
O SINDJUFE, por seus diretores abaixo assinados, vem utilizar esse espaço 
para esclarecer alguns pontos publicados no Falajuf, edição 344, de 27/7/2010, 
por um dos três coordenadores jurídicos do sindicato, Francisco Filho...  
 
R- bastaria ter dito pelo Coordenador Jurídico Francisco Filho. E, depois, 
demonstrar as falhas do seu argumento. Deveria desmontar os argumentos 
deste blog, também. Da forma como foi feito, dá a impressão de que os demais 
coordenadores, inclusive os do setor  jurídico, não viram o que Francisco viu.  
Ou viram e calaram... 
 
...Como afirmado anteriormente, a diretoria da entidade não usará desse como 
instrumento de disputa política, pois, acreditamos que não é o momento 
adequado, já que as eleições para compor a diretoria do sindicato só ocorrerão 
no próximo ano... 
 
R- Huumm! Gostei. Pessoal elevado. Pena que ninguém comentou o CASO 
DO MICROFONE nem os EPISÓDIOS DE 19/04...  Você já viu que a saída vai 
ser pela tangente, né, caro (e)leitor? “Eleições”? “Disputa política”?  Veja que 
a intenção NÃO é contestar, enfrentar fatos, demonstrar o próprio 
argumento, provar a falha lógica (o defeito interno) do argumento contrário 
...  Tá mais para horário eleitoral gratuito do que para qualquer RESPOSTA.  
Você lembra de Collor acusando as denúncias geradoras do seu 
impeacheament  de “terceiro turno” (eleições)? Fez escola! Lula, pelo menos, 
foi mais prudente: disse que “o PT fez no governo apenas o que todos os 
outros partidos fizeram”. Não sei se ele se referia, também, a sindicatos... 
Que tal dar mais uma olhadinha em TEXTO FRANCISCO  e menos, 
CAMARADA, MENOS! (em DESVIO NO SINDJUFE É DE 
MAIS DE MEIO MILHÃO!)? Lembre-se que se trata de uma AUDITORIA  e do 
RELATO DE UM MEMBRO DA DIRETORIA que falou COM 
ANTECEDÊNCIA DE MAIS DE ANO DAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES. Lembre-se  
que os artigos dele (eliminados...) eram sobre DIREITO PREVIDÊNCIÁRIO!   
 
Lembre-se, ainda, que em 17/05/10 (ô povo esquecido!), o mesmo diretor 
apareceu na página oficial do Sindjufe, junto com a sua colega de diretoria 
Lúcia, divulgando, imagine, um relatório da viagem que empreenderam em 

razão da categoria. Isso não é pouca coisa! Chamou-me a atenção pela 
novidade administrativa.  Eu já estive, aliás, em outra reunião com o setor 
jurídico do sindicato (quando, finalmente, depois de longas e fragilíssimas escusas, a 

entidade aceitou prestar a este associado o serviço  que prestou a outros e divulgou no 

jornal), em que o mesmo diretor (como Evódio e Cristiano) foi extremamente 
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cuidadoso quanto a eventuais riscos para a entidade, embora (como os demais 

citados) convencido quanto à justeza do pleito. Esta, aliás, foi mais uma derrota 
do Chefe (para ele, a defesa deste sindicalizado se submetia a uma certa “conveniência 

política”. Foi o que me disse. Já pensou? Você arrasado, sendo ajudado por amigos 
formados em direito e livros desta área, e o seu órgão de classe alegando “conveniência 
política”... E a PESSOA? Só que o sindicato publica no jornal as causas individuais que 

ganha...)  
 
Devo lembrar de outra certa viagem. Eu fui como mero associado. Do TRT, 
foram também (de memória): Anibal (Feira); Jeferson (dirigente, Feira), Eliana 
(Malote), Uma colega de Bom Jesus da Lapa (a idade não me permite mais lembrar 

o nome dela, infelizmente), Pedro (dirigente, TRT), Roque, Manuel (aposentado), 
Há pelo menos mais um colega cujo nome não me lembro, agora)... Da JF, 
lembro da simpática figura, mas não do nome de um dirigente, e Sílvia (Ilhéus, 
posteriormente transferida para o DF); do TRE, de Grace (claro), Miguel e 
Jose (Jose, não José).  Foi a viagem do primeiro PCS.  Desembarcamos em 
Brasília e pernoitamos em  uma pensão que nos recebeu de braços abertos e 
sem roupa (de cama, nem toalha de banho...).  No dia seguinte, graças ao 
contato de Grace com Paulo Cruz/TRT (acho), fomos para um hotel decente 
nos arredores de Brasília. E o chefe? Vimos.  Entre os seus pares de Fenajufe, 
em altas e aplaudidas mesas.  Em um certo dia ele se dignou vir à terra e nos 
ofereceu a honra de uma foto com ele.  Esta foto saiu num dos nossos jornais. 
Fui eu que tive a honra de acionar tão nobre disparador.  Agora, o importante: 
cada um de nós recebeu R$50,00 (cinquenta) por dia, para manutenção. Teve 
um outro dinheiro (pouco) para taxi, embora a própria Fenajufe estivesse nos 
esperando com vãs, desde o aeroporto (cheguei a comentar isto com Paulo Cruz, 

