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Com liminar, mas sem votos
União pelos

trabalha-
dores!

Pelegos

Governo

RH
Corporativo

A concessão de uma
liminar não é em si um ato
jurídico perfeito e final, sen-
do que desde a concessão
da referida liminar os pas-
sos e atos da direção do
nosso sindicato pauta-se na
área apropriada e é
gerenciada por profissionais
do setor específico desta en-
tidade sindical.

Vamos ao documento
apócrifo que comete algu-
mas barbaridades:
1) A liminar não impediu
a posse, pois a mesma só
acontecerá no próximo mês;
2) Quanto à questão da
multa, ela só incide a partir
do descumprimento judicial,
o que não ocorreu, pois a
posse ainda não chegou;
3) O que rege o pleito
eleitoral é o estatuto do Sin-
dicato, sendo que a Comis-
são Eleitoral não pode criar
legislação fora do Estatuto.
Ela não tem este poder, com
ou sem acordo.
4) Não havendo no Esta-
tuto definição de quórum
submete-se ao código civil;
5) A eleição para o maior
cargo da nação (presidên-

cia da república) é regida
pela lei eleitoral e define elei-
to o candidato que somar
50% mais um dos votos váli-
dos em 1º turno, ou no 2º
turno, quando só os dois
mais votados concorrem.

Assim sendo, mesmo
esta direção não sendo pro-
fissional da área jurídica, ve-
mos com muita clareza que
não há um embasamento
para uma nova eleição nes-
ta base petroleira, que já se
manifestou em eleição livre
e dentro de todos os
parâmetros da legalidade.

Os números desta elei-
ção são conhecidos por to-
dos os trabalhadores, ativa,

aposentados e pensionistas
desta base perfeitamente.
Acreditamos que fechar com
71% fora os quebrados de
votos válidos fala por si só,
não tendo esta direção que
justificar a escolha dos elei-
tores.

Os verdinhos da
Petrobrás dizem que a elei-
ção terminou de forma
truculenta e sem respeito a
democracia sindical. Afir-
mam que tínhamos “jagun-
ços de arma em punho” e
que colocamos “crianças
como escudo”. Publicaram
dezenas de fotos em site,
mas não mostraram nenhu-
ma arma ou criança. Onde
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foram parar as armas e as
crianças? Ou o fotógrafo
deles é muito incompetente
ou estão mentindo descara-
damente. É este tipo de ação
comumente usada pela di-
reita para desmoralizar e
atacar a classe trabalhado-
ra: inventar denúncias de
truculência para tentar levar
ao descaso.

Quanto à presença de
mulheres entre os nossos
apoiadores, “O que é isso,
companheiro?” Aqui nós não
discriminamos mulheres,
pois essas valorosas traba-
lhadoras fazem parte do dia
a dia cada vez mais árduo
da classe trabalhadora, de
luta renhida, pelo pão nosso
de cada dia. Nós esperamos
continuar a merecer o apóio
dessas imprescindíveis com-
panheiras na luta contra o
capitalismo excludente e fa-
cínora, ao contrário dos
pseudo-dirigentes sindicais,
deslumbrados e desfigura-

dos pela proximidade do po-
der em cargos futuros.

Agora vamos à demo-
cracia sindical defendida
pelos opositores da direita.
Seria o fato do Sr.
Laurentino ter telefonado a
vários companheiros pedin-
do a eles que apoiassem a
chapa 2 e que o procuras-
sem em Caraguá para con-
seguir trabalho nas contra-
tadas, na área do Gás, em
que ele diz estar em posi-
ção de acertar tudo? Isso é
democracia sindical ou trá-
fico de influência e tentativa
de compra de votos?
Esperamos que você, traba-
lhador, possa responder
essa pergunta, pois, com
certeza, esse modelo de
democracia sindical não nos
pertence e nunca perten-
ceu.

Não esquecendo que
as últimas eleições no
Sindipetro/Reduc/Caxias ou
do Norte Fluminense e mes-

mo da RELAM, Bahia, são
exemplos da democracia sin-
dical tento defendida por
eles. Nós temos memória,
sim, companheiros! Uma
memória ativa que não se
esquece dos fatos passados.

Nós sabemos que te-
mos muito a avançar, que
temos uma dura luta pela
frente, que precisamos ser
cada dia melhores e que
sempre estaremos buscando
a perfeição, porém cada um
dos nossos companheiros
pode ter a certeza de que
não somos um artigo de
gôndola do mercado global
com preço etiquetado. Nós
somos seres humanos ain-
da imperfeitos, entretanto não
temos etiqueta de preço. Po-
dem ter a certeza absoluta
disso!

É, eles tem uma liminar,
mas continuam sem voto!

A diretoria!

CONFIRA TABELA GERAL COM A APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO SINDIPETRO/SJC


