
MENOS CAMARADA, MENOS 

 
 

“PROVIDÊNCIAS” 
 
 

1) Quais são essas providências? Por que o sindicato não informou a este 
associado, quando requerido? Por que ao invés de publicar o já famoso 
texto O SHOW LULA (que repete a pergunta  a quantas anda o 
inquérito policial que apura (ou apurava) o esquema que, por 
anos, filou grana desse sindicato? Por que até agora não 
apareceu o nome do jornalista que, junto com os outros 
funcionários denunciados e demitidos, organizou e executou o 
longo golpe? A que partido político ele pertence ou pertencia? 
) o V. Exa. preferiu grilar a seção artigos e a seguir, extingui-la?  Por 
que não respondeu? Não teria mais compromisso com a categoria se 
enfrentasse o texto e o publicasse com uma resposta respeitosa e 
convincente? 

 
 
2) Por que o sindicato pretendeu vendar os olhos e a boca da categoria 

com  o AI5 da publicação (veja AI5, no Google) que editou, após a 
pergunta acima? Seria por compromisso com a categoria? E por que só 
elaborou o referido Ato Institucional após o inesperado surgimento (e 
sucesso!) deste blog?  Não vale dizer que estava ocupado com a 
greve por que, no mesmo período, o mesmo sindicato publicou 
extensas e não muito compreensíveis regras para o Concurso de 
Poesia. Lembremos que este associado já permaneceu sob longo voto 
de silêncio por ordem papal, somente dele saindo graças à intervenção 
de grandes cardeais como Ednice Cruz, Carlos de Santana, Hildo Souza 
e outros. Isto era uma “CAMPANHA SISTEMÁTICA”?Leia o post  
SHOW LULA. 

 
3) Por que Sua Excelência, o Coordenador Geral, se descontrolou tanto, a 

ponto de, após agredir verbalmente e ameaçar este associado-
convidado (...Seu...; estou ameaçando, sim! ... Vamos lá pra fora!...) 
providenciar-se a sua retirada da reunião do dia 19/04/10?  Leia  
ALGUNS E-MAILS em GRILAGEM x APGÃO MORAL 

 
4) Por que Sua Exa. se recusou a declarar, na assembléia da JF (dia 

29/07)  quem passou a  senha bancária para aqueles a quem a 
AUDITORIA viria a declarar ladrões? V. Exa. não sabia? Leia TEXTO  

 
FRANCISCO, neste post. A propósito, o site Sindjufe falou dessa 
assembléia, no dia seguinte? Confesso-lhe que não vi.  
 
 

 
 
(Veja imagem ampliada, abaixo) 



 
 

5) Por que V. Exa. nunca enfrentou nenhum dos artigos, inclusive o 
do Diretor Jurídico, Francisco? A propósito, o senhor vai processá-lo 
por calúnia/difamação...? E a mim? (várias vezes e há muito tempo, V. 
Exa.  ameaçou, inclusive na reunião citada).  

 
6) O senhor (perdoe a pouca formalidade)  torrou quase R$60.000,00 

(SESSENTA MIL) em horário político NÃO gratuito? Por quê? Para 
fala com a categoria, o senhor precisava pagar a TV? Num horário em 
que a categoria estava trabalhando? Para quê o senhor está liberado? O 
seu público-alvo era, mesmo, nós? Que empresa média arriscaria tanto 
por tão pouco?  

 
 Leia TEXTO FRANCISCO  

 
 

“OPOSITORES” 
 

 
7) Quando V. Exa. diz “opositores”, estaria querendo dizer à categoria 

que as páginas publicadas da AUDITORIA NÃO são fidedignas? 
Bem, se o senhor está quereria dizer que os fatos demonstrados pela 
AUDITORIA e pelo ARTIGO DO DIRETOR JURÍDICO DO SINDICATO 
são  “intriga da oposição”, o senhor terá de admitir que tudo o que a 
ESQUERDA fez quando oposição era mera intriga. Bem, nesse caso, o 
senhor não estaria de todo longe da verdade, infelizmente. Mas o senhor 
há de convir que um blog apoiado no que este se apóia não pode ser 
simplesmente chamado de “opositor”. Além disso, o snhor não se 
dignou a rebater os relatos dos Oficiais Francisco e Rajy, nem os 
meus, o que fere qualquer princípio de seriedade.  Como o senhor 



ainda não notou que este blog não é o lugar da verdade ideológica ou 
partidária? Por que, quando o senhor fala, é sempre para escpar, 
nunca para esclarecer?  Aqui é o lugar do EXAME, excelência: da 
narrativa que corresponde aos fatos  e do  argumento que, por si 
só, resista a outro argumento, para citar uma obra que lhe recomendo:  