na volta). Surpresa: recebíamos o dinheiro diretamente das mãos do dirigente 
Liracyr, e não assinávamos nada. Tudo bem que se trata de uma pessoa 
correta. Mas, e se não fosse? E se os meninos bons de truque aproveitaram 
esta falha contábil para engordar os seus rendimentos? Aliás, como esses boys 
espertos chegaram ao Sindjufe, mesmo? 
 
Peraê: então, ao contrário do que disse, o diretor Francisco virou oposição, de 
olho na futura eleição? Bem, terá o meu voto, pelo nível de mentalidade e 
serviço que prestou à categoria. Mas ele não é muito inteligente, não, coitado!  
Ou, pelo menos, foge ao padrão: o normal é ficar nas prefeituras e no Estado 
até o limite da compatibilidade legal. De boquinha cheia e fechada, como 
manda a etiqueta (eu disse etiqueta, não Ética!)...De repente, faltando seis meses 
para as eleições, pipoca tudo, solta uma enxurrada de denúncias e rupturas e... 
se candidata como oposição ao regime ou,  pelo menos,  opositor...  Ô, 
Francisco, que vacilo! 
 
..., e sabemos que esse tipo de debate, extemporâneo e da forma como vem 
sendo feito, com acusações e ofensas, cansa e confunde a categoria, que 
precisa sentir sua entidade representativa forte, harmoniosa e atuante na 
busca por melhores condições de trabalho e salário para seus 
representados. 
 
 
R- Que tal? Sentiu? Cuidado: o gato tá jogando areia sobre a própria obra e vai 
jogar em seu olho. Lembra do gato? Veja o slideshow de  GRILAGEM x 
APAGÃO MORAL... “Debate” ? Qual, se um lado fala e outro escuta, POR 



OPÇÃO? E quando fala (baixinho e combinado) é para esconder... Lembra de 
ÉTICA NÃO É IDEOLOGIA?  
 

 uma pensa em DESCOBRIR/REVELAR, outra, 

ENCOBRIR/JUSTIFICAR.  

Nada de fatos, nada de exame. Um mesmo discurso genérico (geralmente 

estudado e útil para qualquer situação); uma pitadinha de vitimismo (logo quem, meu 

deus!) e, claro, crença no seu senso imediato, (e)leitor: Condições de trabalho 
(que nunca foram prioridade do sindicato nem na época das varas trabalhistas antigas!  

E este foi o motivo da primeira ameaça de ação judicial que o chefe me fez...) e Salário. 
Aí, sim. Grana! Faça o que quiser. Trazendo grana, tá 
bom... Ninguém é bobo (“eu quero é mais”!). E Ele sabe 

disso! Lembra daquela estória “BANCADA SINDICAL 
LUTA PELA ASCENSÃO FUNCIONAL“ (veja 
em   PARABÉNS, CGU! PARABÉNS, VEJA!)? Ninguém é 
bobo! Para essa mentalidade, sindicato forte NÃO é 
categoria forte, cidadã (como país forte é sociedade forte, cidadã, politizada, 

interessada em si mesma, ética). É cheque em branco, estímulo a vício, clientela e, 
caso algum olho esteja aberto, bico calado.  Foi esta a razão da eliminação dos 
artigos e das censuras anteriores! E esta a razão deste blog, apesar dos 
muques.  Ah, Brasil, a natureza te deu tanto... ( Veja alguns e-mails e o caso 
do microfone (em GRILAGEM x APAGÃO MORAL e VOCÊ É 
SOCIALISTA? TEM CERTEZA?..., respectivamente.  Dê uma clicadinha, 
também, na página o blog (embaixo do cabeçalho) e no post EM DEFESA DA 
ÉTICA E DA LIBERDADE, INCLUSIVE DE EXPRESSÃO.  
 

Claro que, a uma altura dessa, você já deve ter lido A PULGA, O BURRO e AS 
NORMAS (edição especial). E já deve ter se perguntado: Que “forma”? Que 
“acusações”? “Cansa” (com mais de 2600 acessos em menos de um mês e meio?)?  
“Confunde”? Quem com quem? Já pensou se FHC, ACM, Sarney, Collor 
(quando estavam do outro lado) tivessem alegado o mesmo? Já pensou se eles 
dissessem que o Estado comandado por eles precisava ser harmonioso ... 
Senhores, a crítica é à administração, não à entidade. Por favor, não 
confundam. Digam que a AUDITORIA está errada; que não torraram 60.000 
(sessenta mil) sem ninguém ver (já viram a pesquisa aqui no blog? Já votaram?). 
Neguem os episódios de 19/04. Neguem o CASO DO MICROFONE. 
Contrariem os artigos e depoimentos de Grace! Façam com o conteúdo 
deste blog o que faço, por exemplo, com esse DIREITO DE RESPOSTA!  
 
