
Muito nos honra a participação de Elisa Fortes, Ednice  Cruz e  Maria do 
Carmo Sales, neste  blog. Primeiro, porque documenta que, felizmente, somos 
vistos. Claro que não tanto quanto o próprio saite Sindjufe, muitíssimo mais 
conhecido e visitado, quase 100% voltado para o interesse maior da espécie 
humana (ganhos) e de acesso livre nos três regionais e MP. Volta aqui a 
questão já levantada em O SHOW LULA e O PROBLEMA DE FRANCISCO:  
 
o que levaria o saite Sindjufe  a não se interessar nem pelo tema nem pelo 
texto das três importantes ex-diretoras?  
 
Seriam as atuais regras de (não) publicação tão restritivas assim? 
Estariam essas importantes ex-dirigentes também afastadas do Chefe a 
ponto de não conseguirem a divulgação que, felizmente, buscaram aqui? 
Ou o Sindjufe não o acha necessário tal pronunciamento?  Será a 
 
 
 
 
 
 
 
mais importante para a categoria e a atual direção do sindicato do que o 
pronunciamento sobre assunto tão grave?   
 
Considerando-se que o site oficial da categoria já ignorou solenemente o próprio 
DIREITO DE RESPOSTA que a diretoria divulgou no ambiente do TRF, 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

há de se achar que, talvez, o assunto não lhe seja muito cômodo. Mas deveria! 
Afinal, há não mais de 06 meses, o desejo de publicação desta mesma 
diretoria era tão desmedido que dois dos seus membros (o Chefe 
inclusive) invadiram a seção ARTIGOS e a ocuparam com matérias 
oficiais. O próprio Chefe já havia inaugurado esse tipo de expediente falso 
antes  (em outubro de 2004 ele publicou, enquanto me censurava, OS LIMITES DA GAJ. 

Veja imagem externa a este pdf: “ESPAÇO DO LEITOR”! Que tal? Nós não somos 
leitores, Chefe. Somos ASSOCIADOS. Donos coletivos. E o senhor, na condição de 

Chefe, não poderia ocupar o nosso espaço, nem reduzir o nosso status)   
 

Por que, de repente, esta fissura passou?  
 
Algumas rápidas pinceladas devem ser previamente dadas no texto das 
colegas, uma delas da minha devida consideração pessoal.  

http://segundavia.org/2010/08/15/o-show-lula-texto-e-o-problema-de-francisco/


1) Seria mais correto falar, aqui, não em DIREITO, mas em DEVER DE 
RESPOSTA.  E é este dever que deixa o site sindjufe em situação bem 
delicada. Para que não pairem dúvidas sobe o perfil deste blog, 
reproduzo o e-mail enviado pela sempre agradável e atenciosa  Ednice: 

 

Caro Estrela, 
Peço-lhe o obséquio de colocar no espaço cidadão do seu blog uma manifestação de 
membros da ex-Diretoria do SINDJUFE. Assinam o texto Elisa Fortes, Carminha Sales e 
sua humilde colega Ednice. 
Sei que você nos concederá democraticamente a oportunidade de mais um 
esclarecimento e por isso agradeço-lhe antecipadamente...  
 

 

E a resposta: 
 
 

Ednice 
 
No segundavia, você não pede. Você manda. Não consulte antes. Mande o texto. E 
ainda diga assim: publique se for homem! Ednice, vc já tinha sido convidada, antes. E 
o convite é eterno.  Só um reparo: todo o blog é espaço-cidadão. E se não fosse,  tinha 
a obrigação de publicar. Note, aliás, que a publicação de qualquer interessado (seja ele 
quem for) é instantânea e imediata. Basta entrar no blog e deixar o comentário que 
achar honesto. Claro: se não for (o que jamais seria o seu caso) e agredir moralmente 
alguém que não seja eu, eu tenho que tirar. E se uma eventual ofensa for a mim, levo 
para o centro do blog e comento. Mas eu entendo o seu pedido. É o que eu faria 
também. Mas ele é, também por ser seu, completamente desnecessário...  
 

