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PALAVRA
DO 
PRESIDENTE

DESTAQUES DESSA EDIÇÃO

 O   ano  de  2017   começou  com   
perspec�vas altamente  favoráveis  para  a  nossa  
categoria profissional,  em  razão da consagradora 
vitória do  Adm.  Wagner  Siqueira  para  a 
presidência do  Conselho  Federal  de Administração 
- CFA. Na condição de presidente do SINDAECE como 
igualmente  da  FEBRAD -  Federação  Brasileira dos  
Administradores,  desde logo nos posicionamos  
favoráveis à candidatura do  valoroso e competente 
colega Adm. Wagner Siqueira, sobretudo, em razão 
do consistente e modernizador Programa de 
Trabalho que apresentou, como plataforma de 
fundamentação de sua futura gestão. Está  
portanto, nossa categoria de parabéns pois, com 
certeza, muito em breve já começaremos a 
comprovar mudanças significa�vas, não só 
internamente no Sistema CFA/CRAs como 
igualmente, no contexto da sociedade e perante às  
organizações,  como  resultado de ações proa�vas 
que serão implementadas.  
 É aguardar e comprovar! No plano local, de 
jurisdição do SINDAECE, prevemos igualmente um 
ano de muita movimentação,  com  uma  série de 
ações que se acham programadas para realização, 
v i s a n d o   p r o p o r c i o n a r  b e n e � c i o s  a o s 
Administradores e Tecnólogos de nossa área de 
atuação.
 A começar pelas  Convenções  Cole�vas  em 
diversos segmentos, quando o  SINDAECE  estará 
pugnando  pelo  aumento  do Piso Salarial nas áreas 
respec�vas. Estaremos também, realizando 
Eventos, tanto em Fortaleza, como no Interior. A 2ª 
edição da "II Jornada Acadêmica de Administração 
do Ceará" em Limoeiro do Norte, e a 2º Conferência 
dos Administradores do Ceará em Fortaleza.

ADM. WAGNER SIQUEIRA ELEITO PRESIDENTE DO CFA

BELMIRO: MISSIONÁRIO  DA ESPERANÇA

 A OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO PELAS EMPRESAS

 ARTIGO: O NOVO CFA E A FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR

 O Conselheiro Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, Adm. Wagner Siqueira, foi 
eleito em pleito realizado no dia 12/01 p. passado e de forma consagradora, Presidente 
do Conselho Federal de Administração pela elás�ca margem de 18 votos a favor e apenas 
09 votos contra. O Colégio Eleitoral é cons�tuído pelos Conselheiros Federais dos 26 
Estados mais o Distrito Federal. A vitória de Wagner Siqueira, abre excelentes 
perspec�vas para nossa Profissão, não somente pelas reformulações internas que 
acontecerão no âmbito do Sistema CFA/CRAs - desburocra�zação, modernização 
tecnológica, fortalecimento dos Conselhos Regionais - mas, principalmente, por uma 
nova postura que, com certeza, passará a ter nossa Profissão perante as Organizações e a 
Sociedade em geral.  
 Convém ressaltar que, de há muito o Adm. Wagner Siqueira vinha defendendo 
uma nova forma de atuação do nosso Órgão de classse maior, que proporcionasse 
condições de nossa categoria ser reconhecida pela sociedade, na exata e importante 
dimensão que possui para contribuir com o desenvolvimento de nosso País, cujo maior 
problema é o de ausência de boa gestão, sobretudo na condução da coisa pública.
 Confiantes estamos todos nós que fazemos o SINDAECE, como igualmente a 
FEBRAD - de que, a par�r de então, estaremos ingressando em um novo ciclo de atuação 
do Sistema CFA/CRAs, com a implementação de ações realmente proa�vas e eficazes, 
voltadas para a consolidação da nossa Profissão. Que DEUS o guie e a seus pares, na 
concre�zação desta árdua missão.
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ADM. CLÓVIS MATOSO REELEITO PARA "CNPL"
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Adm. Ruy Baratz, Adm. Clóvis Matoso, Adm. Wagner Siqueira
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Adm. Itamar Revoredo, Adm. Carlos Henrique