...Entretanto, é preciso comentar alguns fatos, tudo em nome da defesa da 
nossa entidade, que é o SINDJUFE, e da transparência! O que queremos, 
afinal, é o crescimento do sindicato, independente de quem esteja na sua 
direção. 
 
 
R- A boa-fé  e a entidade Sindjufe agradecem. “O que queremos, afinal, é o 
crescimento do sindicato, independente de quem esteja na sua direção.” Será? 
Duvido.  20, 30 anos de controle absoluto tornam dirigente em DONO 
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inevitavelmente. E os resultados nunca são bons (para a entidade). Veja-se o 
caso do Bahia, coitado.  
 
I. O sindicato, no inicio de 2009, passava por um momento de 
muitas desfiliações, provocando um desequilíbrio nas suas contas, o 
que levou a diretoria, por decisão coletiva, a propor uma campanha de 
sindicalização, com objetivo de reverter a situação. 
 
 
Será que se está falando, aqui, dos 60.000? Veja o TEXTO FRANCISO (em 
DESVIO NO SINDJUFE É DE MAIS DE MEIO MILHÃO!).  Lá, se diz:  
 

... de que era necessária uma campanha de sindicalização midiática para 

trazer mais filiados ao sindicato e que após sucessivas reuniões foi 
aprovada a campanha midiática, sem especificação responsável de uma 
quantia. Na aprovação do colegiado não se discutiu os detalhes da 
campanha, como quantas inserções na mídia televisiva. Eu votei contra a 
campanha de sindicalização midiática, pois entendia que era dinheiro 
jogado fora e a busca por sindicalização deve ser por meio de trabalho e 
conquista da base junto ao conjunto da categoria, na luta diária nos 
locais de trabalho...Na realização da campanha foram feitos kits de 
filiação, adesivos, porta celular, informativos, campanha em mais de 10 
programas de TVs. Um gasto altíssimo ...  Fiz vários pedidos para que me 
fossem apresentados os documentos da campanha de sindicalização e 
após muito esperar os recebi. Os gastos com a campanha do dia 01 de 
maio de 2009 foram R$ 59.297,07...  E nos outros dias? Para onde foram esses 

brindes?  Para a categoria? Seria bom o associado ler o documento todo. E melhor 
ainda que Francisco Filho voltasse a se pronunciar, inclusive neste blog. E tu, 
oposição, onde estás que não responde? Tá levando a fama sem deitar na 
cama? 

 
...Hoje, um ano e oito meses depois da posse da nova diretoria, a nossa 
entidade dispõe de uma estrutura com dois competentes advogados, duas 
jornalistas, um site funcional e atualizado, com ferramentas importantíssimas 
para os servidores acompanharem as notícias, os eventos, e, recentemente, 
com a ferramenta do jurídico, que dispõe de informações dos processos 
coletivos e individuais, além da ferramenta da rádio (e futura TV web) que 
possibilita o acompanhamento ao vivo das nossas assembléias e reuniões. 
Não podemos nos esquecer da nossa sede administrativa que está sendo 
instalada no CAB, com toda a estrutura para melhor a categoria. Tudo isso foi 
possível através das novas filiações e da consciência da categoria de que 
precisamos fortalecer nossa entidade!... 
 
 
R- Que tal? Algum debate? Algum confronto? Algum esclarecimento? 
Lembra de ÉTICA NÃO É IDEOLOGIA? 
 

 uma serve ao DEBATE e dele se serve. A outra, ao COMBATE, 

de preferência cego; 
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A intenção de qualquer discurso ideológico de base ruim NUNCA é  esclarecer, 
caro (e)leitor. É conquistar ou, se já conquistado, manter, conservar.    
 
 
... A questão da demora na regularização fiscal se deu pelas seguintes razões: 
 
1 - A natureza do contrato de alguns serviços. No caso da confecção de porta 
celulares para a campanha de sindicalização, por exemplo, a entidade 
precisava adiantar 50% do total, e o fez mediante recibo. Quando finalmente o 
produto chegasse, haveria a correção com substituição do recibo pela nota 
fiscal e o pagamento do restante. 
 
2 – A regularidade fiscal era de responsabilidade da supervisora financeira do 
Sindjufe (funcionária que não mais pertence ao quadro da entidade) que, no 
nosso entendimento, não diligenciou ativamente e, tampouco, com a agilidade 
necessária para o devido acompanhamento da regularização contábil, que só 
foi garantida e plenamente executada com a substituição da antiga funcionária 
pelo atual supervisor financeiro do Sindjufe. A regularidade fiscal do processo 
da campanha de sindicalização foi objeto de análise detida pelo Conselho 
Fiscal da entidade que, neste ponto, não identificou irregularidade, a não 
ser o atraso na devida comprovação, também já identificado por nós. 
 
