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O SINDIPETRO/SJC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS. ASSOCIE-SE!
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Companheiros, as
ações do Sindipetro/SJC tan-
to com relação à campanha
de PLR quanto de ACT visa-
ram preservar os direitos da
categoria e avançar na busca
de novas conquistas. Não é
com conivência, conchavos,
algo comum na FUP, que lu-
tamos contra o achatamento
salarial e da PLR.

É preciso ter claro que
aqueles que apontam
leniência na assinatura de
qualquer acordo escondem
por trás intenções individuais.
É notória a pressa destes
oportunistas em entregar os
direitos da categoria por meio
de acordos rebaixados. Cer-
tamente, algumas pessoas
vão se beneficiar disso.

Vale lembrar que quem
decide o encaminhamento de
qualquer negociação é a ca-
tegoria. Nada impediria que a
decisão da assembléia fosse
por não assinar e levar para
dissídio. Vale o entendimento
e a vontade da base, sempre.

Agora veja só: o grupo
contrário à luta e ao
enfrentamento sempre ganha
um cargo na Petrobras quan-
do a empresa consegue im-
por acordo rebaixado. O últi-
mo a ganhar uma boquinha na
Revap foi o Laurentino, na
campanha de PLR. Não é de

hoje que oportunistas da FUP
negociam cargo.

Outro que já havia ga-
rantido o seu posto é o geren-
te de relações sindicais da
empresa, o Jorge. Quem será
o próximo a faturar uma boqui-
nha na empresa com o preju-
ízo da categoria, além do Hé-
lio Seidel? Você não acha
muito oportunismo um grupo
que nunca dá as caras apa-
reça só para fazer lobby a fa-
vor da empresa?

É importante enfatizar
que a diretoria do Sindipetro/
SJC, desde que assumiu o
mandato, trabalha para pas-
sar a limpo a entidade para
esclarecer o acordo feito no
processo de turno e toda a
contabilidade da entidade. É
claro que isso desagrada
aqueles que gostam de se
esconder no anonimato e por
trás de textos apócrifos.

O presidente do
Sindipetro, tal qual a diretoria,
não tem inimigos na base,
mas alguns, por serem contrá-
rios à transparência na condu-
ção da entidade e nas nego-
ciações, podem considerá-los
assim.

Vale ressaltar que não
há um sentimento de inimiza-
de, mas sim prestação de
contas para quem deva fazê-
la. E neste sentido, o proces-

so de nº 2545/05 corre na pri-
meira Vara Cível de São José
solicitando da diretoria 1998/
2001 e 2001/2004 a presta-
ção de contas.

Na petição inicial, todos
os diretores e suplentes são
citados para esclarecer dúvi-
das quanto à contabilidade da
entidade. Foram arrolados:
Jorge, Laurentino, Celso,
Mauro, Júlio, Wenzel, Gilber-
to, Orismar, André, Souza,
Dutra, Francisco, Paulo
Roberto, Rene, Miranda e
Azevedo.

Para analisarmos as
responsabilidades, vale lem-
brar a composição da direto-
ria e a distribuição de cargos.

De 1998 a 2001

Jorge Antônio Cândido -
Presidente
Ailton Laurentino -
Vice-Presidente
Celso Alves dos Santos -
Secretário Geral
Mauro de Almeida Rosa -
Primeiro Secretário
Júlio César Araújo -
Segundo Secretário
Wenzel Vilas Boas - Tesoureiro
Gilberto Celestino -
Primeiro Tesoureiro
Suplentes da Diretoria Executi-
va: José Roberto Azevedo, Rene
Nogueira de Toledo Filho, Jorge
Alberto de Freitas, Manoel
Vicente Carlos, Carlos Dutra da

Passando a limpo...
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Silva, Severino Nicolau dos San-
tos.
Conselho Fiscal: Orismar Batis-
ta; André Vieira da Rocha,
Manoel Fernando de Souza
Suplentes do Conselho Fiscal:
Paulo Roberto da Silva, José
Roberto Azevedo, Severino
Nicolau dos Santos.