PRESIDENTE DO SINDAECE NA POSSE DE SENADOR EUNÍCIO
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 É por isso que, amando tão profundamente seu próximo, foi tão profundamente amado por todos que o conheceram. Sua 
messe é pródiga, sua colheita é farta. A doação de si mesmo aos outros, que o alimentava espiritualmente, con�nuará alimentando a 
todos que um dia foram tocados pela luminosidade que irradiava dadivosamente em torno de sí. Mais que as idéias elevadas, mais que 
no exemplo coerente, mais que nas obras significa�vas, seu legado está no bem que disseminou e no amor que plantou. Fez por merecer 
todos os adje�vos do mundo, porque soube viver como um ser substan�vo.
 Pouco antes de falecer, instado a reduzir seu frené�vo ritmo de vida respondeu: "Se parar, eu morro, quero morrer vivendo." 
Pois morreu vivendo. E, assim como viveu, soube fazer até de sua morte um hino à vida. Com seu profundo sen�mento missionário, sabia 
que estava cumprindo uma missão até o úl�mo alento. Só Deus sabe do seu contentamento por seguir o seu des�no até o fim. Porque só 
Deus sabe que, ao enviar Belmiro Siqueira para estar entre nós, estava enviando um embaixador especial e plenipotenciário da alegria 
de viver, do amor e da esperança.
 Belmiro Siqueira era um espírito iluminado. Que não nos deixou. Porque sua luz con�nua em nossos corações.

Muito obrigado, Belmiro Siqueira, por todo o seu amor." 

 O Adm. Clóvis Matoso, foi reeleito em pleito realizado em 
Dezembro passado, para ocupar cargo na Confederação Nacional 
das Profissões Liberais, en�dade sediada em Brasília e que 
congrega Profissionais de Nível Superior de diversas categorias. 
Agora, passará a ocupar o cargo de Secretário de Integração Social, 
com mandato vigente de 2017 até 2020. A posse se dará no próximo 
mês de Maio, por ocasião da realização do Congreso Nacional das 
Profissões Liberais, a acontecer na Capital Federal. Recentemente, 
17 e 18/01, esteve ele no DF  par�cipando de reunião da referida 
Ins�tuição, quando foram tratados assuntos a�nentes à realização 
do evento acima referido.

ADM. CLÓVIS MATOSO REELEITO NA DIRETORIA DA "CNPL"

BELMIRO: MISSIONÁRIO DA ESPERANÇA

 Concre�zada a eleição de Wagner Siqueira para a Presidência do CFA, nada 
mais oportuno e como forma de prestar-lhe uma homenagem de parte dos que 
fazem o SINDAECE, do que a reprodução do Texto do Adm. Álvaro Cunha sobre seu 
saudoso Pai, Adm. Belmiro Siqueira, Patrono dos Administradores,  conforme a 
seguir:
 "Pessoas como Belmiro Siqueira não morrem jamais: revivem a cada dia em 
tudo o que semearam em sua passagem pela vida. São obras, idéias e exemplos que 
permanecem, dando flores e frutos que tornam a vida melhor. É por essa semeadura 
que se mede o valor de uma vida. E Belmiro Siqueira sabia que a dádiva da vida, 
bênção maravilhosa de Deus, só se plenifica quando se vai espalhando pelo caminho 
as sementes da esperança, do amor e da amizade.
 Era sábio na simplicidade, profundo na humildade, bondoso na essência, 
fidalgo na convivência, mestre no exemplo, missionário no coração. Fez da existência 
um testemunho permanente das idéias nobres e generosas que pregava com todo o 
o�mismo e vitalidade de que era capaz. Fez do ensino uma missão fru�fera, 
formando gerações inteiras  em uma visão mais humana do trabalho social. Fez da 
Administração, com seu carisma ca�vante, o repositório das esperanças milenares de 
uma vida mais digna e uma humanidade mais feliz. E, sal da terra, fez do amor o 
sen�do mais essencial da existência.
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Agora você pode se capacitar de forma gratuita
basta se associar ao SINDAECE