R- Só uma dúvida: durante os anos em que a galera fez a festa com pelo 
menos 600.000 (seiscentos mil) continhos, o Conselho Fiscal fiscalizava? 
Aquelas contas que as cadeiras pouco cheias do congresso de 2004 deveriam 
aprovar também continham uma continha ou outra da farra? Leia menos, 
CAMARADA, MENOS!   No seu texto, o Diretor Jurídico Francisco diz:  
 
... Na análise dos documentos percebi que recibos de pagamentos 
estavam sem data e não havia as notas fiscais dos serviços prestados, 
fato que solicitei me fossem encaminhadas. Constatei também que foram 
feitos pagamentos a pessoas físicas e solicitei que fossem apresentadas 
as guias de recolhimento dos impostos devidos. As respostas que recebi 
da administradora de que não havia outros documentos a serem 
entregues. Posteriormente, por acaso, estava de passagem pelo sindicato 
e ingressei na sala da administradora para lhe perguntar algo e percebi 
sobre a mesa a existência de uma nota fiscal de número 068483, no valor 
de R$ 6.088,00. Anteriormente a administradora havia me respondido que 
não havia outros documentos a serem entregues. Esta nota fiscal era 
prova de que nem todos os documentos me haviam sido entregues. 
Depois do contato para a apresentação dos documentos da campanha de 
sindicalização administradora resolveu pedir demissão e ingressar na 
justiça do trabalho pedindo indenização. Estou certo de que cumpri o 
meu papel de prestar contas aos filiados do sindicato. Pouco tempo 
depois, as três coordenadoras de condições de trabalho renunciaram e 
logo em seguida outro coordenador  de imprensa e comunicação fez o 
mesmo... Curiosidade:  este coordenador é o mesmo que também assina a 
RESPOSTA? Mas ele não renunciou? Lembro dele.  Embora já houvesse 
renunciado, ele estava na reunião do “jurídico” de 19/04, infelizmente para 
rezar uma missa encomendada, coitado... 
 



...Para fins de esclarecimento à categoria, o valor da campanha englobou: a) 
confecção de 20.000 praguinhas, b) 7000 adesivos, c) 3500 porta 
celulares, d) cartazes, e) faixas para o dia primeiro de maio e aniversário do 
Sindjufe, f) 3500 lixeiras para carro; g) veiculação em horário nobre 
propaganda televisiva em comemoração ao aniversário de 7 anos da 
entidade, h) publicação em jornal escrito e i) confecção do site antigo do 
SINDJUFE... 
 
 
R- Viva, viva! Quanto disso foi para o site?  A que se destinaram os brindes? 
Quem os recebeu? Por que só agora vieram oficialmente a público tais 
mimos?  Se a categoria e TEXTO FRANCISCO não dessem 2600 (dois mil e 

seiscentos) cliques neste blog (em menos de 45 dias) viriam? Pra quê essa 
“imprensa burguesa” toda? Por que não fez o contato direto com a 
diretoria? Para que serve um diretor liberado? Essa galera é a que odeia 
capitalismo, né? Certo.  Que empresa privada com receita e despesas de 
cerca de um milhão por mês (segundo balancete publicado em 15/04/10) faria tal 
gasto? Ô, desculpem.  Empresas não pensam em crescimento... 
 
...II - Quanto à fraude realizada por um antigo empregado do sindicato em 
gestões anteriores foi por demais divulgado pela diretoria anterior, que 
teve o cuidado de levar o fato à categoria, expondo a situação em diversas  
assembléias, com bastante transparência, sem receio algum de expor 
ocorridos, demitindo todos os envolvidos por justa causa e viabilizando as 
medidas judiciais adequadas para punir os responsáveis, inclusive 
denunciando na delegacia o desfalque ocorrido...  
 
R- Foram dois empregados (Júlio e Joab), além do jornalista, cujo nome nunca 
veio a público. Por que não?  Eu o conheci na Residência Universitária 
Feirense (RUF), quando estudante. Ele era militante de um certo partido 
político de “esquerda”. Inclusive, já tive um atrito físico com ele, sobre o qual o 
atual Diretor Geral do Sindjufe,  estranha,  extemporânea e equivocadamente, 
veio a se manifestar em certa reunião de diretoria. Fazendo, claro, a defesa do 
seu colega (ou ex) de partido. Não se trata de nenhum estranho, e quando  
Elisa Fortes o denunciou no auditório do TRT(Comércio), citou-o 
nominalmente.  Devo ressaltar, aliás, que, quando fui forçado a lidar com a sua 
falta de caráter, o tal militante e jornalista  era magro, talvez vindo a engordar 
no  Sindicato.   
 
