
No próximo dia 20 de 
OUTUBRO serão realizadas 
as eleições para o Conselho 

Regional de Administração (CRA/
RJ). No Rio, a representatividade do 
SINAERJ se faz presente através da 
CHAPA 1, que tem como membros 
o Presidente Adm. Edson Machado 
e o Diretor Adjunto  Adm. Antônio 
Marcos de Oliveira. Com propostas 
que vão desde qualificar e fiscalizar 
os administradores, garantindo o 
bom exercício da profissão, a Chapa 
tem como objetivo a busca incessante 
da valorização dos profissionais de 
Administração. 

Diretores do 
SINAERJ 

reforçam o 
CRA/RJ em 
eleição com 
chapa única

Dia da eleição:
20 de Outubro

Votação através da Internet:
www.votaadministrador.com.br

 
 Números de vagas: CRA/RJ: 
Serão eleitos 6 (seis) Conselheiros Ti-
tulares e seus respectivos suplentes. 
 O Administrador Edson Ma-
chado, presidente do SINAERJ, está 
concorrendo ao cargo de Conselhei-
ro Titular na Chapa 1. Além dele, o 
Diretor Adjunto do SINAERJ, Adm. 
Antônio Marcos de Oliveira, concor-
re à vaga de suplente.

Veja a seguir as propostas da Chapa 1 e saiba porquê é importante a participação do SINAERJ no CRA/RJ

Eleiç
ões 

no CRA/RJ

Dia 20 de O
utubro

Construção do                  
Centro de Educação 

Continuada 
Realização de cursos, palestras e 
encontros setoriais, inclusive na 
modalidade EAD para beneficiar 
os registrados do interior do Estado 
do Rio de Janeiro.

Intensificação da 
Fiscalização do 

Exercício Profissional 
Garantir aos trabalhadores 
o cumprimento das leis para 
que estes tenham seus direitos 
assegurados. Bem como fiscalizar 
se todas as normas das diferentes 
esferas são devidamente seguidas, 
seja no setor privado ou  público.

Novos convênios 
Ampliar a rede de parcerias. 

Fortalecimento da 
comunicação

Promover maior interatividade 

entre a revista Administração, o 
Atualidades, a Radio Web CRA/RJ, 
a TV Web CRA/RJ, o site do CRA/
RJ e as redes sociais. Esse avanço 
só será viável com a boa harmonia 
entre os meios de comunicação, 
importantes para a veiculação 
correta e precisa das informações.

Ampliação do Serviço de 
Valorização e do Jurídico

Esses serviços são de fundamental 
importância e podem nortear de 
forma positiva a conduta dos 

profissionais. As questões jurídicas 
serão reforçadas e as lutas pela 
garantia dos direitos e do bom 
rendimento se intensificarão. 

Salão de Leitura
Com a criação do salão Beatriz 
Wahrlich, os Administradores terão 
às suas disposições diversos livros, 
revistas e periódicos atualizados 
para consulta. O espaço também 
será uma opção para quem busca 
por conhecimento e informação. 

2ª Edição do
Catálogo de Empresas 

Será ainda mais ampla e irá 
possibilitar a geração de novos 
negócios.

Divulgação da I Pesquisa 
do Perfil do Administrador 

Fluminense
Esse serviço é importante para delimitar as 
estratégias e os novos caminhos pautados por 
um amplo levantamento de dados, quando 
será divulgado o resultado da Pesquisa do 
Perfil do Administrador Fluminense. 
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