Contato: (85) 3231.9898
               (85) 3253.2467



 Passada a euforia pela espetacular vitória - por surpreendente e elás�co placar - defronta-se agora o presidente eleito Adm. 
Wagner Siqueira, com a grande missão de implementar seu consistente e inovador Programa de Trabalho proposto. Certamente, não será 
um tarefa fácil, pois implica em profundas mudanças no "modus faciendi" de funcionamento e da filosofia de trabalho até então 
predominantes no CFA, com vistas proporcionar à Ins�tuição um cunho de modernidade e de descentralização operacional, visando 
repassar aos Regionais, tarefas operacionais que o Conselho Federal vinha, no correr do tempo assumindo. O obje�vo ora proposto, é o de 
desburocra�zar, reduzir o excessivo juridicismo e implementar prá�cas modernizantes de Administração, para tornar o CFA uma 
Ins�tuição bem mais eficiente e sobretudo eficaz. Para tanto, uma nova Estrutura Organizacional se faz indispensável - conforme a 
proposta elaborada - para que se torne possível alcançar os obje�vos desejados.
 Mas, à margem das modificações estruturais, operacionais e filosóficas por que passará o Sistema CFA/CRAs, preocupa-nos 
sobremaneira assuntos outros que, com o decorrer do tempo, foram tendo suas disfunções se consolidando de forma até certo ponto por 
inação e que hoje, se tornaram problemas de rela�va gravidade e complexidade, requerendo bastante esforço e determinação para suas 
soluções. Entre estes, destacamos o da Formação do Profissional Administrador/Tecnólogo.
 Tirante a escabrosa corrupção que ora assola o Brasil e que cons�tui um seríssimo obstáculo a ser vencido - outro enorme 
problema com que nos deparamos atualmente em nosso País, diz respeito à má gestão da coisa pública, em todos os níveis de governo. 
Isto, em razão da ausência de pessoal devidamente qualificado para o mister, na gerência e no apoio técnico operacional das diversas 
Ins�tuições públicas, cons�tuindo este fato um aspecto de fundamental importância, impossibilitando assim que se alcance resultados 
posi�vos nos diversos Órgãos federais, estaduais e municipais, em bene�cio da sociedade. E temos a pretenção de afirmar, que o 
profissional devidamente qualificado para tanto  - como de fato deva ser - seja o Administrador/Tecnólogo de Administração. No entanto,  
neste contexto, apresenta-se para nós uma grande preocupação: será que no seio de nossa categoria existem profissionais devidamente 
qualificados e no quan�ta�vo necessário para atender à tais necessidades? Temos, par�cularmente, sérias dúvidas à respeito. 
Obviamente, que encontraremos alguns Colegas com a qualificação necessária. Contudo e certamente, não na quan�dade suficiente  
para atender à grande demanda existente. E por que isto? Respondemos: porque não sen�rmos confiança  e credibilidade na qualidade do 
ensino de Administração que vem sendo pra�cado na grande maioria das Faculdades existentes no País. De repente, nos úl�mos anos, 
surgiu uma quan�dade enorme de Cursos de Administração Brasil afora. Aqui no Ceará, hoje já são mais de setenta, a grande maioria no 
interior do Estado e alguns até em cidades de pequeno porte. E ficamos a indagar, onde se localiza a "fábrica de professores" devidamente 
capacitados para atender tamanha demanda? - Desconhecemos totalmente.
 E qual a qualidade das grades curriculares de tais cursos? - Com certeza, estão completamente ultrapassadas. Ante tal realidade, 
ficamos a ques�onar sobre a qualidade do produto final que está sendo lançado no mercado. Duvidamos muito que essas Ins�tuições 
estejam ofertando ao mercado de trabalho, um profissional Administrador bem formado, de bom nível, capaz de responder 