Pode ser que “a situação já tenha sido exposta em diversas  assembléias, 
com bastante transparência ... sem que eu tenha visto, por mera ausência de 
minha parte. Mas, quando envie e-mail ao Sindjufe  inquirindo sobre o assunto, 
Elisa solicitou que eu aguardasse os desdobramentos do fato e que  
caminhássemos 
juntos... Devo 
lembrar, também, 
que em edição 
recente, o Jornal 
Sindjufe publicou a 
necessária matéria  
ao lado, sem 
nenhuma 



interrogação sobre o INQUÉRITO POLICIAL que apura ou apurava o rombo. 
Confira: http://www.sindjufeba.org.br/Upload/Jornais/47-Boletim-Sindjufe.pdf   
 
...Pela demora na conclusão do inquérito vamos tomar ainda outras medidas 
judiciais paralelas. Cabe aos coordenadores jurídicos buscar acelerar 
efetivamente o andamento da investigação policial que se encontra presa às 
burocracias e ineficiências do estado baiano... 
 
R- Ôpa, boas notícias. Só uma curiosidade: As burocracias e ineficiências do 
estado baiano... de agora são as mesmas que, até a intervenção do grande 
Carlos de Santana, o sindicato protegeu, censurando imoral e demoradamente 
o texto A QUESTÃO DA MENTALIDADE EOS TRÊS ESPÍRITOS (veja PEDIDO 

DE ESCLARECIMENTO, no post O SHOW LULA)?  Estar-se-ia havendo um 
reconhecimento de equívoco ou, apenas, mais uma desviando foco e 
responsabilidade? Você lembra de ÉTICA NÃO É IDEOLOGIA, caro (e)leitor? 
 

 uma serve para dizer o que DEVE/PRECISA ser dito, do ponto 

de vista da MELHOR TOTALIDADE, o que implica pensamento, 

discussão, discernimento...   A outra (laica ou temporal), para 

conquistar e manter aliados. Infelizmente, nem sempre vivos; 

Gente como Marilena Chauí (entendida em Marx) costuma dizer que Justificar, 
omitir, Inverter e desviar  são o principal artifício das ideologias. Pelo menos as 
de base ruim. 
 
...Os balancetes do sindicato estão disponíveis no nosso site e qualquer filiado 
pode tirar suas dúvidas perante a coordenação administrativa, através do 
nosso colega Joilton Pimenta, da SEVIT, Justiça Federal. Os servidores 
poderão também acompanhar pessoalmente as reuniões das coordenações e 
do Conselho Fiscal... 
 
R- Boas notícias. Mas é sem risco para o associado? Uma simples pergunta 
não pode gerar um convite para concluir a reunião lá fora?  
 
... A demora na divulgação dos balancetes é em função da antiga 
operacionalidade do sistema e estamos modificando-a para melhor atender a 
todos, passando da trimestralidade para a mensalidade. Os diretores que 
subscrevem reiteram a confiança dispensada aos antigos diretores do Sindjufe 
que conseguiram descobrir e dar as providências competentes que o caso 
exigia, com a realização, inclusive, de auditoria fiscal externa, além de uma 
análise jurídica competente...  
 
R- Aqui já não me meto. Quem puder, fale. 
 
... O prazo de alcance da auditoria foi aprovado em uma das assembléias onde 
foram discutidos amplamente sobre o assunto... 
R- Eu estava presente em uma dessas reuniões (havia umas quinze pessoas, 

incluindo diretores) e lembro de quando o auditor informou o período que seria 



auditado.  Já estava pré-estabelecido. Qualquer mudança dependeria de 
autorização da diretoria. Lembro de, no ato, me dirigir a Elisa Fortes, que 
chegou a alegar a possibilidade de não se encontrar documentos. E esta 
deveria ser mais uma razão para que a AUDITORIA SE ESTENDESSE pelo 
menos até a entrada dos garotos bons de truque no sindicato. Com eles foram 
parar lá, mesmo? 
  
...III - A decisão de chamar um diretor da Fenajufe, mais especificamente 
Ramiro López (Coordenador Geral da entidade), para prestar esclarecimentos 
na nossa assembléia geral, datada de 15/07, ocorreu em vista de pedidos 
reiterados dos colegas servidores, inicialmente numa Assembleia Setorial do 
TRE, depois ressurgida e aprovada, por unanimidade, numa Assembleia 
Setorial do TRT e informada numa Assembléia Geral, ocorrida na Justiça 
Federal. Pela impossibilidade da vinda de Ramiro López, por estar 
acompanhando de perto o movimento nacional e as negociações pelo PCS, a 
Fenajufe encaminhou o colega Jean Loiola, onde o mesmo informou a 
categoria da decisão da ampliada, por maioria, pela suspensão da greve e 
outros informes. Fica a ressalva que todos os delegados da Bahia votaram pela 
continuidade da greve, conforme deliberação da Assembléia Geral do 
Sindjufe/Ba. 
 
