À Coordenadora da Comissão Eleitoral Nacional - CEN Rozinete Bissoli
Guerini.

Senhora Coordenadora,

Na qualidade de Candidato à Presidente pela Chapa 1 – União e
Trabalho, venho reportar a essa Comissão Eleitoral Nacional - CEN a
preocupação, desconforto e indignação de todos os membros da Chapa 1 pela
forma ardilosa que a Chapa 2 tem agido para induzir opinião equivocada do
eleitor a seu favor nessas eleições de 2019 e solicitar que essa comissão tome
as devidas providências visando assegurar a lisura desse processo eleitoral.
Nas últimas duas semanas observamos que a Chapa 2 tem postado,
em seu Facebook e em seu Instagram, diversas manifestações de presidentes
e diretores de entidades de classe, inclusive de Maria Lúcia Fatorelli, da
Auditoria Cidadã da Dívida, em apoio à ANFIP e ao trabalho que nossa
Associação vem realizando ao longo dos anos. Até aí, nenhum problema.
Ocorre que, ardilosamente, os comentários que precedem tais manifestações e
o fato de, em seguida, ser inserida a logo marca da Chapa 2, induzem o eleitor
a pensar que aquela pessoa a está apoiando. E mais, estaria apoiando pelos
méritos que ela atribui à ANFIP, não à Chapa 2.
Expusemos essa situação a dois Diretores dessas entidades e
ambos ficaram surpresos, quando lhes perguntamos se eles sabiam que suas
fotos estavam sendo utilizadas em redes sociais em apoio à Chapa 2. Eles
ficaram muito constrangidos, disseram, inclusive, que nem sabiam que havia
uma eleição em curso, muito menos quem eram os componentes da Chapa 2;
que não caberia a uma entidade parceira apoiar essa ou aquela chapa da
ANFIP; que, simplesmente, haviam feito tais manifestações a pedido e em
consideração à nossa Associação. Em anexo, transcrevemos as referidas
manifestações em ordem cronológica de publicação. Em azul estão destacadas
as manifestações feitas pelos dirigentes das entidades, seus nomes e suas
funções.
Essa manobra publicitária que busca induzir a uma conclusão falsa,
com o claro propósito de influenciar a opinião do eleitorado, certamente não
reflete a conduta ética desejável e necessária em uma campanha eleitoral
para o Conselho Executivo de nossa Associação, conforme preconiza o art. 77
do Regulamento Eleitoral, que assim estabelece: “A propaganda eleitoral
deverá manter conduta ética de acordo coma as normas do Estatuto e deste
RE” (destaquei).
Ademais, entendemos que essa conduta praticada pela Chapa 2
está em desacordo com o que estabelece o inciso I do art. 78 do referido RE,
uma vez que, de forma sutil, apropria-se em benefício próprio das

manifestações de apreço e dos elogios feitos à ANFIP pelo trabalho que vem
realizando. Vide, abaixo, o referido dispositivo:
Art. 78. São vedadas as condutas abusivas e contrárias aos
princípios fixados neste RE, com o objetivo de assegurar a
legitimidade e a normalidade das eleições, definidas como
tais:
I – o uso de bens móveis e imóveis e de serviços e atividades
da ANFIP ou em benefício de campanha de qualquer chapa
ou candidato individual, inclusive o desvio das finalidades da
campanha eleitoral. (grifos nosso).
Pelo exposto e, visto que, nos termos do inciso VI do art. 45 do
Regulamento Eleitoral, compete a essa Comissão Eleitoral Nacional
“supervisionar e zelar pela moralidade do processo eleitoral, apurando a
conduta ética e de respeito das chapas entre si”, solicitamos que essa
comissão promova a citação da Chapa 2, determinando a imediata
retirada dessa propaganda enganosa de seu Facebook e de seu
Instagram, a comunicação desse fato, de forma clara e objetiva, em suas
redes sociais e a vedação de novas publicações de mesma natureza.