 
João MATTAR NETO (FILOSOFIA E ÉTICA NA 
ADMINISTRAÇÃO, SP, Ed. Saraiva, 2004) 

 
8)  V. Exa. chama de “opositor” um associado a quem 

obrigou a gastar um dinheirinho e 60 dias e noites de 
trabalho para fundar um blog  à altura do seus leitores 
e, assim, voltar a publicar os artigos  que, de um 
peteleco, V. Exa. jogou  no lixo? O de V. Exa., tudo 
bem, podia ter ido para lá, mas os meus e o dos seus 
colegas de diretoria, não!  Quem diz isso não sou eu. É 
a audiência do blog, que, como o senhor sabe, não tem 
o acesso livre que o site do nosso sindicato tem. A 
propósito, se o blog é tão acessado (e, portanto, do 
interesse da categoria), o senhor não deveria, na 
condição de Líder Máximo, solicitar à 
Administração dos Regionais a liberação de acesso 
nos seus ambientes?  O senhor não é democrático? O 
senhor não quer o debate? Por que ele travado 
neste blog e não so site da categoria? O senhor é 
socialista e democrático? Por que não experimenta 
retornar ao trabalho e estimular outras candidaturas 
ao posto que ocupa?  Não, excelência, não sou um 
opositor, no sentido em que o senhor é um político 
profissional (vive da política). Sou um cidadão (aquele 
que pode e deve opor a sua vontade a outra vontade, desde que 
baseado em lei pública.  E foi por isso que o senhor achou 
prudente publicar no site - e deve publicar no Jornal - o anúncio 
LUIZ ESTRELA LANÇA BLOG... ! Veja post MAIS DE 1500 
(MAIS DE 500 SÓ NESTA SEMANA)... O sindjufe não 
pertence ao senhor, nem a o sue grupo, nem ao seu 
partido. Pertence aos seus associados. E sou parte 
deles! A “oposição” a que o senhor se refere, também, 
imagino. 

 
 
9)  Foi por respeito aos associados que V. Exa. 

impediu à força que o Oficial de Justiça Rajy falasse 
em uma assembléia? Veja O CASO DO MICROFONE 
em VOCÊ É SOCIALISTA? TEM CERTEZA? Quer 
ajuda dos universitários? 

 
10)  Se sou opositor, por que o senhor foi pedir o meu voto 

para sua candidatura a vereador, recebendo um NÃO 
(veja ALGUNS E-MAILS em GRILAGEM x APAGÃO 
MORAL)? 

 
11) Os diretores que renunciam ou se afastam da diretoria  

também são seus “opositores”? Por que se renuncia 



tanto? A propósito, por que nenhum diretor aceitou voltar a 
publicar no site? Aliás, parabéns pelas enquetes. O senhor já votou na 
nossa? Deveria. Não lhe demos o exemplo? 

 
 

“CAMPANHA SISTEMÁTICA” 
 
 
12)  Desde quando? O senhor chama de “campanha sistemática” a 

publicação de artigos claros e objetivos a que não pode responder? Por 
que o senhor não  respondeu a nenhum, até agora? Não lhe faltou 
oportunidade. Rebata o do Diretor Jurídico do Sindjufe! O senhor 
sabe que, quando pode, o senhor publica a manifestação de 
associado e responde. Veja a manifestação ao acima, que, aliás, NÃO 
FOI PUBLCIADA no ESPAÇO DO ASSOCIADO. O senhor escolheu 
um lugar central no jornal para publicá-lo. Seria porque, sendo elogioso, 
não seria digno do espaço do leitor, como o senhor chama? Entenda 
bem: Nós não somos leitores. Somos ASSOCIADOS!. Veja SINJUFE 

ESCLARECE, onde o senhor responde a outro colega.  Desculpe fugir 
ao assunto: o senhor diria que o doce ACM (cujo grupo permaneceu 
no poder por décadas, conforme várias vezes o senhor denunciou 
em assembléias) sofreu “campanha sistemática” pela “oposição”? A 
propósito, se escrevi sobre ÉTICA, CIDADANIA, INTERESSE PÚBLICO, 
PROFISSIONALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTADO, 
DEMOCRACIA... como o atingi? 