2) Com relação à estranheza citada no texto, deixo a cargo do Diretor 
Francisco, a quem reitero os inúmeros pedidos de publicação neste 
blog; 
 

3) com relação a expressões como amplamente divulgado (jornais, boletins, 

assembleias...), diria apenas que o próprio fato de a imprensa sindjufe 
evitar o tema e priorizar um campeonato de futebol AOS 
PRONUNCIAMENTOS DE SUA DIRETORIA e da ANTERIOR já dá o 
que pensar.  Se já se tratou com a clareza e profundidade que o tema 
requer, há se se supor que não haveria por que o mesmo sindicato 
evitá-lo tão pudicamente, desde o texto O SHOW LULA; mais detalhes 
em O PROBLEMA DE FRANCISCO, publicado 02 dias antes do 
pedido da colega Ednice; 
 

4) é, certamente, lamentável que membros da categoria (inclusive diretores) 
tenham tido conhecimento da amplitude da fraude e  não tenha falado 
claramente sobre ela; 
 

5) nos textos publicados neste blog, não há acusação de ordem moral a 
diretores (a não ser aqueles cujos próprios atos os acusam). Há questões de 
ordem administrativa. Os funcionários eram de confiança de quem? 



Por que eram de confiança? Por que não havia o expediente da 
auditoria? O fato é que sumiram pelo menos 600.000,00 sem 
ninguém ver! 
 

 
6) O “ex-jornalista  Moacy Neves” e o contador Raimundo Lima Macedo”, como o 

texto diz, são “suspeitos”? Não foi o que se disse  quando se relatou o 

roubo. Frente àquelas não mais de 15 (quinze) pessoas (eu inclusive), 
Elisa Fortes chegou a relatar detalhes do golpe que ela mesma havia 
investigado junto à Sulamérica. O primeiro envolvido (Moacy ou Moacyr. Se 

me lembro bem, era Moacyr) deixou de ser jornalista (ex) ou apenas 
funcionário do Sindjufe? Houve denúncia ao conselho de classe dos 
jornalistas, também? Ou só ao do contador? 
 

7) O texto diz que uma assembleia decidiu pelo não aprofundamento da 
auditoria.  Será que ela sabia do que se tratava? O que lhe foi dito? E 
por que o terror causado pelo texto O SHOW LULA? Por que a edição 
de regras tão impeditivas e com efeito retroativo? Por que a 
eliminação radical dos artigos, alguns já adolescentes? Por que o 
“...seu... vamos lá pra fora...”? Por que tanto desequilíbrio? Lembro 
que uma das justificativas apresentadas na reunião de 19/04 pelo Diretor 
Joilton (que não é membro do jurídico e não deveria estar lá) era que, falando 
no roubo da BANCOOP, poderia parecer que teria havido um por aqui, 

também... (“...se houve lá, pode ter havido aqui...”, disse . Não é que ele 

acertou? 
 

8) Note-se que não foi necessário assembleia para a realização da 
auditoria. A própria diretoria o decidiu. Por que foi necessária uma 
assembleia para se decidir sobre a extensão do exame?  

 

9) Façamos uma conta simples: 03 (três) regionais contribuem para um 
sindicato. Por alguns anos, a diretoria não percebeu, por exemplo, que 
uma das contribuições (TRE) não entrava no caixa. Tá errada esta 
conta? 
 

10) Teria sido esclarecedor que o texto iniciado com A VERDADE NADA 
MAIS DO QUE A VERDADE  apontasse as ACUSAÇÕES e, em 
especial, as que chamou de LEVIANAS.  É do interesse deste blog 
conhecê-las.  A sua não indicação pode acentuar no ar a sensação que 
o desinteresse do Sindjufe em divulgar a sua própria NOTA e a 
RESPOSTA das suas ex-diretoras deixou.     
 

 