posi�vamente às exigências técnicas ora existentes.
Daí, o fundamento de nossas dúvidas. Um simples mas, importante detalhe, reforça ainda mais nossa suspeita: na maioria destes Cursos, o 
Coordenador Pedagógico, não é um(a) Administrador(a)-Professor(a), mas sim, Contador(a), Psicólogo(a), Sociólogo(a), Engenheiro(a) e 
por aí vai. Alegam que em suas Normas o MEC não explicita tal exigência. Mas, duvidamos muito que, um(a) Administrador(a)-Professor(a) 
venha a ser o(a) Coordenador(a) de Cursos de Medicina, Engenharia, Direito, Psicologia etc. 
 Entendemos que torna-se indispensável o presidente Wagner Siqueira vir a manter contatos, o mais breve possível, com o atual 
Ministro da Educação - por sinal Administrador - com vistas reparar esta distorção que resulta sim, em prejuízo à formação do Profissional 
da nossa categoria, como igualmente, pleitear a correção e aperfeiçoamento de outras importantes ações conjuntas, conforme a seguir 
destacamos: a que  diz respeito às "Avaliações das Faculdades", realizadas por uma Comissão de Conselheiros de cada  Regional e na 
respec�va jurisdição, por delegação do referido Ministério. Não obstante o empenho de alguns Colegas que fazem parte de tais 
"Comissões de Avaliação", estas na verdade funcionam na base "do faz de conta".  Nem as Faculdades dispensam o devido rigor no 
cumprimento das recomendações propostas pela Comissão, nem o MEC - pelo que pudemos observar e acompanhar quando es�vemos 
Superintendente no CRA-CE -  faz com que referidas recomendações sejam obrigatoriamente implementadas pelas Unidades de Ensino. 
Destarte, "tudo con�nua como dantes na casa de Abrantes". Tão somente formalismo e nada mais. Torna-se indispensável que este 
status quo seja urgentemente rever�do, através critérios mais rígidos e per�nentes, para que venham a se tornar "avaliações de fato" 
obje�vando a con�nua melhoria das ações de ensino e estruturais por parte das Ins�tuições . Por fim, a ação mais importante junto ao 
MEC: a atualização, modernização, da grade curricular dos Cursos de Administração e de Tecnólogo da área, para atender às novas 
exigências do mercado, tanto no segmento público quanto no privado, uma vez que o atualmente pra�cado na quase totalidade das 
Faculdades, encontra-se desatualizado, em completo descompasso com as exigências que o mercado requer.  
 Enquanto a realidade atual con�nuar a prevalecer, fica impossivel se acreditar na boa formação do profissional de nossa 
categoria. Torna-se um risco enorme de desgaste para o Sistema CFA/CRAs, ficar a propagar, defender e exigir a presença obrigatória do(a) 
Administrador(a)/Tecnólogo(a) em cargos que a Lei determina como priva�vos de nossa área, quando não se tem a exata consciência da 
qualidade do Profissional que está sendo formado e lançado no mercado. Entendemos, ser este o maior desafio que a nova gestão do CFA 
deva ter pela frente pois, na nossa concepção, de nada adiantará o Sistema estar internamente modernizado, se os Profissionais que 
compõem a categoria, em sua grande maioria, não se encontrarem devidamente preparados para proporcionar o retorno de desempenho 
que o mercado e a sociedade como um todo, deles espera. E tais mudanças não acontecendo, "con�nuaremos pa�nando sem sair do 
lugar", perdendo nossa Profissão mais uma vez - à exemplo do acontecido em várias ocasiões no decurso dos 50 anos de sua criação - a 
valiosa oportunidade de se firmar defini�vamente no conceito da sociedade.
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Adm. César Cavalcante - Ex-presidente do CRA-CE e Diretor de Comunicação do SINDAECE



