
Na semana passada, o Sindjufeba publicou uma estranha enquete. Como 
ontem (19/07) publicou outra, parece que a moda pegou. Ainda bem (aproveite e 
vote na nossa). Tá vendo como concorrência e democracia melhoram as 
isntituições (leia o post ANO ZERO, DIA ZERO)?. Ontem, porém, o nosso órgão de 
classe  publicou NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS ainda mais 
estranhas.  Não sei por que, mas uma pulga pula na minha orelha. Você sabe 
que burro fica de orelha em pé, quando desconfia, né? E a pulga não pára : o 
que essas NORMAS tentam evitar? De que os seus inventores se 
protegem? 

Veja: 

“O SINDJUFE-BA poderá publicar ou não o artigo” 

Só aí, já matou o  texto na cabeça do autor.  

 
“EM CASO de publicação haverá aprovação, NECESSARIAMENTE, da 
coordenação de comunicação E de outra coordenação que poderá ser: 
Coordenação Jurídica, Coordenação Política ou Coordenação Geral.”   

Bastaria o  artigo não agradar ao rei (que participa das 03 coordenações), e zefini, 
como ocorreu em outras oportunidades (leia o post o SHOW LULA). E olhe que 
todas as vezes em que a censura desceu, pisou sobre letra de razoável nível 
ético e espírito público. Contrários a vício, portanto. Dois exemplos:  A 
QUESTÃO DA MENTALIDAE E OS TRÊS ESPÍRITOS e  SÓ O ATO SALVA 
(e só ético pode orar). Para estes e outros textos saírem, precisou da 
colaboração de diretores como Carlos de Santana, Ednice Cruz, Hildo Souza, 
Grace Bulcão, Fátima Coutinho, etc.  Veja o  PEDIDO  DE ESCLARECIMETO 
e  SENHORES COORDENADORES do post O SHOW LULA  e se pergunte: 
se essa é a esquerda, não é melhor a direita? Por que textos sobre ÉTICA, 
DEMOCRACIA, CIDADNIA, INSTITUCIONALIDADE, INTERESSE PÚBLICO, 
MORALIDADE... inquietam o Sindjufe? Esta pergunta é importante porque a 
resposta tem de explicar a guerra aos artigos e as novas normas. 

“Fica ciente o autor que o SINDJUFE-BA, ao seu exclusivo critério, poderá 
deixar de publicar o artigo, a qualquer tempo, sem necessidade de prévia 
comunicação.”” 
 
“Fica ciente o autor”; “ao seu exclusivo critério”; “a qualquer tempo”; “sem 
necessidade de prévia comunicação” É negócio pessoal? Ou é uma coisa 
coletiva (sem donos particulares?) Você está percebendo com que tipologia 
ideológica e psicologia está lidando? Você se daria ao trabalho de confiar 
na LIBERDADE DE EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL e no ESTATUTO DA 
ENTIDADE (leia os ARTIGOS) e pensar sobre o seu país, a sua sociedade, o seu 
órgão de classe, o seu papel de cidadão e submeter-se a tanto receio? O que 
está por trás deles? Quem é o dono. O Sindjufe ou a Categoria? Por que os 
associados valem tão pouco? Tudo bem, sempre foi  assim no mundo 
“comunista”. Para quem não sabe, “comunista é aquela pessoa que diz 
assim: o que é meu é meu, o que é seu é nosso”, como explicou o advogado 
Rodrigo Moraes, em QUEM PAGA O PATO É O AUTOR (Caderno Muito, 



Jornal A Tarde, 03/05/09). Mas que, também, tá parecendo uma prefeitura 
oligárquica de interior, tá. Quem é louco de se interessar pela a vida íntima de 
um poder público local nos grotões? Às vezes, é mai perigoso do que perguntar 
sobre a vida de um sindicato (leia o post GRILAGEM x APAGÃO MORAL). 
Huuuummmm! Por quê? Não se diz: “participe”; o sindicato é seu”? Ou,com 
isso, quer-se dizer apenas: bata palma e contribua ($)?  
 
“Será permitido ao autor expor suas idéias, experiências, conhecimentos 
e opiniões acerca de aspectos legais, políticos, sociais ou culturais 
estritamente relacionados às notícias ou fatos de interesse dos 
servidores públicos federais, observando-se o disposto no art. 6º do 
Estatuto do SINDJUFE-BA, e principalmente estimulando o espírito 
associativo entre os integrantes da categoria. Não poderá ser 
ofendida a honra, intimidade, moral ou dignidade de qualquer pessoa. 
Não serão permitidas criticas/denuncias às pessoas jurídicas, sem 
aquiescência da Diretoria Geral do Sindjufe-Ba.” 
  