De 2001 a 2004
Mauro de Almeida Rosa -
Presidente
Renê Nogueira de Toledo Filho
Vice-Presidente
Ailton Laurentino -
Secretário Geral
José Roberto Azevedo -
Primeiro Secretário
Washington José Roberto
Miranda - Segundo Secretário
Jorge Antonio Cândido -
Tesoureiro
Gilberto Celestino - Primeiro Te-
soureiro
Suplentes da Diretoria Executi-
va: Júlio César Aràújo, Severino
Nicolau dos Santos, Francisco
Gonçalves e Souza
Conselho Fiscal: Carlos Dutra
da Silva, Manoel Vicente Carlos,
Paulo Roberto da Silva
Suplentes do Conselho Fiscal:
Celso Alves dos Santos, Wenzel
Vilas Boas, André Vieira da Ro-
cha
Representantes junto à FUP:
Renê Nogueira de Toledo Filho,
José Roberto Azevedo
Suplentes dos representantes
na FUP: Jorge Antonio Cândido,
Mauro de Almeida Rosa

A citação jurídica de
todo a diretoria é para que
todos possam se manifestar
e ajudar no esclarecimento,
mas a responsabilidade recai

a determinados cargos e fun-
ções, conforme o estatuto da
entidade.

Artigo 12 do Estatuto
Presidente
Parágrafo 4º - Ao Presidente
compete:
a) representar o Sindicato pe-
rante a administração pública e
a justiça, podendo neste último
caso, delegar poderes;
b) convocar e presidir as ses-
sões da Diretoria, e convocar e
instalar a Assembléia Geral;
c) assinar as atas das sessões,
o orçamento anual e todos os
papéis que dependem da sua
assinatura, bem como rubricar
os livros da Secretaria e os da
Tesouraria;
d) ordenar as despesas que fo-
rem autorizadas e por visto nos
cheques e contas a pagar, de
acordo com o Tesoureiro;
e) nomear os funcionários e fi-
xar-lhe os vencimentos, confor-
me as necessidades do servi-
ço e com a aprovação da As-
sembléia Geral;
f) bem desempenhar o cargo
para que foi eleito no qual tenha
sido investido;
g) não tomar deliberações que
interessem a categoria sem
prévio pronunciamento do Sin-
dicato;

Vice
Parágrafo 5º - Ao Vice-Presiden-
te compete:
a) substituir o Presidente em to-
dos os casos de vacância do
cargo e nos impedimentos des-
te;
b) auxiliar o Presidente no exer-
cício de suas funções.
Tesoureiro
Parágrafo 9º - Ao Tesoureiro

compete:
a) ter sob sua guarda a respon-
sabilidade os valores do Sindi-
cato;
b) assinar, com o Presidente,
os cheques e efetuar os paga-
mentos e recebimentos autori-
zados;
c) dirigir e fiscalizar os trabalhos
da Tesouraria;
d) apresentar ao Conselho Fis-
cal os balancetes mensais e um
balanço anual.

O fato é que existem
aqueles que não têm interes-
se em esclarecer as dúvidas
e ainda lançam panfletos
difamatórios para
desqualificar a verdade e
equiparar companheiros que
não têm a menor semelhança.

O atual vice-presidente
do Sindipetro/SJC, José Aze-
vedo, não abandonou a luta.
E não foi à toa que o compa-
nheiro não concorreu na últi-
ma eleição do Sindicato pela
antiga chapa. Já o Jorge e,
agora, o Laurentino, por
exemplo, onde estão? Traba-
lhando para a empresa que
em toda campanha tenta re-
baixar direitos, achatar salá-
rios, aumentar os lucros.

Hoje, a FUP pode ser
dividida entre aqueles que já
conseguiram emprego na
Petrobras e aqueles que ain-
da querem uma boquinha lá.

Portanto, não existe se-
melhança entre um compa-
nheiro que está na luta e ou-
tro que mudou de lado e ago-
ra defende o patrão!


