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Não faltou
torcida para a
seleção brasileira
de futebol

Torcedores atentos ao jogo do Brasil exibido no SINAERJ

Se dependesse da torcida do SINAERJ a
seleção brasileira de futebol não só teria vencido
os holandeses nas quartas de finais como sairia
vitoriosa na Copa do Mundo 2010. Durante a
exibição dos cinco jogos do Brasil no auditório
da sede do Sindicato, os Administradores e funcionários vibraram e se emocionaram ao verem
o sonho do hexacampeonato ser adiado por mais
quatro anos. A cada gol marcado o espaço se
transformava em uma grande festa, com gritos,
abraços e alegria para todos os lados. Como se
pode ver, não foi por falta da torcida que o Brasil
deixou de conquistar o hexa.    
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Ciclo de palestras gratuitas
no SINAERJ discute assuntos
de interesse dos Administradores
Investimento no Mercado Financeiro foi o tema do primeiro encontro

Q

uem assistiu à primeira palestra realizada no auditório do SINAERJ,
em 28 de julho, teve a oportunidade
de aprender sobre conceitos importantes da
bolsa de valores, assunto de total relevância
para os Administradores.    O evento, uma
parceria de sucesso com a XP Educação,
não só trouxe ensinamentos aos participantes, como confirmou a aprovação do projeto
criado pela Diretoria do SINAERJ. Resultado disso é que está agendado, para o dia
25 de agosto (quarta-feira) às 18h30min, um
outro encontro cujo tema será “Como preparar para concursos”.
Durante a primeira palestra, que
teve como tema ‘Introdução ao mercado de
ações’, foram apresentadas simulações de
como formar riqueza e viver de renda a longo prazo, segundo o exemplo do americano
Warren Buffet, um dos investidores mais

bem sucedidos do mundo.
Os Administradores que estiverem
interessados em participar do próximo encontro (25 de agosto) devem realizar imediatamente suas inscrições no SINAERJ
(Tel.:2262-3090 - E-mail : sinaerj@administradores.org.br).  Vale lembrar que as vagas
são limitadas. Aos participantes será sorteado uma bolsa de estudo.

Palestrante durante o primeiro evento realizado no SINAERJ

SINAERJ investe em COMUNICAÇÃO
e se lança firme NA ERA
da

interatividade

Nunca a comunicação se fez tão Beltrão, Reinaldo Antônio da Silva e do
necessária dentro de empresas, sindicatos Administrador Eduardo Jones.
e associações como agora. Com o boom
A nova estratégia lançada pelo
das redes sociais as atenções para enca- SINAERJ tem como objetivo estreitar
os relacionamentos com
rar as mudanças impostas
os Administradores, forpelas novas tecnologias
talecer a sua imagem e
são inevitáveis. Atento ao
fato, o SINAERJ contraampliar o seu leque de informações, na busca pela
tou uma empresa espevalorização e garantidos  
cializada para cuidar dos
direitos dos profissionais
diversos meios de comuda área.
nicação. Desde maio, a
EPM Comunicação vem
Com notícias e avaliacuidando dos conteúdos e atualizações do ções sobre o universo da profissão, o site
Site, Blog, Twitter, Orkut e Facebook do do SINAERJ traz sempre uma novidade.
Sindicato, além de produzir informativos O mesmo acontece com o Blog, que a
eletrônicos que são enviados por e-mail a cada semana faz uma reflexão, na visão
milhares de Administradores. A empresa do Sindicato, sobre algum assunto em
também é a responsável pela edição do questão. Já as redes sociais como Twitter,
jornal do Sindicato a partir deste número, Orkut e Facebook, trazem  atualizações e
com a participação dos Diretores Dirce discussões sobre temas dos mais variados.
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Essa forma interativa que estabelece constante contato com os Administradores faz com que estes tenham
uma maior participação no Sindicato.
Aproveite a interatividade e
participe, opine, discuta e apresente
sugestões.
SITE:
www.administradores.org.br
E-MAIL:
sinaerj@administradores.org.br
BLOG:
www.administradores-rj.blogspot.com
TWITTER:
www.twitter.com/sinaerj
ORKUT:
Sindicato Administradores RJ
FACEBOOK:
Sinaerj

