fica na Rua Lúcio Meira, Centro de Teresópolis

felizes por cumprir esta promessa que fizemos aos colegas administradores.”
Todas as regiões do es-

tado contam com um expressivo número de administradores e estudantes de
Administração, que justi-

ficam a instalação do Sindicato. “Investir em sedes
próprias confirma o compromisso do Sinaerj com
todos os administradores e
mostra o respeito com os recursos da categoria”, disse o
diretor Dacio Machado, que
coordena a Subsede Sul Fluminense junto com Antonio
Alberto e Heldon Barbosa.
Para as inaugurações, o
Sinaerj preparou convites
publicados na Internet.
A subsede de Volta Redonda fica no Shopping
33, Torre III, sala 1.302. O
e-mail é sul@administradores.org.br. Em Campos
(Rua Dr. Oliveira Botelho,
244/302, Centro), o principal contato é o diretor do Sinaerj Carlos Manhães, pelo
telefone (22) 9983-0027,
e-mail norte@administradores.org.br. A subsede da
Região Serrana funciona na
Rua Lúcio Meira, 330/304,
Centro de Teresópolis.
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Finanças

Superávit não para de crescer

Balanço do Sinaerj

mostra os resultados
da boa administração

A análise dos resultados dos
balanços contábeis do Sinaerj
desde 2003 revelam que, ao
longo das últimas duas gestões,
a entidade saiu de uma situação
negativa, nos anos de 2003 e
2004, para o saneamento financeiro e ininterrupto crescimento do patrimônio.
Essa mudança nos resultados é fruto de uma gestão que
sempre primou pela transparência financeira e do zelo pelos recursos de toda a categoria
dos administradores no Estado
do Rio de Janeiro.
Destacam-se os resultados
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dos balanços patrimoniais do
Sinaerj nos últimos seis anos:
2003: (- R$ 50.497,46)
2004: (- R$ 3.966,49)
2005: R$ 34.455,46
2006: R$ 87.900,00
2007: R$ 125.426,87
2008: R$ 158.308,16
Os documentos contábeis
do Sindicato estão à disposição
de todos os sindicalizados, para
consulta, na sede social da entidade. De acordo com os critérios de transparência da atual
administração, o balanço patrimonial do biênio 2007/2008 é
publicado nesta página.

Balanço patrimonial 		

31/12/2008

31/12/2007

ATIVO					
785.285,67
759.857,63
ATIVO CIRCULANTE			
402.980,08
247.793,63
		
DISPONIBILIDADES			
401.889,14
246.993,63
CAIXA					
647,67
17,30
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
11.003,88
16.728,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
390.237,59
230.247,38
		
CONTAS A RECEBER			
1.090,94
800,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		
100,00
0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
759,80
600,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
231,14
200,00
		
ATIVO PERMANENTE			
382.305,59
512.064,00
		
IMOBILIZADO				
567.998,33
512.064,00
Bens Imóveis				
432.283,96
432.283,96
Móveis e Utensílios				
24.918,57
22.906,57
Biblioteca					
10,91
10,91
Máquinas e Equipamentos			
21.334,68
21.334,68
Equipamentos/CPD/SOFTWARE		
23.446,56
23.047,56
Direito de Uso de Telefone			
16.794,90
16.794,90
Benfeitorias				
21.607,29
21.607,29
Instalação					
13.696,36
13.696,36
Veículos					
30.700,00
0,00
(-) Depreciação Acumulada		
-202.487,64
39.618,23
		
PASSIVO					
785.285,67
759.857,63
		
PASSIVO CIRCULANTE			
79.229,30
72.269,62
		
CONTAS A PAGAR				
75.736,40
70.488,98
Outras Contas a Pagar			
7.749,58
4.358,83
Contas Proc.Trab.				
65.398,76
65.910,32
Indenizações Trabalhistas			
2.000,00
0,00
Pensão Alimentícia				
588,06
219,83
		
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER 3.492,90
1.780,64
INSS a Recolher				
2.899,46
1.428,77
FGTS a Recolher				
357,56
266,91
PIS a Recolher				
36,04
24,21
IR Funcionários Cod.0561			
34,12
0,00
IR Terceiros Cod.1708			
71,64
60,75
IR s/Folha Autônomo			
94,08
0,00
		
PATRIMONIO LIQUIDO			
706.056,37
687.588,01
		
SUPERÁVIT/DÉFICIT			
706.056,37
687.588,01
Superávit do Exercício Anterior			
547.748,21
562.161,14
Superávit do Exercício			
158.308,16
125.426,87
		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2008
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
		
