
CESAR MAIA (DEM) será o 
primeiro a participar do debate

Candidatos ao

Administradores do Rio terão a chance de debater, discutir e analisar pessoalmente as
 propostas dos principais candidatos ao Senado. César Maia abre os debates.

CÉSAR MAIA (DEM) 
será o primeiro a ser sabatinado 

pelos administradores. 

Consciente da impor-

tante que o voto pode 

representar para o 

futuro do nosso país, o SINA-

ERJ mais uma vez sai na frente 

e possibilita aos Administrado-

res participar de um evento de 

grande importância para a so-

ciedade. Dos dias 20 a 24 de 

setembro a Sede da entidade 

dará lugar a um grande encon-

tro com candidatos ao Senado. 

Uma oportunidade e tanto para 

debater, discutir a analisar as 

propostas dos principais candi-

datos do Rio de Janeiro.

 O primeiro a ser sabati-

nado pelos Administradores 

será o candidato César Maia 

(DEM). Ele responderá as per-

guntas dos participantes na pró-

xima segunda-feira (20/09), às 

17h30m, no auditório do SI-

NAERJ (Av. Treze de Maio, 13, 

8º andar, Centro, Rio de Janei-

ro, RJ). O debate será mediado 

por um jornalista e contará com 

a participação de Diretores do 

SINAERJ e de um representan-

te do Conselho Regional de Ad-

ministração - CRA.

debatendo
estarão no SINAERJ

com Administradores

Senado

  Os Administradores interes-
sados em participar do Debate, 
devem confirmar presença atra-

vés do seguinte e-mail:
sinaerj@administradores.org.br

Engajado na luta pela redemo-
cratização do Brasil após o golpe de 
1964, tornou-se militante do Partido 
Comunista Brasileiro, participando 
de congressos estudantis. Persegui-
do pela ditadura, exilou-se no Chile. 
Retornou ao Brasil em 1973. 

O ex-prefeito da cidade do Rio 
de Janeiro começou trabalhando 
como economista na Klabin e pro-
fessor de macroeconomia da Uni-
versidade Federal Fluminense. A 
partir daí, a volta à atividade política 

foi inevitável. Em 1981 ingressa no 
Partido Democrático Trabalhista e, 
no ano seguinte, participa da cam-
panha de Leonel Brizola ao governo 
do estado do Rio de Janeiro.

Com a eleição de Brizola e sua 
nomeação como Secretário de Fa-
zenda, Cesar Maia inicia sua traje-
tória de homem público. Sua gestão 
como secretário de fazenda foi mar-
cada pelo saneamento das finanças 
do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro.

Dia 20/09 (segunda-feira)

Dia  20 de SETEMBRO, às 
17h30m no SINAERJ
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