Visite o nosso Site: www.administradores.org.br
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Este é um ano de importantes decisões
para o País e para os Administradores

N

o momento em que todas
as atenções se voltam
para um dos mais importante acontecimento do
País – as eleições 2010
– os Administradores têm uma outra
decisão tão determinante para a história da categoria quanto essa, pois além
de ajudar a eleger o novo Presidente da
República, os novos Governadores, Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais, os profissionais desta
área têm, no próximo dia 20 de outubro, a responsabilidade de escolher os
novos membros dos Conselhos Regionais (CRA) e do Conselho Federal de
Administração (CFA).
No caso do processo eleitoral
do CRA/RJ e do CRA, a participação
dos Administradores é fundamental
para que os novos Conselheiros tenham
suas iniciativas respaldadas pela representatividade que lhes é concedida através do voto. Cabe a cada um observar
como está sendo valorizado os espaços
de participação nos Conselhos. Além
disso, essa eleição permitirá a atuação
de todos para a construção de uma en-

tidade forte, que fiscalize e valorize a
profissão, representando e garantindo,
assim, segurança à sociedade.
Seja no Congresso ou nos
Conselhos profissionais, o maior desafio de quem vai participar de uma
eleição é identificar os candidatos
que realmente querem se comprometer com a sociedade na luta pela melhoria da qualidade de vida de todos.
Para ajudar a separar o joio do trigo, os
eleitores receberam um apoio de peso
nesta eleição. A já em vigor Lei Ficha
Limpa, que impede que os políticos
que possuem condenação na justiça se
candidatem, surge como uma alternativa de esperança para o País.
Ciente do quadro de responsabilidade de cada candidato, é importante que o voto seja consciente e responsável. É necessário conhecer os ideais,
projetos e necessidades de quem concorre a uma vaga pública representativa.
Questões como lealdade, integridade,
verdade e moral devem ser observadas
com atenção. Além disso, analisar os
ideais e as filosofias do partido que o
candidato pertence é fundamental.
Diretoria de Relações
Corporativas para Emprego
e Renda:
Adm. Julio Reis

Presidente:
Adm Edson Machado
Vice-Presidente:
Adm Reinaldo Antonio da Silva
Diretoria Financeira:
Adm. Dirce Beltrão
Diretoria Administrativa:
Adm. Orlando D´Almeida

Diretoria de Relações
Trabalhistas e Intersindicais:
Adm. Jair Carvalho Peixoto Jr.
Diretoria de Politicas Setoriais de Administração:
Adm. Heldon Barbosa
Diretoria de Comunicação:
Adm. Reginaldo S. de Oliveira

SEDE DO SINAERJ
Av. 13 de Maio, 13/8° andar,
Centro, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20003-900. Tels.: (21)
2262-3090 e 2532-2387
Subsede Sul Fluminense:
Rua Quarenta, 8/1.302, Vila
Santa Cecília, Volta Redonda,
RJ, CEP 27260-200.

No caso das eleições dos Conselhos, o voto dos Administradores poderá dar ainda mais sustentabilidade às
lutas do SINAERJ, já que o Sindicato
está representado na única Chapa que
concorre às 12 vagas do CRA-RJ. O
Presidente Edson Machado e o Diretor
Antônio Marcos disputam duas vagas
no Conselho, sendo o primeiro para o
cargo efetivo e o segundo para suplente.
Além deles, o Diretor Dácio de Souza
concorre à única vaga de Conselheiro
suplente do CFA.
Um processo eleitoral é um
momento ímpar para a participação na
democracia e o voto de todos respalda as lutas da sociedade. Exercer esse
poder nas eleições dos nossos Conselhos, guardando as devidas proporções, é tão importante quanto eleger o
Presidente da República. Seja a nível
nacional ou em qualquer outra esfera,
a eleição é um momento decisivo para
a transformação da vida de todos. Por
assim ser, votar com consciência e responsabilidade em qualquer que seja o
pleito, é um dos mais valiosos exercícios de cidadania.