RECEITAS DIVERSAS 		
RECEITA LÍQUIDA 			
RECEITA LÍQUIDA 			
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL 		
SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL		
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
(-) DESPESAS C/PESSOAL
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(+) RECEITAS FINANCEIRAS
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS
TOTAL
				
SUPERÁVIT/DÉFICIT

477.503,07
320.462,52
157.040,55
477.503,07
477.503,07
477.503,07
477.503,07
-316.549,33
-71.332,96
-255.614,93
-38.861,09
49.259,65
		
-2.645,58
-2.645,58
158.308,16

356.306,20
307.770,77
48.535,43
356.306,20
356.306,20
356.306,20
356.306,20
-230.879,33
-74.515,10
-173.771,42
-8.926,00
26.333,19
(-)
0,00
0,00
125.426,87
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Estado

Gestor público sem formação no Rio
O jornal “O Globo” dedicou duas páginas do caderno “Boa Chance” de 19 de
abril, um domingo, à notícia
de que o governo do Estado
do Rio de Janeiro havia criado o cargo de gestor público.
Segundo o jornal, era prevista a criação de 60 vagas.
Se a intenção do governo
estadual é “profissionalizar
a administração da máquina pública”, o concurso não
poderá ser aberto a “profissionais com nível superior
em qualquer área”. Afinal,
a administração é função

privativa de administrador,
conforme determina a Lei
Federal nº 4.769/1965, regulamentada pelo Decreto
Federal nº 1.934/1967.
O Sinaerj lamenta que
o Governo do Estado não
exija formação profissional
imprescindível às atividades
que um gestor deve desempenhar. Caso o concurso
permita a inscrição de profissionais de qualquer área de
nível superior, será objeto de
impugnação judicial.
Foi por motivos semelhantes que recebeu im-

Município

Reunião em defesa
dos administradores
O Sinaerj se reuniu com o
secretário muinicipal de Administração do Rio de Janeiro,
Paulo Jobim, dia 18 de agosto.
Além de todas as injustiças por
que passam os administradores
da prefeitura, projetos importantes e fundamentais estão
ameaçados de paralisação. Servidores chegam a perder até
60% de seus rendimentos.
No encontro, os diretores
do Sinaerj Edson Machado,
Dirce Beltrão e Osmar Barbosa
foram informados de que algumas ações pleiteadas estão tramitando com possibilidade de
atendimento em breve. Os sindicalistas vão propor aos administradores uma nova reunião
para avaliar o quadro e definir
as próximas ações.
Os representantes do Sindi-

cato entregaram ao secretário
um conjunto de documentos
com todo o histórico da ação
sindical na secretaria e solicitatam uma resposta efetiva às demandas. Eles acompanharam o
vereador Reimont (PT), também administrador, além de
outros sindicatos e servidores.
Relatos mostram o quanto a prefeitura tem deixado a
desejar quando o assunto é a
relação com o funcionalismo.
A luta dos administradores da
prefeitura é longa, e as ações
foram iniciadas ainda nas gestões dos ex-secretários Índio
da Costa e Wagner Siqueira. A
audiência com o atual secretário de Administração vinha
sendo solicitada há alguns meses, o que demonstra má vontade para com o Sindicato.

pugnação administrativa a
seleção pública do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) para o cargo de
profissional básico
com
formação em Engenharia.
A fiscalização do Conselho
Regional de Administração
do Estado do Rio (CRA-RJ)
constatou, após minuciosa
análise, que o edital do concurso desrespeitava a lei federal que regulamenta a profissão de administrador.
Se insistir no erro, o governo do estado provocará

consequências como gestões
temerárias; obras inacabadas
ou mal-executadas; perda e
uso inadequado do dinheiro
público; transtorno e sofrimento para a população, que
sofre pela falta de eficiência
na administração dos serviços de educação, saúde, segurança e transporte.
Para que o Brasil alcance desenvolvimento pleno, é
imprescindível que os cargos
cujas funções requeiram conhecimentos de administração
sejam ocupados por profissionais legalmente habilitados.

