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É verdade que não houve perguntas incômodas. Não se falou em 
mensalão (nenhum); nem nos “bandidos” de Cuba; nas imagens de 
Arruda (que não provariam nada); nem nos antigos “aloprados”, que iriam 
comprar um dossiê (com que grana? Bancoop?); nem no caseiro Francenildo; 
nem em Waldomiro; nem da nova esquerda (sarneys, collor, renans, cesar 

borges...). Nem do decreto da mamata (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2008/Decreto/D6381.htm) se falou. Mas, se perguntassem, certamente o 
presidente responderia. E bem. Foi um show. 
 
 

 
 
 
 

Lula respondeu a tudo e, como o jornalista da Band 
News, Boris Casóy, ressaltou na tarde de segunda (05/04), o presidente fez 
questão de que tudo fosse de primeira mão! Foi esse jornalista (aliás, bem 

circunspeto, como lhe cabe depois do escândalo dos garis) quem esquentou o debate, 
falando em “tentativas” de controlar a imprensa. Mas, acabou felicitando o 
presidente, quando este disse que quem tem o direito de controlar a 
imprensa é o leitor do jornal, o ouvinte do rádio e o expectador da TV. 
Aprende “esquerda”! E lembre-se: só há um partido, estado ou poder que 
presta: o que se permite cercar por uma sociedade que o observe (leia-se: 

ESCOLARIZADA).  
 
Uma queixazinha só da imprensa Lula não fez. Ao contrário, 
exaltou-a, assim como a Democracia. E falou com 
convicção! Ofereceu como prova o fato de, segundo ele, 
gozar de até 90% de aprovação em determinadas unidades 

da federação, sem que isso o tenha tentado a mobilizar o 
Estado e a Sociedade em busca de um 3º mandato. “Eu 
não brinco com democracia... Eu sei o que é viver sem 
ela”, disse.  
 
Pondo-se como Estadista, Lula chegou até a achar que era “um luxo” 
para o país ter Dilma e Serra como opção... Por que Dilma? Por que Serra? 
Por que não um Ciro, um Cristóvão? Porque o importante é a máquina (o 
partido), não a sociedade.  
 

http://protogenescontraacorrupcao.ning.com/profile/JOSELUIZDEOLIVEIRAESTRELA
http://protogenescontraacorrupcao.ning.com/profile/JOSELUIZDEOLIVEIRAESTRELA


 

   

O presidente lamentou até que alguns sindicalistas permaneçam “por 20, 
30 anos” à frente dos seus sindicatos e ainda falou em projeto de 
EDUCAÇÃO para fazer o Brasil “exportar talento em dez, quinze anos”! 

Não disse se iria apoiar o projeto de lei PLS 480/2007, do senador 

Cristóvão Buarque (filhos de políticos eleitos e seus  

dependentes em escolas públicas até 2014). Só faltou ao presidente ter tido a mesma 
postura, quando o cargo e a trajetória mais exigiram. Exemplo: durante os 
mensalões. Quero deixar claro que não acredito que Lula tenha  se envolvido  pessoalmente com 

os roubos. Como todo mundo, acho apenas que ele sabia e deixou rolar porque era bom para o 
partido e, digamos, a continuidade administrativa ...   
 

 
 
 

Solicito ao SINDJUFE que se espelhe em Lula e responda:  
 

...a quantas anda o inquérito policial que apura (ou apurava) o esquema 
que, SEGUNDO DENÚNCIA DO PRÓPRIO SINDICATO, por anos filou 
grana dessa entidade? Por que até agora não aparecereu o nome do 
jornalista que, junto com o contador e os dois funcionários denunciados 
NOMINALMENTE e demitidos, organizou e executou o longo desfalque?   

 

            (ver O CASO BANCOOP, 15/03/10, e QUEM RESPONDE?, 05/04/10) 

 
Solicito, ainda, que se pare de usar o espaço DO ASSOCIADO com 

MATÉRIAS JORNALÍSTICAS ou EDITORIAIS, aos quais chama de 

"artigos".     
 
