
N
o momento em que 

todas as atenções 

se voltam para um 

dos mais importan-

te acontecimento do 

País – as eleições 2010 – os Adminis-

tradores têm uma outra decisão tão de-

terminante para a história da categoria 

quanto essa, pois além de ajudar a ele-

ger o novo Presidente da República, os 

novos Governadores, Senadores, Depu-

tados Federais e Deputados Estaduais, 

os profissionais desta área têm, no pró-

ximo dia 20 de outubro, a responsabili-

dade de escolher os novos membros dos 

Conselhos Regionais (CRA) e do Con-

selho Federal de Administração (CFA). 

           No caso do processo eleitoral do 

CRA/RJ e do CFA, a participação dos 

Administradores é fundamental para 

que os novos Conselheiros tenham suas 

iniciativas respaldadas pela representa-

tividade que lhes é concedida através 

do voto. Cabe a cada um observar como 

estão sendo valorizados os espaços de 

participação nos Conselhos. Além dis-

so, essa eleição permitirá a atuação de 

todos para a construção de uma entida-

de forte, que fiscalize e valorize a profis-

são, representando e garantindo, assim, 

segurança à sociedade.   

 Seja no Congresso ou nos Con-

selhos profissionais, o maior desafio de 

quem vai participar de uma eleição é 

identificar os candidatos que realmente 

querem se comprometer com a socie-

dade 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 impe-

de que os políticos que possuem con-

denação na justiça se candidatem, sur-

ge como uma alternativa de esperança 

para o País.  

 Ciente do quadro de responsabi-

lidade de cada candidato, é importante 

que o voto seja consciente e responsável. 

É necessário conhecer os ideais, proje-

tos e necessidades de quem concorre a 

uma vaga pública representativa. Ques-

tões como lealdade, integridade, verda-

de e moral devem ser observadas com 

atenção. Além disso, analisar os ideais e 

as filosofias do partido que o candidato 

pertence é fundamental. 

 No caso das eleições dos Conse-

lhos, o voto dos Administradores pode-
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rá 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 su-

plente. Além deles, o Diretor Dácio de 

Souza concorre à única vaga de Con-

selheiro suplente do CFA.  

  Um processo eleitoral é um 

momento ímpar para a participação 

na democracia e o voto de todos res-

palda as lutas da sociedade. Exercer 

esse poder nas eleições dos nossos 

Conselhos, guardando as devidas 

proporções, é tão importante quan-

to eleger o Presidente da República. 

Seja em nível nacional ou em qual-

quer outra esfera, a eleição é um 

momento decisivo para a transfor-

mação da vida de todos. Por assim 

ser, votar com consciência e respon-

sabilidade em qualquer que seja o 

pleito, é um dos mais valiosos exer-

cícios de cidadania.
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