R- Quem for competente, que diga. 
 
...IV - A exigência de normas para publicação de artigos se deu por decisão da 
diretoria. E os termos dessas regras foram discutidos por e-mail com a 
diretoria. Essa iniciativa se baseou nos inúmeros artigos que foram 
encaminhados para a entidade publicar, muitos com ataques pessoais, 
acusações etc...  
 
R- Aqui já se saiu do campo da ideologia e entrou no da não-seriedade.  Da 
mentira formal e, como todas, de perna curta. Até o envio do artigo O SHOW 
LULA, retirado de pauta pelo Chefe, bastava o associado enviar por e-mail o 
texto que queria publicar. Isto constava do site. O texto saiu de pauta 
justamente porque não havia outros em sua frente (Veja  HISTÓRICO). Por 
uma questão de responsabilidade, o Sindjufe deveria citar, pelo menos, os 
autores dos textos com ataques pessoais. Duvido que ele faça isso! Lembro 
que, após a jornalista enviar  e-mail informando que O SHOW LULA estava, 
digamos, sub judice, encaminhei milhões de e-mails de volta, SEM RESPOSTA 
(Ele não contava com este blog)! Em imediato contato telefônico com Cristiano 
Matsmoto (de quem lembrava em razão da 1ª reunião do jurídico), conheci o seu 
espanto com a situação. Foi dele a expressão: “...não, rapaz, isso aí é contra a 
Constituição... Isso se resolve, fique tranquilo.. Posso lhe garantir que não sou 
massa de manobra de ninguém...  
 
Depois do episódio de 19/04, quando expus documentalmente a velha tradição 
do sindicato e solicitei regras gerais, impessoais e objetivas para  a publicação 
(veja-as no próprio O SHOW LULA), voltei a tratar longamente por telefone com o 
mesmo diretor Cristiano. Na última vez (ainda em abril), ele me disse que logo, 
logo a questão estaria resolvida. Solicitei-lhe, então, que os interessados 
(todos) fossem consultados antes da publicação das regras (participação, 

democracia...não é assim que se diz?). Devo lembrar que, após o Chefe atender 
gentilmente o pedido para que ele saísse da sala de reunião, em 19/04, 



comentava-se despreocupadamente que era, sim, um caso de mera 
pessoalidade... 
 
 
...Por isso a diretoria teve que criar regras, inclusive com parecer favorável 
da coordenação jurídica, da qual faz parte o citado diretor. Estas regras estão 
disponíveis no site da entidade: http://www. 
sindjufeba.org.br/ComArtigosLista.aspx... 
 
R- Não. Logo após a reunião de 19/04, o Sindjufe  limpou a seção ARTIGOS 
do site e eliminou-a por mero ato individual, conforme declaração de Francisco 
Antônio, neste blog. Pelo menos Évódio foi contra, como ele  mesmo declarou, 
também, aqui (veja o comentário, no final). Note, caro (e)leitor: se houvesse 
artigos com essas características, bastaria a diretoria não publicá-los e, agora, 
citar os nomes dos seus autores. Mas ela preferiu eliminar NÃO SÓ O QUE JÁ 
ESTAVA PUBLICADO (alguns 

textos com quase 20 anos de  

idade) e o próprio ESPAÇO 
ARTIGOS! Depois elaborou 
regras pensando no SHOW 
LULA. Os Advogados apenas 
deram o ar de gravidade e 
legalidade que lhes pediram. 
Foi uma encenação.  
Note-se, aliás, que após essas 
regras de NÃO PUBLICAÇÃO (veja A PULGA, O BURRO E AS NORMAS), o 
sindicato não devolveu a seção ARTIGOS a seu lugar de origem. Nem 
devolveria em lugar nenhum.  Voltou por causa da pressão. Você sabe onde 
ela está, agora, caro (e) leitor? Perdida e vazia, coitada (veja imagem). É esta a 
importância que você tem para o sindicato. 
 
 
...Vale salientar, por exemplo, que o sindicato é réu em um processo ajuizado 
por um colega do TRE, inclusive objeto de inquérito policial na Policia Federal e 
de uma ação onde o colega pede uma indenização de R$300.000 (trezentos 
mil reais) contra o nosso sindicato, fruto de uma publicação realizada por 
um grupo de servidores contra esse colega. Nesse episódio, o sindicato 
apenas cedeu o espaço para a “manifestação de pensamento” do grupo... 
 
R- Bem, já saímos da área da ideologia faz tempo, como você já percebeu, né,  
caro (e)leitor? Como não tenho provas, só informação de gente que conhece o 
caso, digo-lhe apenas o seguinte: o jornal sai em esboço (“boneca”) das mãos 
do jornalista responsável e vai para a coordenação de imprensa. Os aiatolás 
dessa comissão (o Chefe dentro) é que decidem o que vai ou não sair.  Se algo 
foi publicado (e foi!) irresponsavelmente, alguém tem de responder. E não foi 
o/a jornalista responsável, fique certo. Houve interesse ou incompetência? 
 