Turismo
em Cabo Frio
Descontos de 10% para sindicalizados
(de 10 de setembro a 30 de novembro de 2009)

(22) 2646-4582
Rua Bela Vista, s/nº, lote 29, quadra 13, Centro

www.aguasclaraspousada.com.br
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Artigo
Marinês
Trindade
Advogada

V

Efetividade do princípio constitucional da dignidade humana

Ambiente de trabalho saudável
como prevenção ao assédio moral

iolência psicológica, constrangimento ou humilhação no trabalho
são conhecidos como assédio moral. Abuso emocional imposto de forma
maliciosa e continuada, tem por finalidade
desestabilizar a vítima através de boatos,
descrédito, intimidações, isolando-a do
convívio com os outros profissionais.
É um fenômeno antigo que ganhou
gravidade, intensidade, generalização e
banalização na última década. Pode ser
enfocado a partir do entrelaçamento de
Psicologia, Direito, Medicina do Trabalho,
Administração e outras disciplinas. Muitos
casos chegam à Justiça do Trabalho, revelando as repercussões da atualidade na
gestão do trabalho: sociedade principalmente individualista, enorme pressão por
produtividade, desumanização do trabalho, acirramento da competitividade, fim
do espírito de cooperação e solidariedade.
O assédio moral acontece indistintamente no setor da produção, serviços e administração, tanto no setor público quanto
no privado, atingindo homens e mulheres.
É denominado horizontal quando ocorre
entre colegas de trabalho — como, por
exemplo, em uma disputa por promoção,
se um dos trabalhadores age para com o
outro com deslealdade, criando dificuldade
e baixa auto-estima para este. Estes casos
se agravam diante da intolerância com as
diferenças no grupo e a imposição social
do nivelamento a qualquer preço. Também é recorrente o tipo vertical, quando
envolve o chefe e seu subordinado.
O assédio moral é velado, dissimulado: parece brincadeira e pode ser feito
como brincadeira, com o objetivo de levar
à conclusão de que a vítima é paranoica,
destemperada e anti-social. Como o chefe
que dá instruções genéricas e imprecisas,
chama a atenção do trabalhador diante
dos demais fazendo críticas em público,
pede trabalhos urgentes sem necessidade
ou bloqueia trabalho alheio, faz circular
boatos maldosos e calúnias, insinua que o
subordinado ou sua família têm problemas
mentais, transfere-o de setor para isolá-lo
ou deixa de cumprimentá-lo.
Margarida Maria Silveira Barreto, mé-
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dica do trabalho da PUC-SP, entrevistou
2.072 pessoas e concluiu que 42% sofriam repetidas humilhações no trabalho.
O prognóstico é sombrio. Novas políticas
de gestão e organização do trabalho estão
diretamente relacionadas com o desenvolvimento de doenças, tais como depressão, angústia e outros danos psíquicos.
Os trabalhadores assediados apresentam
ansiedade, sentem-se inseguros e despreparados. Submetidos a forte estresse emocional, são acometidos por outras doenças
profissionais ou, potencializando riscos,
sofrem acidentes no trabalho. Têm baixa
produtividade, alto índice de faltas e desmotivação, e podem ser demitidos como
consequência desses sintomas.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) confirma esses dados. O
aumento do índice de violência no trabalho aponta crescimento da estatística de

Novas políticas de
gestão estão diretamente
relacionadas ao
desenvolvimento de
doenças psíquicas
distúrbios mentais entre trabalhadores,
inclusive nos Estados Unidos e no Reino
Unido.
Diante do quadro alarmante, a médica
da PUC defende a criação de um programa de prevenção ao assédio moral, uma
campanha de conscientização envolvendo
todos os atores no mundo do trabalho e
todos os níveis hierárquicos nas empresas.
Organizações desestruturadas e desorganizadas são campo fértil e até encorajam
o assédio moral. Portanto, é urgente que
sejam estabelecidos canais de comunicação. Sem diálogo, não há como o trabalhador denunciar. A direção da empresa tem
que intervir, aplicando sanções para que
tais práticas não se prolonguem, excluindo tal comportamento do ambiente de
trabalho. É necessário refletir se a própria
gestão do trabalho não incentiva o assédio,

