
DESRESPEITO À CATEGORIA!

A HISTÓRIA SE REPETE

CHAPA DA FNP VIA COMISSÃO ELEITORAL 
SUSPENDE A VOTAÇÃO

 Em 2007, a chapa de 
oposição ingressou na Justiça 
com uma ação para suspender a 
eleição do triênio 2007/2010. A 
oposição alegou que não possuía 
a listagem dos associados em 
condição de votação, estando 
em desvantagem na eleição. 
 O Sindicato publicou em 
seu boletim na época a foto do 
protocolo de recebimento. 

 A eleição foi paralisada, 
no meio da votação, pela 
direção do sindicato por 
conta da determinação judicial 
provocada pela chapa da FNP 
da época, mas a assessoria 
jurídica tomou as providências 
para que fosse reestabelecido 
o mais brevemente possível, 
assegurando o direito dos 
associados ao voto e à escolha 
de sua direção sindical, 
revogando assim essa liminar.  
Nesta eleição a chapa da FUP 
saiu vitoriosa.
 Com a derrota, a chapa 
da FNP ingressa mais uma 
vez na Justiça e consegue 
através de uma ação a 

anulação da eleição. 
 Com isso, foram 
realizadas novas eleições. Desta 
vez, para o triênio 2008/11, 
pois já havia se passado mais 
de um ano. Novamente a chapa 
da FNP é derrotada, mas com 
muito mais força.
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 Na eleição do triênio 2021/24, a 
oposição da FNP ingressa novamente na 
justiça questionando, na última hora, 
a eleição. 
 O sindicato suspende a votação 
que ainda não tinha se iniciado, 
cumprindo assim a solicitação da liminar 
concedida pela justiça. 
 A assessoria jurídica do sindicato 
ingressa no processo com objetivo de 

 Uma das principais 
alegações da chapa da FNP para 
suspender a eleição é novamente 
a NEGAÇÃO por parte da 
oposição que a Lista de Eleitores 
foi entregue.

reestabelecer a eleição o mais rápido 
possível.  
 O sindicato espera que a justiça 
seja feita, que o processo eleitoral 
retorne logo e que vença quem tiver 
mais votos. O tempo da justiça pode 
demorar, mas a direção do sindicato 
continuará na luta em defesa dos 
trabalhadores, contra a privatização. 
#ForaBolsonaro, o genocida!

 Esta mentira pode ser 
desmontada através do protocolo 
de recebimento assinado pela 
Comissão Eleitoral, que consta 
nos arquivos da secretaria desta 
entidade. Acesse clicando no link 
a seguir:
https://sindicato.com.br/wp-
content/uploads/2021/03/lista-
dos-eleitores-sindipetro.pdf
 A lista estava inclusive 
disponível publicamente no site 
da eleição para que o eleitor 
conferisse se estava apto a votar 
ou não.

Irresponsabilidades da oposição 
continuam em 2021

MENTIRA TEM PERNA CURTA!

BASTA DE                       !
O SINDICATO ESCLARECE.
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