Subsede Norte Fluminense:
Rua Oliveira Botelho,
244/302, Centro, Campos,
RJ, CEP 28010-320

Blog:
www.administradores-rj.blogspot.com

Subsede Região Serrana:
Rua Lúcio Meira,330/304,
Centro, Teresópolis,
RJ, CEP 25953-007

JORNAL DO ADMINISTRADOR
Conselho Editorial:
Diretoria do Sindicato

Site:
www.administradores.org.br
E-mail:
sinaerj@administradores.org.br

Visite o nosso Blog: www.administradores-rj.blogspot.com

Twitter:
www.twitter.com/sinaerj

Assessoria de Comunicação
EPM Comunicação Ltda
Rua Alcindo Guanabara, 24,
sala 1109, Centro, RJ.
Tel.: (21) 2220-0583
Tiragem: 10 mil exemplares
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parabeniza
profissionais

SINAERJ
os

da área

Adm.
Paulo Duque

CINE-CLUBE
SINAERJ

N

o dia 9 de setembro
será
celebrado o dia
do Administrador. Profissionais de todo o
país vão comemorar a data.
Desde 1965, quando foi
oficializada no Brasil, esta
profissão tão importante
para o desenvolvimento das
empresas brasileiras é homenageada. Organização,
coordenação, planejamento
e percepção são algumas
atribuições dos Administradores no sentido de gerar
desenvolvimento para as
instituições e para a sociedade, sempre através de difíceis desafios. A profissão
vem ganhando novos espaços e hoje é uma das que
mais cresce no mundo!
Saber coordenar os
recursos e programar bem
o tempo são obrigações que
todos, em todas as esferas,
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Retrospectiva e perspectiva

devem ter. Para realizar
a organização e o planejamento e diversas outras
ações em maior escala e de
forma bem mais complexa,
os profissionais de Administração são preparados.
No símbolo que identifica a
profissão, virtudes como organizar, reunir, direcionar,
coordenar, planejar, dirigir
e encaminhar os diferentes
aspectos de uma questão
para um objetivo comum,
estão representados. Desde
já, o SINAERJ parabeniza
todos os Administradores e
Administradoras do país!
Estamos em fase final dos preparativos para
os eventos que serão realizados na semana em que
comemoraremos o Dia do
Administrador. Novidades
serão divulgadas em nosso
site e Informativo Eletrônico. Aguardem!

O Cine-Clube SINAERJ chegou ao final de 2009 com saldo positivo
e só pelo fato de estar funcionando estabelece um marco para categoria representada pelo seu Sindicato de classe.
Os filmes escolhidos procuraram sempre estabelecer um fio condutor entre as questões enfrentadas pelos
Administradores e a sociedade em que
vivemos.
“O CORTE”, “CORPORATION”, “HISTÓRIA DAS COISAS”
e “O PETRÓLEO TEM QUE SER
NOSSO”, trouxeram temas de grande
importância como: desemprego, lucro e
poder, problemas sociais e ambientais,
pré-Sal e royalties e soberania nacional.
O ano de 2010 parece que será
exitoso, pois a Diretoria do SINAERJ
definitivamente estará envolvida e
comprometida no processo de fortalecimento do Cine-Clube, conforme discussão realizada na reunião do dia 03
de março de 2010.
O Cine-Clube na sua essência
é uma entidade sem fins lucrativos
que estimula seus membros e demais
participantes a ver, discutir e refletir
sobre cinema e a sua história própria.
Desta forma é que pretendemos trabalhar ampliando a divulgação do
Cine-Clube.
Para 2010 já temos a sugestão
de exibir novamente o documentário “O PETRÓLEO TEM QUE SER
NOSSO”, durante a realização do 6º
Seminário do Sindicato.
Adm. Paulo Duque

Siga o sindicato no Twitter: www.twitter.com/sinaerj
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Sindicalizados falam sobre postura do
SINAERJ e efeitos da Lei Ficha Limpa

partir desta edição, colocaremos
neste espaço os posicionamentos
de profissionas competentes sobre importantes e atuais temas. Na coluna

inaugural, estão expostas opiniões sobre a
conduta do SINAERJ apoiando o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE) na criação do projeto de Lei que

