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  A eleição para escolha do
presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos do Municí-
pio de Resende precisará de
uma nova votação, no dia ainda
sem data definida. A informa-
ção foi divulgada pelo presiden-
te da comissão eleitoral, Eduar-
do Chamarelli Correia Iaspeck,
na noite do dia 9, logo após a
apuração. Segundo ele, o regi-
mento permite que a eleição
seja realizada em até três tur-
nos de votação, sendo que o
primeiro precisa ter quórum
mínimo de dois terços dos ser-
vidores votantes.

— Foram apenas 322 votos,
não deu quórum, então vai ser
remarcada uma segunda vota-
ção. O sindicato nunca alcan-
çou dois terços em sua primei-
ra votação e pelo regimento
podem ter até três votações,
sendo a primeira com o mínimo
de dois terços dos associados,
a segunda com 50% e a tercei-
ra com 40% - explicou Iaspeck.

A eleição havia começado
mais cedo, às 7h, e ainda du-
rante a manhã já havia ido pa-
rar na delegacia. A candidata
Maria Carmem Barbeira Nova-
es Marx, que havia se inscrito
como Chapa 1, teve a candida-
tura impugnada, mas afirmou
que possuía uma ordem judici-
al que a permitia concorrer. No
entanto, ao chegar para votar,
foi informada que não estava
na disputa e recebeu uma cé-
dula com chapa única: a Chapa
1 era a de Marco Antônio Cor-
rêa da Silva, o Marquinho do
Sindicato, que buscava a ree-
leição.

— Vim à delegacia prestar
uma queixa por descumprimen-
to de decisão judicial. Nossa
chapa foi a primeira a fazer a
inscrição, eles tinham um prazo
para contestar e não contesta-
ram, engoliram barriga e fizeram
minha impugnação na véspera
da eleição alegando que o Au-
gusto Aniceto também estava na
chapa deles. Aí as pessoas ago-
ra vão votar e não consta meu
nome na cédula. Eu tenho uma
decisão que me permite concor-
rer e eles não mostram ordem
nenhuma de juiz dizendo que
podem me impugnar. Sou servi-
dora, tenho o direito de votar,
não me convidaram para a co-
missão eleitoral, não querem li-
sura – relatou a candidata.

Pouco tempo após sua che-
gada à delegacia, representan-
tes da chapa que buscava a
reeleição também chegaram à
89ª DP, alegando que haviam

Bafão na eleição do Sindicato dos
Servidores de Resende

sido ameaçados durante o plei-
to.

—  Viemos prestar queixa de
uma ameaça sofrida agora. E
foi ameaça de agressão verbal
e vias de fato e foi alguns ins-
tantes atrás. Eles não foram sur-
preendidos, a impugnação está
publicada desde 6ª feira no
quadro de avisos do sindicato
– rebateram Georvânio Paulo
Silva Souza e Ênio de Oliveira,
da chapa que buscava se man-
ter à frente do sindicato.

Maria Carmen estava acom-
panhada de uma representan-
te da União Geral dos Trabalha-
dores (UGT), que explicou que
havia sido procurada pela can-
didata porque ela vinha tendo
dificuldades no processo elei-
toral.

— Sou diretora de relações
públicas da UGT do estado do
Rio de Janeiro e fui procurada
há uns sete meses pela Car-
mem, que pediu apoio a uma
central sindical porque na elei-
ção anterior havia tentado con-
correr e aconteceu a mesma
coisa. Então viemos ajudá-la –
disse Rejane Couto Araújo.

Apesar de todas as confu-
sões, a eleição continuou du-
rante todo o dia com quatro ur-
nas, sendo uma no Centro Ad-
ministrativo da Prefeitura, uma
no sindicato e outras duas que
circularam em diversos pontos
da cidade. Muitos servidores
reclamaram das confusões e se
negaram a votar e, por isso, a
apuração que começaria às
19h, teve seu início adiado e
terminou próximo das 21h.

Ainda sem saber o resulta-

do do pleito, Maria Carmem dis-
se que questionaria o resulta-
do da votação.