 ...V - A divergência de idéias é salutar e existe dentro da diretoria do 
Sindjufe. As decisões da diretoria, antes de qualquer deliberação, passam por 
amplo debate e análise dos diretores presentes, até a votação final, 
respeitando-se a decisão da maioria de forma democrática...  
 

http://www/


R- Voltamos à área da ideologia. Concentre-se na expressão “diretores 
presentes”. Aí é que está a chave do enigma. 
 
...VI – Estamos abertos a quaisquer esclarecimentos que a categoria 
desejar e mais uma vez a entidade reitera a importância da defesa da unidade 
da categoria neste momento, pois o que ela deseja é o fortalecimento do seu 
sindicato e a aprovação do nosso Plano de Cargos e Salários. A diretoria é 
passageira e o sindicato perdurará nas lutas em prol da categoria como um 
todo. Vamos deixar a disputa eleitoral para o ano que vem! Juntos, somos 
mais fortes sempre!!!... 
 
Assinam: Rogério Fagundes, Denise Carneiro, Aline Esquivel, 
Myrto Magalhães, Joilton Pimenta, Gilveraldo Dorea, Gilvan 
Lopes, Luis Campos, Cristiano Matsumoto, Lúcia Oliveira. 
* O ex-coordenador Gésner também assina integralmente o 
item I do texto, já que foi um dos idealizadores da campanha de 
sindicalização. 
Por SINDJUFE 
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R- o que mais espanta é esse texto conter certas assinaturas. Achei 
interessante a expressão: ...”Estamos abertos a quaisquer esclarecimentos 
que a categoria desejar...”. “Abertos”? É uma concessão? A expressão 
correta não deveria ser  à disposição para? Ato falho? Quem é a categoria? 
Todo mundo junto (a floresta) ou qualquer associado (a árvore?). Não corre o 
risco de ser considerado opositor ou candidato? A nobre diretoria vai responder 
a este manifesto, como respondeu em  
 
http://www.sindjufeba.org.br/Upload/Jornais/49-Boletim-Sindjufe.pdf  ? 
 
Sabe qual é o problema de Francisco? Seriedade. 
 

A conclusão é sua, caro (e)leitor.  E se por acaso este associado se 

candidatar a alguma coisa algum dia, caia fora. Fora do trabalho, a 
única coisa ele sabe fazer E BEM não deve ser dita aqui, nem vale 

para este tipo de voto. A outra é papear com os amigos, inclusive os 
da prateleira. Abaixo o comentário do Diretor João Evódio E A RESPOSTA: 

AM/07/23 às 12:33 am 

Por mim os artigos não deveriam ter saído e as novas regras valeriam doravante. 

Enquanto isso, vou reenviar meu artigo e solicitar a (re)publicação. Todos que tiveram 

artigos anteriormente publicados poderiam fazer o mesmo. 

Considero salutar a existência de regras e a análise prévia de publicações, que 

eventualmente poderiam render ações em face da entidade e do autor da matéria, em sendo 

publicadas sem maiores critérios. O sindicato já sofre ação judicial por esse motivo, em que 

uma nota ofensiva foi veiculada no boletim. 

Os comentários a essa enquete, por exemplo, certamente são analisados pelo colega Estrela 

antes de liberados na grande rede. Sendo uma página particular, os limites dessa moderação 

são exercidos com total liberdade e autonomia. Já ná página de uma entidade coletiva, como 

e quem deve exercer essa moderação ? Ou não deve haver qualquer moderação ? Isso aí já 

http://www.sindjufeba.org.br/Upload/Jornais/49-Boletim-Sindjufe.pdf
http://segundavia.org/2010/07/08/567/#comment-69


daria uma nova enquete: Os artigos do site do sindicato: a) devem ser publicados sem 

qualquer análise prévia? b) devem ser analisados pela diretoria antes da publicação? c) 

devem estar vinculados a regras para sua publicação? d) devem ser votados em Assembléia 

quanto a publicação ou não, conforme cada caso concreto ? e) devem possuir restrições 

quanto aos temas abordados? f) podem tratar de qualquer temática? 

AM/07/23 às 12:39 am 

Correção: verifiquei, em tempo real, que os comentários não são analisados antes da 

publicação, o que também está dentro do exercício da liberdade e autonomia próprias de um 

site particular, pois assim escolheu o colega Estrela. Para o site do sindicato, a questão 

continua valendo e a enquete poderia nos ser útil. 

RESPOSTA: 

AM/07/23 às 2:43 am | Em resposta a João Evódio. 