Creio que a atuação do SINAERJ
no sentido de reforçar o clamor social
acerca da aprovação da Lei Ficha Limpa é salutar, pois extrapola o interesse
meramente corporativo que usualmente
norteia a atuação dos sindicatos, posicionando a entidade em linha com as
outras instituições que atuam na defesa da ordem democrática e dos valores públicos mais elevados.
A nova lei ajudará a melhorar o perfil dos candidatos à eleição em 2010, uma vez que os políticos já condenados em 2a. instância não poderão se candidatar a cargo
eletivo. Contudo, ela não será capaz - pois não é o seu propósito - de trazer de volta para a política os mais honestos e
capazes, que atualmente encontram-se desiludidos e pouco
inclinados a participar do processo político do País.
Danilo Ferraz Daher Ornellas - BNDES
O SINAERJ, na condição de representante da sociedade civil organizada, tomou uma iniciativa acertada ao participar do MCCE, pois
a Lei aprovada impede que candidatos classificados como “pouco
confiáveis” possam participar das eleições. Com isso,
o SINAERJ demonstra que está atento à luta da sociedade pela melhoria da qualidade da representação
política do Estado do Rio de Janeiro e do País.
Acredito que a Lei contribuirá para mudança
do perfil atual dos políticos. Mas, além da Lei Ficha
Limpa, que para mim funciona como uma “peneira”,
retirando do processo àqueles que jamais poderiam
participar como candidatos nas eleições,   temos que
defender o voto consciente para  melhorar o nível da
representação política, com a escolha de candidatos
que estejam à altura das expectativas do eleitorado.

Pedro Paulo Leite do Vale - FIOCRUZ

busca moralizar a política. Os sindicalizados falaram também sobre o que esperam
da nova Lei e se acreditam na sua eficácia
já nas eleições deste ano. Confira!

Não acredito que a situação
mude para a desejável, com 100%
dos políticos confiáveis. Mas em
alguma medida este mecanismo de
controle deve desclassificar alguns
políticos ruins. A mudança necessária para que obtenhamos um perfil
político bom é que os mecanismos de controle sejam
construídos pela própria sociedade civil. Precisamos
que a população queira esse perfil, para que ela participe efetivamente do controle. Enquanto isso não
acontece, acordos e outras formas de barganha continuarão sendo feitas para a obtenção de vantagens particulares, deixando de lado os interesses públicos.
Renato Torquilho – Faculdades São Camilo
Parabenizo o SINAERJ pela atuação em favor da Lei Ficha Limpa.
Eu fui uma das pessoas que assinaram essa lista pela internet. Acredito
que com a Lei estejamos tirando as
maçãs podres do cesto, seguindo a
máxima de que uma maçã podre é
suficiente para estragar todo o cesto de maçãs.
A nova Lei mudará sim o perfil dos políticos
para um futuro de médio prazo, se as outras entidades e organismos colaborarem também. Tentativas de
modificar a lei, emendas e atuações suspeitas acabam
atrapalhando um pouco, mas é uma das melhores medidas e de maior aceitação popular já tomadas pelo
poder legislativo nos últimos anos. Para as eleições
de outubro, acho muito em cima da hora. Talvez de
imediato a gente não tenha nenhuma melhora significativa, mas para o futuro, com certeza, se mantiverem
o espírito dessa Lei, muda a cultura e muda o jeito de
fazer política neste País.  
Eduardo Carneiro da Cunha - BNDES

Visite o nosso Site: www.administradores.org.br
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Administração austera
resulta em mais um ano de

superávit

Sempre preocupado com a transparência e zeloso
com os recursos da
categoria, o SINAERJ publica nesta
página o balanço patrimonial dos anos
de 2008 e 2009, seguindo as regras de
prestação de contas
da atual administração. Resultado do