a exemplo de serviços de telemarketing e
vendas, onde metas podem estimular comportamentos demasiadamente individualistas e competições exarcebadas.
Diferentemente do assédio sexual, o
assédio moral não tem previsão legal de
penalidade, apenas algumas leis esparsas.
Já aprovaram leis municipais combatendo
abusos: São Paulo, Natal, Cascavel, Guarulhos e Campinas. No âmbito estadual,
o Rio de Janeiro é pioneiro, através da Lei
3.921/2002, que trata do assédio moral
contra servidores públicos dos três poderes estaduais e abrange também empresas
públicas e concessionários de serviços
públicos. A lei estadual proíbe expressamente “o exercício de qualquer ato, atitude ou postura que se possa caracterizar
como assédio moral no trabalho, por parte
de superior hierárquico, contra funcionário, servidor ou empregado que implique
violação da dignidade ou sujeitando-o a
condições de trabalho humilhantes e degradantes”. Existem projetos de leis estaduais tramitando em São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná e Bahia.
No Congresso Nacional, tramitam, entre
outras, propostas de alteração do Código
Penal para que o assédio moral seja considerado crime, na Lei dos Servidores Públicos nº 8.112, e, ainda, o Projeto de Lei
2369/2003, que tem por finalidade caracterizar o assédio moral como ilícito trabalhista, gerando direito à indenização.
A Justiça do Trabalho tem se posicionado, mesmo sem leis específicas. As
condenações, responsabilizando os empregadores,
baseiam-se no princípio
constitucional de proteção da dignidade
humana e nos direitos constitucionais à
saúde, em especial à saúde mental e, também, à honra. Os juízes vêm caracterizando a existência do assédio moral, quando
se comprova no processo a regularidade
dos ataques, o prolongamento no tempo
e o objetivo de desestabilizar emocionalmente a vítima. Uma prática que degrada
as condições de trabalho, ocasionada por
condutas de superiores ou de colegas, que
acarretem prejuízos práticos e emocionais
para o trabalhador e para a empresa.
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Parcerias Público-Privadas

O

Uma visão crítica sobre as
Organizações Sociais

Terceiro Setor, assim entendido
como aquele composto por entidades da sociedade civil sem fins
lucrativos e de finalidade pública, é uma
zona que coexiste com o chamado Primeiro Setor – o Estado — e o Segundo Setor,
o mercado. Trata-se, em suma, do desempenho de atividades de interesse público,
embora por iniciativa privada. Daí porque,
em muitos casos, as entidades integrantes
de tal setor recebem subvenções e auxílios
por parte do Estado, em decorrência de
sua atividade de fomento.
No dia 2 de abril 2009, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro sediou audiência pública sobre as Organizações Sociais
(OSs) no setor de educação. Promovida
pela Comissão Permanente da Educação
e Cultura da Câmara — presidida pelo vereador Reimont (PT) —, a audiência teve
como objetivo debater as parcerias com as
Organizações Sociais da área educacional,
tendo por base o Projeto de Lei (PL) nº
2/2009, que prevê a realização de parcerias público-privadas (PPP) no âmbito da
administração municipal.
O Projeto de Lei 02/2009 foi aprovado
por 38 votos a favor e 11 contra. O pro-

jeto aprovado permite a entrega de setores
do serviço público municipal, como as creches e o reforço escolar, setores da saúde e
da cultura para as chamadas Organizações
Sociais.Vale lembrar que o vereador Reimont, nosso companheiro administrador
e diretor do nosso sindicato, votou contra
o referido projeto.
Ressaltamos que a Constituição Federal garante o ensino público e de qualida-

Ao aprovar a entrega de
creches, setores da saúde
e da cultura para as OSs,
o pefeito Eduardo Paes
desrespeita a Constituição
de para todos. Ao aprovar esse projeto de
lei, o prefeito Eduardo Paes desrespeita a
Constituição, profissionais de educação,
alunos e responsáveis, repassando para
organizações privadas serviços públicos
essenciais para a população trabalhadora,
como a Educação e a Saúde.
Vale lembrar que no Supremo Tribunal

Artigo
Osmar Barbosa
Diretor do
Sinaerj

Federal transitam duas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) contra a Lei
que regula as Organizações Sociais. Uma
é a ADI nº 1.923, requerida pelo Partido
dos Trabalhadores (PT) e pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). A segunda
ADI, nº 1.943, é movida pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) desde janeiro de 1999.
Os dispositivos legais que estão sendo
questionados nessas ADIs sobre as Orgalizações Sociais são:
Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 —
Artigos 1 º a 22, que dispõem sobre a qualificação de entidades como Organizações
Sociais, a extinção dos órgãos e entidades
que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras
providências;
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 —
Artigo 1º, que altera o Artigo 24 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, tornando
dispensável a licitação: (...) XXIV — para
a celebração de contratos de prestação
de serviços com as Organizações Sociais,
qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.

