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Planejar, estabelecer metas, 
solucionar problemas, negociar, 
empreender, liderar, gerir pessoas 
e finanças. Estas são algumas das 
tarefas desempenhadas pelos Ad-
ministradores. Com uma função 
tão essencial, nada mais justo do 
que ter um dia especial e exclusivo: 
9 de setembro. Foi nesse dia, em 
1965, que o então Presidente Cas-
tello Branco sancionou a lei que 
regulamenta a profissão. Por assim 
ser, hoje comemoramos os 45 anos 
da nossa profissão.

Uma das carreiras mais promis-

soras no país, a Administração requer 
profissionais qualificados e compe-
tentes. Você já imaginou o mundo 
sem os Administradores? Os negó-
cios não iriam adiante, a economia 
não iria se desenvolver e não haveria 
geração de empregos. Por esses mo-
tivos, devem ser valorizados pelas 
empresas e reconhecidos por toda a 
sociedade.

O Sindicato dos Administrado-
res no Rio de Janeiro (SINAERJ) 
parabeniza esses profissionais tão 
importantes e vitais para o desenvol-
vimento do País.

Algumas curiosidades da Ad-
ministração

Patrono – Belmiro Siqueira, 
Administrador e professor, é conside-
rado o patrono dos Administradores. 
Durante sua vida lutou pelo reconhe-
cimento da profissão, trabalhou na 
área federal e estadual, foi colunista 
de vários jornais e Conselheiro Fe-
deral e Vice-presidente do Conselho 

Federal de Administração (CFA).
Símbolo – a figura que simbo-

liza a profissão foi criada para re-
presentar os objetivos da profissão: 
organizar, dispor para funcionar, reu-
nir, centralizar, orientar, direcionar, 
coordenar, arbitrar, relatar, planejar, 
dirigir, encaminhar os diferentes as-
pectos de uma questão para o objeti-
vo comum

Juramento – “Prometo digni-
ficar minha profissão, consciente de 
minhas responsabilidades legais; ob-
servar o Código de Ética, objetivan-
do o aperfeiçoamento da Ciência da 
Administração, o desenvolvimento 
das instituições e a grandeza do ho-
mem e da pátria.” (Aprovado pela 
Resolução Normativa CFA número 
201/98)

“Gerenciamento é substituir 
músculos por pensamentos, folclore 
e superstição por conhecimento, e 
força por cooperação.”

Peter Drucker

O SINAERJ atua na luta pelos di-
reitos dos Administradores e também 
proporciona a seus associados diver-
sos descontos em instituições conve-
niadas com o SINAERJ. Além disso, 
o Sindicato possui um espaço, deno-
minado “Sala dos Administradores” 
dedicado ao lazer e a interação entre 
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os associados, com computador com 
acesso à internet, uma minibiblioteca, 
TV, DVD, fax, revistas e jornais diá-
rios. Sem falar na intransigente atua-
ção em defesa e fortalecimento da ca-
tegoria.

Estudantes de Administração e 
Administradores podem se tornar só-
cios do SINAERJ. Assim sendo, ve-
nha você também para o Sindicato.