Sindicato dosSindicato
Administradores
dos Administradores
no Estado dono
RioEstado
de Janeiro
do Rio de Janeiro
BALANÇO
PATRIMONIAL
BALANÇO
PATRIMONIAL
BALANÇO
PATRIMONIAL
ENCERRADO
ENCERRADO
EM 31/12/2009
EM 31/12/2009

trabalho sério e da
ATIVO
ATIVO
gestão responsável,
ATIVO CIRCULANTE
ATIVO CIRCULANTE
as contas do SindicaDISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES
to continuam em dia.
CAIXA
CAIXA
Diante deste quadro BANCOS
a
CONTAS
MOVIMENTO
BANCOS
CONTAS MOVIMENTO
APLICACOES FINANCEIRAS
APLICACOES FINANCEIRAS
entidade pode manter
o seu compromisso
CONTAS A RECEBER
CONTAS A RECEBER
ADIANTAMENTO
ADIANTAMENTO
DE SALARIOS DE SALARIOS
de prestar bons serADIANTAMENTO
ADIANTAMENTO
DE VIAGEM
DE VIAGEM
viços para os sindiADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS
DIVERSOS
DIVERSOS
calizados, deixando
ATIVO PERMANENTE
ATIVO PERMANENTE
definitivamente no
IMOBILIZADO IMOBILIZADO
passado as situações
Bens Imoveis
Bens Imoveis
Moveis e Utensilios
Moveis e Utensilios
deficitárias.

Tratamento

V I P para os

Biblioteca
Biblioteca
Maquinas e Equipamentos
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos/CPD/SOFTWARE
Equipamentos/CPD/SOFTWARE
Direito de Uso de Telefone
Direito de Uso de Telefone
Benfeitorias
Benfeitorias
Instalacao
Instalacao
Veículos
Veículos
(-) Depreciação Acumulada
(-) Depreciação Acumulada

PASSIVO

31/12/2008
31/12/2008 31/12/2009
31/12/2009
785.285,67
785.285,67 826.039,37
82
402.980,08

402.980,08

348.546,26

34

401.889,14
647,67
11.003,88
390.237,59

401.889,14
647,67
11.003,88
390.237,59

346.446,26
731,38
9.734,78
335.980,10

34

1.090,94
100,00
759,80
231,14

1.090,94
100,00
759,80
231,14

2.100,00
600,00
1.500,00

382.305,59

382.305,59

477.493,11

47

382.305,59 477.493,11
432.283,96 534.283,96
24.918,57
23.036,71
10,91
10,91
21.334,68
28.347,42
23.446,56
21.097,11
16.794,90
16.794,90
21.607,29
21.607,29
13.696,36
13.696,36
30.700,00 30.700,00
(202.487,64) (212.081,55)

47
53
2

382.305,59
432.283,96
24.918,57
10,91
21.334,68
23.446,56
16.794,90
21.607,29
13.696,36
30.700,00
(202.487,64)

33

2
2
1
2
1
30
(212

PASSIVO

785.285,67

785.285,67

826.039,37

82

PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

79.229,30

79.229,30

69.530,78
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CONTAS A PAGAR
CONTAS A PAGAR

75.736,40
7.749,58
65.398,76
2.000,00
588,06

75.736,40
7.749,58
65.398,76
2.000,00
588,06

66.969,19
1.570,43
65.398,76
0,00
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3.492,90