Exemplo  (segunda-feira, 29 de março de 2010): 
 

1) SINDJUFE-BA defende criação de 
cargos administrativos na Justiça 
Federal  
Por: Gilvan Lopes Nery, II Coordenador Geral do SINDJUFE-BA    
 

2) Por um plano de saúde para o 
Judiciário Federal e MP  
Por: Rogério Fagundes, diretor geral do Sindjufe-BA   

 
 



Perguntas:  
 

a) por que esse material foi parar na área da OPINIÃO/associado?  

Possível resposta: 

a) Não foi, certamente, por falta de espaço. Talvez tenha sido porque, em 15 de 

março de 2010, entrou no ar o incômodo O 
caso Bancoop, que, junto com 

Dogville (19 de março de 2010),  ocupou o 

primeiro o plano de ARTIGOS.  Só por 

isso? Bem, além de outras, O caso 
Bancoop trouxe a pergunta (...a quantas 

anda...) que o pequeno Quem 
responde? (05 de abril de 2010) e este 
artigo trazem em vermelho. E aí, em 

vez de o compromisso com o sindicalizado e a moralidade sugerir a devida 
resposta em devido lugar, optou-se por invadir o espaço do ASSOCIADO com 

uma MATÉRIA  JORNALÍSTICA e um EDITORIAL. Ambos de excelente  
lavra redacional. Parabéns jornalista! 

 

b) Um dirigente pode publicar a sua opinião na coluna do associado? 

Resposta: 

Pode e deve. Quanto mais opinião, melhor. Quanto 
mais os donos (a categoria!) falarem, melhor! Mas: 
OPINIÃO. ARTIGO. PONTO DE VISTA pessoal. 
Matéria OFICIAL NÃO . Para esta, existem toda a 
página e todo o jornal.  E, como já dito e o próprio 
título indica, SINDJUFE-BA defende criação de 
cargos administrativos na Justiça Federal  
(primeira imagem desta página) NÃO é nem parece 

artigo. Idem para Por um plano de saúde 
para o Judiciário Federal e MP, que, sendo uma TESE “...produzida 

pelos coordenadores...” que a assinam, NÃO 
tinha o que fazer naquela seção. Como 
EDITORIAL, tem e deveria ter espaço próprio! 

Ora, o que aconteceria se a diretoria resolvesse ocupar 
o espaço do  ASSOCIADO (espaço da DEMOCRACIA, da 

diversidade...?) Isso seria bom para a ENTIDADE? 
Veja-se o que aconteceu com o Bahia; com esses 
primeiros quinhentos anos do Brasil e com o próprio 
“socialismo”. 



Observe-se ainda que, assim que apareceu o Quem responde? (05 de abril de 

2010), a TESE assinada por Rogério Fagundes 
saiu automaticamente da tela (veja imagem). Mas 
voltou no dia seguinte, desbancando a  

MATÉRIA do II coordenador geral (veja imagem). 
Huumm! Hierarquia? Tratamento especial? Qual é 
o critério? Aproveito para sugerir que os artigos 
enviados entrem na tela por ordem de 
chegada, somente dela saindo após três  dias 
seguidos, em favor de outra (se houver). Por 
quê? Tempo para ser vista.  Democracia é isto: 
regra igual para os iguais   e 
institucionalidade.   A propósito, a autoria de 
uma tese é de quem a assina ou de quem sai na 
foto?  

 

 

 

 

Outra pergunta: 

Por que não publicavam 
esses "artigos" antes?   

E o que dizer da ocupação 
indevida do mesmo espaço, 
também, no jornal 
impresso? Note-se que as 
matérias são as mesmas e 
que a segunda (“Por Um 

Plano De Saúde...”) chama 
para si mais de uma página 
de jornal. E a regra, até 
então, era que aquela 
seção ARTIGOS  só comportaria texto  de até uma página. E isso contra a própria 
diretoria que, por mais de uma vez, desejou essas mesmas publicações  com 
até a metade de uma página (Veja o texto PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, no 
post O SHOW LULA). Volta a pergunta: qual o critério?  Obs: há um ano, este 
associado pede (inclusive desta vez) a publicação de A ÁGUIA E A GALINHA, texto 
sobre ÉTICA e MORAL. 

É Lula lá? E lula aqui? 

Viu por que este texto não podia ser publicado? Kd as armas de destruição 
em massa Bush? 

ONDE ESTÃO OS ATAQUES E AGRESSÕES A PESSOAS?  