Caro Evódio 

1)”…Por mim os artigos não deveriam ter saído e as novas regras valeriam doravante…” 

R-Vc sabe que a eliminação dos artigos foi um ato pequeno e pessoal. Típico de pequeno 

prefeito de interior. E vc sabe que a referida eliminação não se deu por causa de nenhum 

artigo publicado, mas pelo que se ia publicar: O SHOW LULA. E vc sabe que as REGRAS 

SOLICITADAS por mim visavam a DEMOCRATIZAR E INSTITUCIONALIZAR o ESPAÇO DO 

ASSOCIADO. CIRTÉRIOS IMPESSOAIS E OBJETIVOS que impedisse a INVASÃO DO ESPAÇO 

e a ESCOLHA PESSOAL DO QUE SERIA PUBLCIADO. A leitura prévia dos textos seria apenas 

para verificação do seu nível ético. Havendo ofensa a qualqeur dignidade ou risco de dano à 

entidade, claro que não se deveria publicar (com Cristiano, por exemplo, tratei disso por 

várias horas de telefone). E vc sabe que jamais foi este o caso. A grilagem do espaço 

ocorreu para sufocá-loe dar a impresão à categoria de que o seu CHEFE sabia escrever 

artigos, o que não é verdade. Tanto que ele só publicou MATÉRIA OFICIAL, sendo injusto 

dizer que a último fosse só dele. Quanto à natureza das NORMAS tornadas públcias, sugiro 

ao amigo a leitura do texto A PULGA, O BURRO E AS NORMAS. Antes, porém, deve ficar 

claro que o Sindjufe não pode mais convocar a categoria para manifestações públicas 

(políticas), já que ela não pode mais PENSAR/DISCUTIR/VOTAR. Poderia parecer MASSA DE 

MANOBRA. 

2 -”… Enquanto isso, vou reenviar meu artigo e solicitar a (re)publicação. Todos que tiveram 

artigos anteriormente publicados poderiam fazer o mesmo…” 

R- O amigo foi consultado antes do INCÊNDIO (eliminação)? Foi consultado sobre as 

NORMAS? Bem, é (ou era) comum ouvir na “esquerda” o lamento de qeu “os patrões, o 

governo… não querem negociar… Não aceitamos o autoritarismo … companheiros, o povo 

unido jam…” (desculpe, sem querer apertei o play de um gravador antigo e a fita cassete 

começou a rodar). Tenho certeza de que, se vc foi pego de surpresa como eu, vc vai 

repensar essa possibilidade de reenviar os artigos. Vc sabe que eu já enviei milhões de e-

mails para o sindicato, solcitando a recolocação dos meus, logo no início, SEM RESPOSTA. 

Por que sem resposta? A intenção era desmoralizar, como o amigo sabe. Posso lhe garantir, 

aliás, que, se eu fosse colega de diretoria do chefe, ou ele desfazia o ato de loucura ou eu 

renunciaria. Aliás, renunciar parece ser o esporte predileto na nossa cúpula, né? É só ver a 

http://segundavia.org/2010/07/08/567/#comment-70
http://segundavia.org/2010/07/08/567/#comment-71
http://segundavia.org/2010/07/08/567/#comment-69


foto da posse. ais um aliás: acho que os MIL E TANTOS acessos deste blog em tão pouco 

tempo de vida provam que o chefe da categoria tava certo: ELA PARECE GOSTAR DO QUE 

ESCREVO (ou pelo menos do que os outros escrevem, aqui). Mas é possível que ele tenha 

corrido um risco muito elevado, se não irresponsável. Ele deve conhecer a constituição e, 

tavlez, o nosso estatuto. 

3- “… O sindicato já sofre ação judicial por esse motivo, em que uma nota ofensiva foi 

veiculada no boletim…” 

R- Ao sindicato cabe analisar o nível ético das suas publciações, como à categoria cabe 

analisar o nível ético dos seus gestores. Ela deve se perguntar por que um LADRÃO 

DENUNCIADO e um ARTIGO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE UM PRESIDENTE num programa de 

televisão geraram a grilagem e o incêndio. Note, aliás, que essa a GRILAGEM e INCÊNDIO só 

ocorreram porque o chefe não consguiria responder ao SHOW LULA. Sugiro ao amigo a 

leitura do post O SHOW LULA. Não é de agora nem por razões éticas que sou censurdo, né, 

Évódio? Meu amigão, nada não particular pode ficar 20 anos na mão de alguém. Fica dono. 

Os artigos, como vc sabe, NÃO FORAM ELIMINADOS POR RAZÕES COLETIVAS ou NOBRES. 

TANTO QUE JÁ ESTAVAM PUBLICADOS (alguns há mais de uma década). E os de Francisco, 

pelo menos, diziam respeito a questões técnicas (DIREITO, PREVIDÊNCIA, 

APOSENTADORIAS…). Será que algum louco iria processar o sindicato por isso? Bom, nunca 

se sabe, né? Tem gente que toma microfone à força e desliga caixa de som para não deixar 

que colegas falem em assembléia, imagine.  

Abrasço, Evódio 

 

   

 

 

 
 