3.492,90

2.561,59

Administradores

Outras Contas a Pagar
Outras Contas a Pagar
SINAERJ investe no bem-estar dos sindicalizaContas Proc.Trab. Contas Proc.Trab.
Indenizações Trabalhistas
Indenizações Trabalhistas
dos e oferece estruturas de lazer através de um
Pensão AlimentíciaPensão Alimentícia
espaço dedicado à descontração
IMPOSTOS E CONTRIB.A
IMPOSTOSRECOLHER
E CONTRIB.A RECOLHER
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2.899,46
2.119,55
2.899,46
E m p e n h a d INSS
o a Recolher INSS a Recolher
a Recolher FGTS a Recolher
357,56
355,78
357,56
em proporcio-FGTS
36,04
36,04
27,98
PIS a Recolher PIS a Recolher
IR Funcionarios Cod.0561
IR Funcionarios Cod.0561
34,12
34,12
nar bem-estar,
IR Terceiros Cod.1708
IR Terceiros Cod.1708
71,64
71,64
58,28
interação entre
IR s/Folha Autonomo
IR s/Folha Autonomo
94,08
94,08
colegas de traPATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO LIQUIDO
706.056,37
706.056,37 756.508,59
75
balho e mais
qualidade de
SUPERAVIT/DEFICIT
SUPERAVIT/DEFICIT
706.056,37
706.056,37 756.508,59
75
Superavit do Ex.Anterior
547.748,21
547.748,21 706.056,37
70
vida para osSuperavit do Ex.Anterior
Superavit do Exercicio
Superavit do Exercicio
158.308,16
158.308,16
50.452,22
5
AdministradoDEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2009
DEMONSTRAÇÃO
DO
RESULTADOEM
ENCERRADO
DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
ENCERRADO
31/12/2009 EM 31/12/2009
res, o SINAERJ
dispõe de amplo espaço dedicado exclusiva31/12/2008
31/12/2008 31/12/2009
31/12/2009
mente aos seus sindicalizados.  
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
477.503,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
477.503,07 432.620,97
43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
320.462,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
320.462,52 369.738,70
36
Quem frequenta a sede do Sindicato
RECEITAS DIVERSAS
157.040,55
62.882,27
RECEITAS DIVERSAS
157.040,55
6
usufruirá gratuitamente de um espaço equipado
- computador com acesso à internet, uma mini(316.549,33)
DESPESAS/RECEITAS
OPERACIONAISOPERACIONAIS
DESPESAS/RECEITAS
(316.549,33) (387.385,41)
(387
biblioteca, TV, DVD e fax - nomeado ‘Sala dos
(-) DESPESAS C/PESSOAL
(71.332,96)
(-) DESPESAS C/PESSOAL
(71.332,96) (77.328,38)
(77
(-) DESPESAS GERAIS
ADMINISTRATIVAS
(255.614,93)
(-) DESPESAS
GERAIS ADMINISTRATIVAS
(255.614,93) (306.040,23)
(306
Administradores’. Revistas e jornais diários
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(38.861,09)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(38.861,09) (50.168,73)
(50
também estão entre as opções oferecidas.
(+) RECEITAS FINANCEIRAS
49.259,65
46.151,93
(+) RECEITAS FINANCEIRAS
49.259,65
4
Para o Presidente Edson Machado, o
DESPESAS/RECEITAS
NAO OPERACIONAIS
DESPESAS/RECEITAS
NAO OPERACIONAIS
maior interesse do Sindicato em manter a es(-) DESPESAS NAO
OPERACIONAIS
(2.645,58)
(5.216,66)
(-) DESPESAS
NAO OPERACIONAIS
(2.645,58)
(5
trutura de lazer é a interação entre os AdmiTOTAL
TOTAL
(2.645,58)
(2.645,58)
(5.216,66)
(5
nistradores, através de um espaço dedicado ao
SUPERAVIT/DEFICIT
158.308,16
5
158.308,16
50.452,22
relaxamento, onde todos possam se reunir. SUPERAVIT/DEFICIT

Sala dos Administradores, no SINAERJ
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Visite o nosso Blog: www.administradores-rj.blogspot.com
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O fator

previdenciário

e o “bolso” dos
Adm. Dirce
Beltrão
Diretora
Financeira
do SINAERJ

Em defesa
da saúde do
trabalhador

Estatística da previdência social
mostra aumento no número de acidentes no trabalho
Em 28 de abril, celebra-se o Dia
Mundial em Memória das vítimas de Acidentes de Trabalho e Doenças do Trabalho. Aqui no Rio de Janeiro ocorreram
diversas para marcar a data. O Conselho
Estadual de Saúde do Trabalhador, por
exemplo, em reunião do colegiado da Comissão Intersetorial de Segurança e Saúde
do Trabalhador (CIST), do qual o SINAERJ integra, fez homenagens àqueles incapacitados ou que morreram em decorrência de tais acidentes.
Na ocasião ressaltou-se a necessidade de medidas preventivas a fim de serem
evitados o sofrimento e o interminável gasto governamental em aposentadorias especiais, assistência médica e reabilitação.
É fundamental que sejam observadas as normas técnicas de saúde e segurança do trabalho pelos empresários, trabalhadores e governo, bem como o uso e
melhoria dos equipamentos de segurança.
As estatísticas publicadas no Anuário Estatístico da Previdência Social divulgaram o crescente aumento nos acidentes.
Os números são alarmantes e devem ser
registrados: Em 2006 foram 512.232. No
ano seguinte, 659.523; e em 2008, 747.663
acidentes.
O SINAERJ engaja-se nesta luta
por melhores condições de trabalho e de
investimentos em tecnológica, para que
sejam preservadas vidas e a saúde dos
trabalhadores.  
Adm. Dirce Beltrão
Diretoria Financeira do SINAERJ