—  Eu preferi nem votar e mui-
tos servidores também não vo-
taram, nem sei se vão conse-
guir os dois terços que era ne-
cessário, mas é claro que eu
vou contestar o resultado des-
sa eleição. Impugnaram minha
candidatura sem me avisar, eu
não vou aceitar – antecipou a
candidata da oposição.

Já Marquinho afirma que a
eleição não teve quórum devi-
do à atuação da chapa oposi-
tora, que teria ido a algumas
repartições públicas dizer que
a eleição iria acontecer e que
teria levado representantes da
UGT para amedrontar os servi-
dores.

— Trouxeram um monte de
gente da UGT, os mesmos que
fizeram quebradeira no Sindi-
cato do Comércio e um deles
agrediu o vice da minha cha-
pa, deu um tapa na cara dele.
Quem se presta a fazer parte
de um sindicato não pode bo-
tar jagunço na eleição. Ela já
sabia que estava impugnada e
preferiu trazer os jagunços. Só
não deu quórum porque eles
foram em todos os postos di-
zer que a eleição estava can-
celada. Vamos fazer uma car-
ta explicando o que aconteceu
e porque a cédula estava com
chapa única. A opção deles foi
amedrontar o servidor, o Ge-
orvânio foi agredido. Depois
que ele voltou da delegacia le-
vou um tapa e está fazendo cor-
po de delito agora. Apesar de o
quórum ser muito difícil, se não

fosse eles esse ano teria dado
– opinou o atual presidente do
sindicato.

O presidente da comissão
eleitoral reforçou que a candi-
datura de Maria Carmem esta-
va impugnada desde a sema-
na anterior e que era obriga-
ção dela procurar saber o re-
sultado do julgamento de seu
pedido de impugnação.

— Foi quinta-feira passada
e a gente publicou no quadro
do sindicato. Eles sabiam que
iam ser julgados, não vieram
tomar ciência porque não qui-
seram. Ontem (dia 8) mandei
telegrama e email, então eles
sabem que foram incompeten-
tes para montar a chapa. So-
bre a cédula ser chapa única,
é porque ela é feita um dia antes
da eleição – declarou Chama-
relli.

Ele também desmentiu que
o grupo tivesse sido impugna-
do depois do prazo, dizendo
que, na verdade, a candidatu-
ra deles foi impugnada duas
vezes.

— Eles foram impugnados
no tempo certo, recorreram em
juízo, mas nós não acatamos a
substituição. O juiz pediu para
acatarmos a substituição dan-
do prazo para a chapa se inter-
por. Eles tinham montado a
chapa com três pessoas não
sindicalizadas e na hora de
substituir trocaram por uma
pessoa que já estava na nossa
chapa. Pedimos para o juiz in-
dicar um oficial de Justiça e
começamos a eleição sem pro-
blemas, mas aí apareceu aque-
le pessoal que não é servidor

público em Resende e come-
çou o “furdunço” – detalhou.

Ele acrescentou que quan-
do um mesmo nome foi perce-
bido nas duas chapas, seus re-
presentantes foram chamados
e o homem afirmou que fazia
parte da chapa que buscava a
reeleição.

— A comissão chamou as
duas chapas e o candidato e ele
disse que não assinou para eles.
O rapaz trouxe uma declaração
por escrito dizendo isso, assi-
nada e registrada em cartório,
então a chapa deles continuou
incompleta – continuou.

O presidente da comissão
também negou a falta de publi-
cidade da eleição, motivo ale-
gado por muitos servidores para
não votar, e afirmou que os pro-
blemas aconteceram porque
Maria Carmem não frequenta
as assembleias do sindicato.

— A eleição foi publicada no
site do sindicato e no jornal O
Globo. Não publicamos em ne-
nhum jornal da cidade ou re-
gião porque temos servidores
da prefeitura em outras cida-
des, como Lorena (SP), e estes
jornais daqui não atingem. Tem
em torno de mil sindicalizados
votantes. Nosso advogado con-
versou com o juiz e o anormal é
um candidato trazer gente de
outras cidades. Quem determi-
na como será a comissão elei-
toral é o estatuto, que sugere
que o presidente indique no-
mes em assembleia e esta aco-
lhe a comissão. Ela não vai nas
assembleias do sindicato e
depois reclama de tudo – con-
cluiu Chamarelli.
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