Palestra

Negociação em tempos de crise
O economista Jardel Leal,
do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese),
apresentou no Sinaerj uma
palestra sobre “Negociações
coletivas em tempos de crise”. A atividade integra o
processo de formação da
diretoria do Sindicato. Saber
negociar em um momento
de turbulência na economia
mundial (apesar de alguns

dizerem e afirmarem que o
pior já passou) é de fundamental importância para os
sindicalistas.
“Informar-se sobre esse
assunto é importante devido
à profunda crise do sistema
financeiro mundial, que tem
levado ao fechamento de
milhares de posto de trabalho em todo mundo, tanto
na indústria automobilística,
caso mais visível, quanto nas

pequenas empresas dos mais
variados ramos de atuação”,
disse o administrador Reinaldo Antonio da Silva, diretor do Sinaerj.
Sindicalistas de outras categorias assistiram à palestra,
a convite do Sinaerj. Na primeira parte da atividade, o
economista do Dieese apresentou um panorama sobre a
situação de crise econômica
no mundo.

Depois dos esclarecimentos de Jardel Leal sobre a
conjuntura econômica mundial em tempos de turbulência, iniciou-se um debate
sobre as questões de negociações no mundo do trabalho. Houve vários apartes e
posicionamentos dos diretores presentes, que mostraram interesse no tema debatido e polemizaram com o
palestrante.
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Cultura

Boas ideias em cartaz
O Cineclube do Sinaerj
chega à sua terceira sessão
dia 31 de agosto, com o filme “A História das Coisas”,
um documentário de 20 minutos sobre o desperdício.
Depois da exibição, haverá
um debate com o ambientalista Luiz Guilherme Batista,
integrante da Lona Cultural
Renato Russo e do movimento social Os Verdes.
As exibições são gratuitas e acontecem sempre às
18h30 da última segundafeira do mês, na sede do Sindicato (Avenida 13 de Maio,
nº 13, 8º andar, Centro do
Rio). Os filmes escolhidos
sempre enfocam as questões
do dia-a-dia enfrentadas pelos administradores.
“A localização do Sinaerj,
ao lado da Cinelândia, estimula esse tipo de atividade”,
afirma o administrador Paulo Cézar Duque, criador do
Cineclube. Ele lembra que
a Cinelândia foi o principal
espaço para cinema no Rio
de Janeiro e chegou a ter
mais de dez salas de exibi-

A atração do Cineclube do Sinaerj em agosto revela as muitas conexões entre diversos problemas ambientais e sociais

Filmes de qualidade

O documentário faz alerta importante

ção. Agora a área precisa de
revitalização.
“A História das Coisas”,
de Annie Leonard, revela as
conexões entre diversos problemas ambientais e sociais,
sendo um alerta pela urgência de um mundo mais justo
e sustentável.

Obra do celebrado diretor grego Costa-Gavras
inaugurou o cineclube do
Sinaerj, em junho: “O corte” (2005) provoca uma
apropriada reflexão política sobre o desemprego.
A segunda sessão, em
julho, apresentou o documentário
canadense
“A corporação” (2003),
de Mark Achbar e Jennifer Abbott. Baseado no
livro “Empresas – a Busca Patológica de Lucro
e Poder”, de Joel Bakan,

Sucesso nas duas primeiras sessões

o filme discute, por um
viés psicológico, que tipo
de gente seriam as corporações se pudessem ser
caracterizadas como pessoas. Trata-se de obra indispensável para entender
a atual crise e futuras.

Livro faz estudo sobre filiação
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O Sinaerj recomenda aos
administradores o livro “OAB
e Sindicatos”, de Ivan Alemão
(Editora LTR). Em 296 páginas, a publicação trata da importância da filiação corporativa no mercado.
O que leva um trabalhador
a se filiar em uma corporação
profissional? Sem a pretensão
de dar uma resposta definiti-

va, esse estudo apresenta um
levantamento histórico da filiação em sindicatos e ordens
profissionais no Brasil a partir
de diversas concepções sociológicas e jurídicas
O lançamento da obra
aconteceu dia 13 de agosto, na
sede da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Amatra), na Rua do Lavradio.

Ivan Alemão é juiz do Trabalho, titular da 4ª Vara do Trabalho de Niterói e professor de
Direito do Trabalho na UFF,
onde se formou em Direito e
em História e cursou o mestrado de Ciências Jurídicas. Ele
também é autor do livro “Desemprego e Direito do Trabalho”, publicado pela Editora
Esplanada em 2002.