aposentados

Quem se aposenta por tempo de serviço continuará
tendo seus benefícios reduzidos nos cálculos do INSS

N

ão é novidade para ninguém
que os avanços da ciência e os
novos métodos para combater
e tratar diversas doenças, bem como a
maior facilidade de informar a população de forma geral, aumentam a expectativa de vida da população rapidamente. Com o consequente grande número
de idosos, que com
todo o direito lutam para aproveitar o descanso de
uma vida inteira
de suor e trabalho sem ter que
se preocupar em
fazer
malabarimos
para manter o orçamento,
aumenta no mundo todo a
preocupação de como equacionar a conta da Previdência
Social, que não fecha. Mais
uma polêmica, que tem habitado as páginas do noticiário,
é a tentativa de por fim ao fator previdenciário.
Esse artifício é justamente uma
tentativa de controle nos gastos do governo com as aposentadorias. O fator
existe para reduzir os valores pagos
aos contribuintes que se aposentam por
tempo de serviço, mas que não atingiram o limite de idade. O cálculo do
benefício a ser pago pela União é feito
basicamente em cima da expectativa de
sobrevida a partir do momento da apo-

sentadoria e do tempo de contribuição
de cada um.
Na prática, quanto menor a idade
de aposentadoria, menor será o valor recebido, já que a Previdência entende que
o tempo que esta pessoa irá usufruir dos
benefícios será maior. O fator e os cálculos para estipular os valores a serem
pagos não são levados
em conta nas aposentadorias por idade.
Os números
da expectativa de sobrevida são adquiridos através de uma
tabela completa de
mortalidade feita pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). Os outros valores usados para fazer
a equação são: fator
previdenciário,   tempo de contribuição ao
INSS até o momento
da aposentadoria, idade no momento da
aposentadoria e alíquota de contribuição
correspondente a 0,31 (constante, que
corresponde a 20% das contribuições
patronais, mais até 11% das contribuições do empregado). No mês passado, a
emenda com a proposta de acabar com o
fator previdenciário foi vetada pelo Presidente Lula, mas grupos de defesa dos
aposentados prometem pressionar mais
o governo pelo fim do fator.

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

Siga o sindicato no Twitter: www.twitter.com/sinaerj
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Esporte, política e outras esferas:
moralidade tem que estar sempre no pódio

