
Colegas, 

 
Li os textos do Diretor Francisco (com graves denúncias) e a resposta do 

SINDJUFE (de parte de sua diretoria, quantos diretores ainda temos?). 

Não diria que houve explicações. Estaria mais para um “enrolation” a 
enxergar “conspiração” contra a “harmonia” da diretoria do que para 

dois mais dois igual a quatro ou pontos nos is.  Não é a própria 
diretoria que vem se acusando? 

 
“...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...” (do texto com grifo meu). 
 

O trecho acima é uma mistura de enrolação e cinismo, com a pretensão 
de achar que somos todos idiotas. Ninguém elegeu diretoria para deixar 

escoarem pelo ralo 600.000 mil reais e aceitar que a culpa está sendo 
investigada por uma delegacia (por prazo indeterminado)! E os 

diretores? Estavam fazendo o que?  

 
TODAS as acusações foram feitas pela própria diretoria (por membros 

desta). Ou temos mais de uma diretoria? Uma que acusa e outra que 
defende? E além do mais, qualquer sindicalizado, a qualquer 

momento pode cobrar explicações sobre o que está 
acontecendo? Se não foi a uma ou duas assembléias, quando 

tomar conhecimento é o momento de procurar se inteirar dos 
fatos. No caso, não existe prescrição. 

 
Me parece que o SINDJUFE tem um diretor liberado (com um 

salário que não é o menor, entre os diretores e também não é 
divulgado claramente), e que a meu ver deveria estar 

inteiramente disponível para tratar (e responder com 
responsabilidade) das questões sindicais.  

 

Quando se fala de ataques a “atuação” da diretoria, querem o que? Que 
a categoria entenda que é normal??? Faz parte da administração do 

sindicato que fatos como esses aconteçam? Ou não devemos falar, para 
não atacar a frágil sensibilidade da diretoria?  

 
Que história de acusações e ofensas é essa??? As acusações não são 

invenções, elas existem e custaram (num curto período) 
600.000,00. 

 
Será que alguém acha que esse é o custo para manter a entidade forte, 

harmoniosa e atuante???. Pois eu mesma respondo: NÃO, NÃO É!. 
  



Não é possível (muito menos necessário), que para se ter um 

sindicato “forte, harmonioso e atuante” precisemos arcar com 
prejuízos de seiscentos mil reais. Ou que, na melhor das 

hipóteses, não falemos sobre o assunto, vamos jogar para 

debaixo do tapete? 
 

Não me parece que a categoria esteja “cansada e confusa”, muito pelo 
contrário, ela está querendo saber o que aconteceu, quem parece 

estar cansada é a diretoria, visto que pelo menos a metade já 
debandou (caiu fora), e, coincidência ou não, “todos” que saíram 

culpam as manobras de um mesmo diretor. 
 

Só mais um esclarecimento: o Diretor da Fenajufe que foi 
“chamado” pela Diretoria e respaldado pela assembléia é 

também membro do PC do B.  
 

Gostaria ainda de ressaltar que não tenho nada contra a militância 
política, acho salutar, principalmente porque quando as pessoas expõem 

as suas posições políticas e ideológicas fica mais fácil saber com quem 

se está lidando. Mas não consigo imaginar porque as pessoas se 
escondem, não assumem.  

 
Os funcionários do Sindicato e o jornalista de nome secreto eram filiados 

também ao PC do B? E outros funcionários do sindicato também o são?. 
 

Porém, filiação partidária não explica mau caratismo e 
roubalheira (estou me referindo ao que já foi apurado e aos 

responsáveis), entretanto, acho que o próprio partido deveria 
averiguar e expulsar pessoas que a meu ver viraram quadrilha 

para assaltar os cofres do nosso sindicato. 
 

Para concluir uma frase de Abraham Lincoln: Você pode enganar uma 
pessoa por muito tempo; algumas por algum tempo; mas não 

consegue enganar todas por todo o tempo! 
 

Fui Diretora do Sindjufe e sou uma das acusadas no texto do Francisco, 
que se refere ao período em que fui diretora, estou aguardando 

documento que solicitei ao sindicato a fim de que possa me defender. 
Quero me explicar e exijo explicações! 
 