 
 
 

“INVESTINDO CONTRA DIRETORES” 
 



13)  Se o senhor responder às questões anteriores, o senhor mesmo se 
responderá a essa afirmativa. Até onde eu sei, só foram feitas 
perguntas e todas elas baseadas em documentos que, de tão 
verdadeiros, o senhor promete imprimir e distribuir (a auditoria, por 
exemplo). Responda-as! O senhor pode usar este espaço, se preferir. 
Aqui, só censura má-fé. A propósito, o senhor investiu contra este 
associado quando eliminou os seus artigos, ameaçou de processo 
civil, interrompeu um xingamento (....seu...) e o chamou para 
continuar a reunião “...lá fora”...? Investiu contra os seus colegas 
de diretoria, quando, sem nem mesmo consultá-los, jogou no lixo 
os seus artigos? 

 
 

“...A GESTÃO ANTERIOR, QUE CONSEGUIU DESCOBRIR A  
FRAUDE..., 

 
 
De fato, foi a gestão anterior, que deve agradecer à psicóloga contratada. 
Foi um ato de gestão, sim, alocar os funcionários em funções diferentes.  
Foi aí que se viu o desespero dos dois que, em 07, 08 anos, 
embolsaram ou fizeram sumir (até onde se vê) quase 600.000 
(seiscentos mil).  Por que não se descobriu antes? Sempre foi o 
mesmo grupo no poder. Por falta de gestão? Se não queriam administrar 
(verificar, checar, examinar, estabelecer metas), contratassem 
AUDITORIA EXTERNA REGULAR. A responsabilidade é de quem, eleito, 
NÃO ADMINISTROU. 
 
 

...colocou à disposição da categoria os documentos relativos ao 
acontecido no sindicato...” 

 
 

É verdade. Eu mesmo tenho a cópia mediante um simples pedido, que a 
sempre solícita  Ednice atendeu pronta e imediatamente.  E sabe por que não 
li? Preguiça; medo de número; e por crer que o rombo não seria de tais 
proporções. Por que o sindicato não comentou essas proporções no 
jornal? Ao contrário, disse que parte do dinheiro tinha sido recuperado 
(clique nas imagens). Ora, deveria ter dito que a parte recuperada nem 
tapava o buraco do dente... Se dissesse, certamente a auditoria teria mais 
sucesso de público. A propósito, como PCdoB e PT se comportariam se o 
rombo tivesse ocorrido em outra situação? 
 
 

...NÃO TRAZEM NADA DE NOVO... 
 
É verdade.  É coisa velha.  Tirou o silêncio de cima, ficou nova. Por que o 
senhor acha que este blog tá atingindo 2.000 (DUAS MIL) visitas em 
praticamente um mês? Por notícia velha?  
 

14)  Para que o sindicato vai gastar tinta e papel, distribuindo cópia da 
Auditoria? O que este blog publicou  está errado? Há erro de raciocínio? 
Por que, ao invés de gastar esse dinheiro, o senhor não se apóia na 
mesma AUDITORIA e demonstra os eventuais erros deste blog? 



Não seria mais simples? O senhor conhece o documento; sabe que as 
partes fundamentais são as que o blog publicou; sabe que elas são os 
pontos de partida e chegada. Por que prefere que a categoria percorra 
o caminho? E por que não fez isso antes do blog? Tomara que a ela 
leia e veja os altos pagamentos duplicados, os rendimentos-extras 
superiores a  20.000,00... 

 
15)  Por que o senhor prefere “esclarecer” em assembléia? O senhor 

não acha que, por escrito (no site ou neste blog) a categoria não teria 
mais oportunidade de examinar os argumentos e  assimilar um 
assunto tão grave?  O senhor não pretende repetir aquela 
“aprovação” de 2004, né? O senhor lembra daquele congresso? 
(veja as imagens).  De repente, o senhor anuncia da sua mesa:  
“...aqui estão as contas aprovadas pelo conselho fiscal. Quem 
aprova levanta a mão...”  
 
E algumas mãos já 
iam se levantando. 
quando Hugo 
Serrano (então 
diretor da 24ª Vara), 
eu e outros colegas 
sugerimos que as 
tais contas fosse 
declaradas 
aprovadas pelos 
senhores mesmos, 
que as conheciam. 
E  as mãos já 
levantadas desceram. Coube aos senhores da mesa declararem 
aprovadas as contas, embora o senhor ainda ressaltasse: “...bem, fiz 
assim porque foi assim que sempre foi feito...”  E o tempo mostrou 
que o senhor falava a verdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
Luiz Estrela, um associado 