Note: permitido;  acerca de; estritamente relacionados às notícias ou fatos 
de interesse dos servidores públicos federais; 
 
Quem é o dono? Deixa de ser cidadão, o associado? Você já imaginou uma 
entidade de Juízes, Procuradores, Auditores, Engenheiros (da Petrobrás, por 
exemplo) dizendo aos seus  associados sobre o que eles devem pensar e 
dizer? Não, né? Por que somos tão menores? Normalmente, essas instituições 
pertencem aos seus associados e não ao partido. Em nosso caso, chega-se à 
excrescência de um dirigente se candidatar, ao mesmo tempo, à vereança e à 
presidência da entidade que pessoaliza há 20 anos. Aí, volta a pergunta: quem 
é o dono? De qualquer forma, lembro-me do saudoso General Geisel dizendo: 
“... estudante estuda; trabalhador trabalha e governo governa...”. Quanta 
saudade!  Cuidado, podem estar apostando no seu alheamento.  
 
“observando-se o disposto no art. 6º do Estatuto do SINDJUFE-BA” 
 
Leia os artigos 02, 03, 05 e 6 do ESTATUTO (em cores, neste post)   
 
“e principalmente estimulando o espírito associativo entre os 
integrantes da categoria.” 
 

Primeira pergunta: excluir por decisão pessoal os artigos que não pôde 
responder (alguns com mais de 18 anos de vida, outros de colegas de diretoria e, 
alguns, sobre PREVIDÊNCIA...) é estimular o espírito associativo?  
 
2ª: ofender e convidar ...“lá pra fora”... o associado que o setor jurídico 
convidou para esclarecer sobre o INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA O 
ROUBO  é estimular espírito associativo? (leia  GRILAGEMxAPGÃO MORAL). 
 
3ª: grilar, usar, eliminar e regrar como se fosse coisa particular o ESPAÇO 
DA LIVRE OPINIÃO da categoria é estimular espírito associativo? 
 



4ª: tornar irrespirável o ambiente para associado  que queira participar de 
diretoria (ou da vida da sua entidade), sem se tornar massa de manobra ou 
aliado incondicional é estimular espírito associativo? 
 
5ª: levar torcida organizada e previamente treinada (tropa de choque) para 
reunião onde debaterá com o não alinhado é estimular o espírito 
associativo? 

 
6ª: condicionar uma entidade aos anseios e carreira pessoais é estimular o 
espírito associativo? 
 
7º Arrancar microfone à força das mãos de associado que vai se pronunciar 
em assembléia é estimular espírito associativo? 
 

 
Estimular o espírito associativo NÃO é estar de joelhos e em reza a DEUS! É 
honestidade, boa-fé, civilidade, urbanidade, regras públicas, respeito ao 
ASSOCIADO e às INSTITUIÇÕES, interesse pelo que é de todos, 
cidadania... DEMOCRACIA! 
 
“Não poderá ser ofendida a honra, intimidade, moral ou dignidade de 
qualquer pessoa.” 
 
Não dá a impressão de já ter havido isso em artigos? Então por que estavam 
publicados? O artigo ou nota mais áspero que já vi no nosso jornal foi o 
REPÚDIO À PRESIDENTE DO TRT-BAHIA (digitalizado neste post) 
 
 Não serão permitidas criticas/denuncias às pessoas jurídicas, sem 
aquiescência da Diretoria Geral do Sindjufe-Ba. 
 

Que tal? Veja bem: os artigos O CASO BANCOOP, QUEM RESPONDE? E O 
SHOW LULA (todos serão publicados no próximo sábado) apenas perguntaram 
sobre o andamento do INQUÉRITO POLICIAL que envolve o antigo jornalista 
do sindicato e outros comparsas a quem a própria diretoria denunciou como 
autores de um longo e grande desfalque. Pronto, foi o suficiente para o fim 
dos ARTIGOS e as NORMAS  DE PUBLICAÇÃO ATUAIS. As coisas não 
parecem invertidas? Quer dizer que perguntar sobre o ladrão denunciado leva 
à eliminação noturna dos artigos e à santa inquisição de Stalin? Não é de 
deixar de orelha em pé?  Por que esse jornalista tem tanto poder? Embora 
não seja minha praia, vou tentar ler o RELATÓRIO DA AUDITORIA feita após a 
denúncia da certamente cara fraude. O que não entender, pergunto por escrito 
ao sindicato. E o que eu entender, vou publicando aqui. Será isto espírito 
associativo? Agradeço a Ednice Cruz a prontidão e gentileza com que, à 
época, forneceu-me cópia do referido relatório (não é diferente a postura?), e 
convido a todos que não se sintam bem com  as tais regras a publicar os seus 
textos/opinião aqui no segundavia. Lá não pode, aqui pode! 

Só mais uma coisinha: “O artigo deverá ter no máximo 02 (duas) folhas”. Por 
que duas, se antes se dizia que não podia ultrapassar a metade de uma folha 



A4 (leia PEDIDO DE ESCLARECIMENTO e SENHORES COORDENADORES no post O 
SHOW-LULA)? Ah, sim, é porque, quando eles invadiram o ESPAÇO DO 
ASSOCIADO, publicaram MATÉRIAS OFICIAIS (NÃO artigos) de até 02 
páginas.  Espírito associativo. 

 