SIN
D

IC
ATO

SINDAECE
Ano 3 | Edição 22
Janeiro 2017

 As Empresas que atuam no campo profissional da 

Administração, conforme definido pela Lei Federal nº 4.769/65 

de 09/09/1965 e pelo Decreto nº 61.934/67 de 22/12/1967 - 

estão obrigadas a contratarem um(a) Administrador(a)/ 

Tecnólogo(a) de Administração devidamente registrado(a) no 

CRA-CE como seu Responsável Técnico.

 O SINDAECE informa que dispõe em seu Quadro de 

Associados, de Profissionais devidamente qualificados e 

experientes para o exercício de referida função, colocando-os à 

disposição das Empresas que deles necessitem. Para tanto, basta 

manter contato pelos telefones (85) 3231.9898 ou 3253.2467.

 A OBRIGATORIEDADE DE
CONTRATAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO PELAS EMPRESAS

4

SINDAECE TE INDICA

ENVIE SEU CURRICULO E ARTIGO

 Os Colegas que assim desejarem, poderão nos enviar 
seus respec�vos "Curriculum-vitae" para compor o nosso 
Cadastro a ser disponibilizado para Empresas interessadas na 
contratação de Administradores/Tecnólogos de Administração. 
Neste tocante, torna-se indispensável explicitar a(s) respec�va(s) 
área(s) de atuação, à exemplo do que procederam os colegas:

Adm. Rita de Cássia Saraiva Gomes: com ampla experiência na 
a�vidade de moda, masculina e feminina, à nível de Gerência 
Geral, inclusive com vivência em negociações no exterior. 

Adm. Alberto dos Santos Paiva Filho: Professor Universitário com 
Mestrado e concentração nas áreas de Marke�ng, Vendas e 
Consultor nestes segmentos e Organizacional. Gestor nas áreas 
referidas como igualmente de Produção e Logís�ca.

As Empresas que demonstrarem interesse pelos Administradores 
em questão, queiram manter contato com o SINDAECE pelos 
fones (85) 3231.9898 e 3253.2746.
Igualmente, os que desejarem publicar no "Informa�vo do 
SINDAECE" ar�gos técnicos de sua autoria, sintam-se à vontade 
para fazê-lo. Os textos em questão, serão de inteira 
responsabilidade dos respec�vos autores e dentro da 
disponibilidade de espaço do Informa�vo, deverão ser 
publicados, pela ordem de seu recebimento.

Por ato do Ministro do Trabalho Murillo Macedo, datado de 26 de 

Junho de 1984, foi concedida a Carta Sindical para o Sindicato dos 

Técnicos de Administração do Estado do Ceará. Tal conquitsa 

coroou os esforços que de há muito vinham desenvolvendo os 

Profissionais de Administração de nosso Estado, que passaram 

então a dispor de seu Órgão reinvidicatório. A entrega de referido 

documento ao Presidente do Sindicato, Téc. de Adm. Luís Carlos 

Barreira Nanan, foi feita pelo Delegado Regional do Trabalho no 

Ceará, quando da realização do "V ENBRA" no período de 22 â 25 

de Agosto de 1984.

CURIOSIDADE:
Ministro do Trabalho concede
Carta Sindical/CE

VOCÊ PRECISA SABER...

Na linguagem do "cearês", a vitória do 

Adm. Wagner Siqueira, foi " por capote 

"

A universitária de Administração Adriana 
Marques antes Estagiária, foi desde 02 de 
Janeiro/2017 contratada como Funcionária 
do SINDAECE

Horário de funcionamento do 
SINDAECE:
09:00 h - 16:00 h
de 2ª à 6ª Feiras.
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Presidente

Adm. Clóvis Matoso Vilela Lima

Vice-Presidente

Adm. João Marinho de Andrade 

Neto

Diretor Secretário

Adm. Roberto Correia São 

Thiago

Diretora Administra�va

Adm. Vera Rita Sales Vieira

Diretor Financeiro

Adm. João de Paula Neto

Diretor de Formação e Rels. 

Sindicais

Adm. Antonio Eldair da Cunha

Diretor de Comunicação Social

Adm. César Cláudio Rabelo 

Cavalcante

Conselheiros Fiscais Efe�vos

Adm. José Demon�eux Cruz

Adm. Clóvis Barbosa de Moura 

Neto

Adm. Gineton Dantas Queiroz

Conselheiros Fiscais Suplentes

Adm. Edvaldo Sousa Bezerra

Adm. Francisco Zamenhof de 

Oliveira

Delegados Representantes 

Efe�vos

Adm. Clóvis Matoso Vilela Lima

Adm. Aliatar Aguiar Portela 

Neto

Delegados Representantes 

Suplentes

Adm. Ubaldina Pinheiro Gurgel

Adm. Antonio Pinheiro 

Cavalcante

A DIRETORIA DO "SINDAECE"

A Diretoria atual do SINDAECE, com mandato vigente até 2019 está 

assim composta:

PRESIDENTE DO SINDAECE
NA POSSE DO SENADOR EUNÍCIO

ANIVERSARIANTES DO MÊS
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