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Com a liminar conce-
dida que suspende tempo-
rariamente a posse da nova
diretoria eleita, o juiz foi in-
terpelado quanto a
reconsideração da decisão.
Em despacho, o juiz afirma:

“Quanto à
reconsideração, é de se
indeferir no momento, pe-
los mesmos fundamentos
expendidos na ocasião de
seu deferimento. Não há
risco de prejuízo insanável
do autor , pois não haven-
do a posse no dia marca-
do, caso se verifique obe-
diência aos preceitos le-
gais e estatutários, ela
poderá ser logo procedi-
da após análise da defesa
e documentos.”

Diante disso, foi
protocolado Mandado de
Segurança no Tribunal de
Justiça do Trabalho, em
Campinas. O juiz é solicita-
do pelo desembargador a
prestar informações ao Tri-
bunal para fundamentar a
decisão. O juiz transcreve a

liminar e como conclusão
menciona:

“Releva informar a V . Exa
(ao desembargador) que a
matéria arguida na presen-
te ação trata-se de
declaratória de nulidade
de eleição sindical, que re-
quer dilação probatória.
Ademais, não se vislumbra
qualquer prejuízo ao
impetrante (o Sindicato),
pois até que se declare se
foi válida ou não as elei-
ções, a atual diretoria per-
manece representando o
impetrante.”

A chapa de oposição
reclama que não foi cumpri-
da uma ata que previa
quórum de dois terços dos
associados na eleição. Cla-
ro que nada disso justifica a
ação da chapa da
Petrobrás, que desde o 1º
momento partiu para os cri-
mes de calúnia e difamação
para embolar e desgastar o
processo eleitoral por não
terem o apoio da base dos
trabalhadores da Revap. Até

apostaram em jornais
difamatórios com fotos
distorcidas e fora de foco
em boletins para dar a im-
pressão de tumulto e agres-
são no processo eleitoral.

O documento da Co-
missão Eleitoral foi um equí-
voco, pois o Estatuto esta-
belece quórum de eleição,
sendo maioria absoluta, isto
é, 50% mais um dos votos
dos associados - 471 votos.
Desta forma, a ata perde a
validade, pois fere o Estatu-
to. E mesmo assim, faltaram
apenas 13 votos para os tais
dois terços. Detalhe:  13
votos de forma nenhuma mu-
daria o resultado da eleição.
E não vai ser no tapetão que
isso vai mudar!

Nós entendemos que o
Estatuto da categoria é so-
berano e a falha da comis-
são eleitoral não pode per-
mitir o descumprimento do
mesmo. Ninguém pode ferir
o Estatuto. Assim, nós con-
denamos de pronto a inten-
ção da chapa de oposição
que defendia queimar os
votos de 65% da categoria

Diretoria atual
permanece no mandato
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que compareceu as urnas.
E a decisão da base é so-
berana.

Em respeito ao Estatu-
to e a categoria, nós
impetramos reconsideração
de despacho e Mandando de
Segurança contra a liminar.

De toda forma, é im-
portante dizer ainda que a
chapa dos verdinhos da
Petrobrás não queria nem
que os trabalhadores sou-
bessem do resultado da elei-

A FNP entregou na ter-
ça-feira, 23, para o RH
Corporativo a pauta com as
reivindicações da categoria a
serem discutidas nas reuni-
ões de comissão. A pauta
pode ser lida na íntegra e se-
parada por comissão no site
do Sindipetro/SJC
(www.sindipetrosjc.org.br).

 Na quar-
ta-feira, 24, a
Discriminação
e arbitrariedade
do RH da
Petrobrás com
relação aos
companheiros
da Refinaria Alberto
Pasqualini (Refap/RS) causa-
ram rompimento da reunião
de SMS. Antes de expor as
reivindicações da categoria,
os dirigentes da FNP consta-
taram que não havia represen-
tante da Refinaria Alberto

ção.
Nós não podemos

aceitar a tentativa da oposi-
ção de esconder dos traba-
lhadores o resultado da elei-
ção da categoria. No mais,
a direção do Sindipetro/
SJC cumpre a determina-
ção judicial, suspende, por
enquanto, a posse, os chur-
rascos de comemoração e
confraternização com a
base e segue representan-
do a categoria, até que a

ação principal seja julgada,
com a mesma disposição de
sempre para defender os di-
reitos dos trabalhadores e
combater àqueles que por
um interesse ou outro que-
rem transformar o instrumen-
to de luta da categoria em
aparato de apoio ao gover-
no. Mantêm-se a liminar, mas
eles continuam sem votos!

A luta continua, compa-
nheiros!

FNP reforça lut a nas comissões temáticas
Pasqualini (Refap) – atitude
no mínimo negligente e des-
respeitosa com o Sindipetro/
RS, que se deslocou até o Rio
de Janeiro para denunciar as
irregularidades cometidas
pela empresa em sua base.

A FNP exigiu de forma
contundente a presença de
um representante da unidade

na reunião, mas a
empresa foi inflexí-
vel, deixando bem
claro que não con-
sidera a Refap par-
te da Petrobrás e
nem o Sindipetro/
RS como legítimo
representante dos

trabalhadores. Com isso, não
restou à direção da FNP ou-
tra opção senão se retirar da
mesa em protesto a mais
uma demonstração de
truculência e desrespeito com
os representantes da classe

trabalhadora.
Na quinta-feira, 25, o RH

Corporativo da multinacional
manteve a discriminação ab-
surda contra a base dos pe-
troleiros do Rio Grande do Sul
e, por isso, a Frente Nacional
dos Petroleiros não aceitou
discutir na Comissão de Apo-
sentadoria Especial sem a
presença dos companheiros.

Já na reunião de Acom-
panhamento de ACT, na se-
gunda-feira, 29, a empresa
voltou atrás na sua postura
absurda e ridícula e afirmou
que tudo não passou de um
mal entendido e que os seis
sindicatos da FNP estavam
convidados a participar das
reuniões de comissão.

As reuniões seguintes -
de Terceirização, dia 30; e
Comissão de Regime de Tra-
balho, dia 31 – ocorreram nor-
malmente.


