
Em 02/09/2010 17:03, Romeu Cordeiro do Nascimento < romeu... > escreveu: 

 

Durante 14 anos da minha vida eu militei no Partido Comunista do Brasil. No 
movimento estudantil e no sindical. Em Diversas eleições de sindicatos, eu 
ajudei esta agremiação (PCdoB), que, no movimento sindical, atua através da 
corrente sindical classista, hoje, majoritariamente presente na composição da 
CTB (central dos trabalhadores do brasil). Sempre atuei como voluntário, 
chegando até a dormir na porta de um sindicato durante o natal, para 
garantir a vitória deles na eleição do Sindprevi.   
  
Também fui uma grande liderança no movimento estudantil, mais precisamente 
UFba e Ucsal. Ajudei o PcdoB a se ressuscitar dentro da Católica. Diversas 
vezes, por discordar das incoerências (inclusive financeiras) muito 
praticadas dentro daquela organização (desvio de dinheiro de sindicatos 
e entidades estudantis para financiar campanhas e gastos pessoais dos 
seus membros), fui excluído da participação de chapas 
eleitorais  em  entidades estudantis (DCE, DA) e sindicatos (Sindsaúde e 
Sindjufe). 
  
Durante 14 anos fui servidor da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, 
sempre fui sindicalizado e participei das atividades promovidas por este 
sindicato (greves e paralizações). Inclusive, filiei diversos colegas a este 
sindicato, entidade esta  que, até os dias de hoje, nunca realizou uma 
eleição direta para escolha da sua diretoria. Após passar no concurso 
público para o TRT em 2003, ingressei em 2005 nesta instituição. Durante 
todo esse tempo,  passei a perceber que muito do que o servidor sofre no 
ambiente de serviço é por conta de não ter um sindicato atuante e 
interessado no próprio servidor e na própria luta de classes.  
  
Fiz campanha durante muitos anos para diversos parlamentares desse partido 
(Javier Alfaya, Alice Portugal,  Daniel Almeida, Aladilce, Everaldo 
Augusto, etc). Nunca recebi um centavo por esses serviços e nuca quis 
receber, e nem barganhar apoio por emprego para parentes e amigos, 
como é comum lá dentro. Inclusive, lá dentro do partido, tive a 
oportunidade de conhecer Júlio, aquele do desfalque do Sindjufe, já 
muito falado aí nesse blog. Eu pensava que o PCdoB tivesse um pouco de 
respeito pelo povo brasileiro e pela minha pessoa em particular, em razão 
da minha militância. Mas não Fo isso o que aconteceu. Após uma discussão 
com ex-deputado federal Haroldo Lima, a quem chamei de latifundiário, e 
Péricles de Souza, então presidente do partido, a quem acusei de 
empregar seus parentes em gabinetes de parlamentares, sindicatos e 
instituições governamentais. Fui agredido por três (03) jagunços, 
membros desse partido, que, após me espancarem, me expulsaram da 
praça da Cruz Caída, onde estava sendo comemorado o aniversário desse 
partido. O ano foi 2006 ou 2007, se não me engano.  
 
Quando teve a última eleição para a diretoria do Sindjufe, procurei a então 
coordenadora Elisa Fortes, informando da minha intenção de participar 
da chapa. Fui informado pela mesma que eu não poderia, mesmo sendo 
servidor e que, se eu estivesse interessado, que eu montasse a minha 



chapa. Inclusive, na última assembléia geral (hoje é 02/09/10), não me foi 
permitido falar. Rogério Fagundes chegou a me dizer que as inscrições já 
estavam encerradas, embora, algumas pessoas falassem diversas vezes. 
É preciso que o grupo que dirige o sindjufe há diversos anos tenha maturidade  
para entender que o sindicato deve ser uma entidade democrática e séria onde 
todos tenham garantido o direito de participar, ao contrário do que é o PCdoB. 
E que  esse sindicato seja atuante e combativo e esteja a serviço dos 
trabalhadores. 
 
Esta é a contribuição que estou dando ao segundavia, que tem se 
mostrado uma ferramenta a serviço da democracia, da ética e da 
moralidade. 
 

 
Peço divulgação, 

 
ROMEU CORDEIRO TECNICO JUDICIARIO DO TRT. 

  
 