A

busca do sucesso e do êxito materiais, favores administrativos e promes- belecer punições sérias para quem comete
pessoal colocadas como mais sa de cargos também fazem parte do com- delitos importantes parece ser outro drama,
importantes que os princípios plexo jogo que se cria para o favorecimento é de fundamental importância que fraudes
morais mais básicos da con- ilícito no processo eleitoral. As ações nesse relacionadas a compra de votos, que desvivência em grupo, significa, sentido partem, muitas vezes, de integrantes moralizam a democracia em seu momento
talvez, o maior drama da sociedade moder- da campanha do candidato e de cabos elei- de maior importância – a participação popuna. A obtenção de êxitos e “vitórias” ganha torais, geralmente ligados a representantes lar -, sejam combatidas com atenção severa
tanto valor que os esforços e os caminhos políticos, que atuam como intermediários de e colaboração de todos. Só existirá avanço
quando for de conhecimento geral que os petrilhados para se atingir determinado alvo clientelismos dos mais diversos.
perdem a imporExemplos de conduta quenos desvios para se ter vantagens sobre
tância e parace
onde a moral é deixada os outros não podem ser norma. A forma de
“A obrigação de se portar
“valer tudo”. Às
completamente de lado agir de cada um, ao furar filas, andar pelo
com
uma
conduta
dentro
da
vezes a política
acontecem de inúmeras acostamento para se livrar de engarrafamenparece represenformas e em várias ins- tos e outros desvios, por menores que sejam,
moral e da legalidade não é
tar tal cenário e,
tâncias
do ambiente so- guardam profundas relações com as atitudes
exclusividade de políticos.
como
costuma
cial. Nos últimos dias, de políticos que compram votos e os eleitoÉ de todos!”
acontecer, o noo esporte nos deu uma res que os vendem. A obrigação de se portar
ticiário político é
prova de que os desvios com uma conduta dentro da moral e da lehabitado por variadas denúncias de imorali- não são privilégio de nosso processo políti- galidade não é exclusividade de políticos. É
dades e ilegalidades.
co. No GP da Alemanha de Fórmula 1, reali- de todos!
Um importante passo e ao mesCom um histórico profundo de zado no dia 25 de julho, Diretores da Ferrari
desigualdade social, infelizmente, parte sig- ordenaram que o piloto brasileiro, Felipe mo tempo uma prova de que existem pessoas
nificativa de nossa população não tem acesso Massa, abrisse mão do primeiro lugar e dei- comprometidas com a melhora e com a boa
a serviços socias básicos. O consequente am- xasse o espanhol, Fernando Alonso, tam- conduta na política e na vida pública, foi a
biente de ignorância e de total desconheci- bém piloto da escuderia italiana que vinha aprovação recente do projeto de Lei Ficha
mento em relação à democracia, ao valor do em segundo e tem mais chances de vencer Limpa, que a partir de uma iniciativa povoto e ao processo político criam um cenário o campeonato, assumisse a liderença para pular recolheu milhares de assinaturas para
fértil para a proliferação de corruptos (não logo depois, vencer a prova. O escândalo impedir que políticos condenados por órgãos
menos ignorantes em relação a tais valores) recente do automobilismo, que desrespeitou colegiados (mais de um juiz) participem do
processo político.
e de idealizadores das mais diversas picare- o mérito e a compeA medida, que surtagens. Apesar dos esforços recentes de aper- titividade, aspectos
feiçoamento do processo de votação (urnas fundamentais para “É de fundamental importância giu com a iniciativa do Movimento
eletrônicas em todo o país) e de esforços sig- a disputa esportiva
que fraudes relacionadas
de Combate à Cornificativos no que diz respeito à distribuição com
credibilidaa compra de votos sejam
rupção
Eleitoral
de renda e melhores condições de acesso a de, causou revolta.
combatidas com atenção severa (MCCE) e contou
serviços para todos, o caminho ainda é longo. O comentarista de
e colaboração de todos.”
com o apoio de
Votos ainda são trocados em nosso país por Fórmula 1 do jornal
importantes entidadentaduras, cestas básicas e até animais.
O GLOBO, Celso
No Brasil, o candidato que com- Itiberê, deu declarações indignadas em sua des como o SINAERJ, comprometidas com
pra votos pode ter seu registro ou mandato coluna. “O que se viu nesse domingo tem a transparência e responsabilidade, aparece
como a mais nova ferramenta para valorizacassado. Segundo dados da Transparência nome: fraude ou trapaça.”
Estimuladas pela sensação de ção da moralidade, da idoneidade e  da legaBrasil - filial da ONG Transparência Internacional, que monitora o nível de corrupção impunidade (no episódio da Fórmula 1, a lidade. Que ela sirva de exemplo não só na
em eleições e processos políticos em diver- Ferrari deve ter que pagar 100 mil dólares política. Vamos fazer valer!
sos países – cerca de 8,3 milhões de eleitores de multa, quantia irrisória perto de seus poAdm. Edson Machado
brasileiros sofreram tentativa de compra de deres), atitudes como essa se proliferam.
Presidente do SINAERJ
votos no pleito de 2006. Negociação de bens Em nosso País, onde a dificuldade de esta-

8

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