Nesses termos, pede deferimento.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2019

Décio Bruno Lopes
Candidato à Presidente pela Chapa 1 – União e Trabalho

ANEXO
Relação das manifestações

Dia 25/06
O trabalho que realizamos é reconhecido por entidades que lutam pelos diretos
do trabalhador. E eles pedem continuidade na busca por bons resultados.
Respeito ao associado, sempre! Siga-nos também no Instagram
@anfipnofuturo
“Tivemos a satisfação de trabalhar em conjunto com a ANFIP no
encaminhamento da Reforma Tributária Solidária”.
Celso Malhani – Diretor da FENAFISCO
Chapa 2
ANFIP
NO FUTURO

Dia 25/06
Nosso esforço em preservar os direitos já conquistados é também a luta de
outras entidades que representam trabalhadores de vários segmentos e
carreiras, sejam eles do setor público ou privado. É preciso defender em uma
saída equilibrada para as contas públicas.
Siga-nos também no Instagram: @anfipnofuturo
“A ANFIP apresenta a Previdência Social como um dos fatores da
cidadania e da democracia”.
Rosa Jorge – Presidente do SINAIT
Chapa 2
ANFIP
NO FUTURO

Dia 26/06
Trabalho incansável da ANFIP na luta contra o cerceamento de direito dos
trabalhadores é reconhecido por entidades que representam profissionais do
setor público e privado.
Siga-nos também no Instagram: @anfipnofuturo
“A ANFIP se mostrou essencial, principalmente contra a reforma da
previdência”.

Petrus Elesbão – Presidente do SINDILEGIS
Chapa 2
ANFIP
NO FUTURO

Dia 26/06
O trabalho que a ANFIP vem desenvolvendo é reconhecido por entidades que
defendem direitos dos trabalhadores. Eles pedem a continuidade de nossos
esforços.
Siga-nos
também
E navegue por nossas
site:http://anfipnofuturo.com.br/

no
Instagram:
propostas e notícias

@anfipnofuturo
por meio do

“É preciso preservar e dar continuidade aos trabalhos que estão sendo
desenvolvidos pela ANFIP”.
Igor Roque – Presidente da ANADEF
Chapa 2
ANFIP
NO FUTURO

Dia 27/06
Nosso trabalho, pautado pela ética e respeito ao associado, é reconhecido por
entidades que lutam pelos direitos dos trabalhadores. Representantes de
sindicatos e associações pedem a continuidade desse trabalho e, por isso,
declaram apoio à ANFIP no Futuro.
Acompanhe as novidades e
site:www.anfipnofuturo.com.br

conheça

nossas

propostas

no

nosso

“A ANFIP é uma instituição que tem feito um trabalho de destaque e que
fez a diferença nesses últimos anos”.
Thelma Goulart – Presidente da ANPREV
Chapa 2
ANFIP
NO FUTURO
Dia 28/06
Queremos continuar com o trabalho sério, pautado pela ética, em conjunto com
as instituições que defendem direitos dos trabalhadores. Representantes de
sindicatos e associações declaram apoio à ANFIP no Futuro!

Conheça mais sobre cada
site:www.anfipnofuturo.com.br

um

de

nós

e

nossas

propostas

no

“O trabalho da ANFIP serviu de pilar para todas as nossas argumentações
perante o governo”.
Paulo Lino – SINAL
Chapa 2
ANFIP
NO FUTURO

Dia 29/06
Sindicalistas e entidades que defendem e protegem os direitos do trabalhador
declaram apoio à ANFIP no Futuro.
Ainda não conhece nossa equipe e propostas?
Acesse: www.anfipnofuturo.com.br
“O trabalho da ANFIP nos últimos anos se mostrou de muito êxito no
fortalecimento de pautas sociais”.
Pedro Paulo – Presidente da ANADEP
Chapa 2
ANFIP
NO FUTURO

01/07
Auditoria Cidadã da Dívida reconhece a importância do nosso trabalho, sempre
pautado
pela
ética,
e
pede
que
ele
tenha
continuidade.
Ainda não conhece nossas propostas? Acesse: www.anfipnofuturo.com.br
“Olá! Eu sou Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, e
gostaria de registrar o reconhecimento e a importância do trabalho que a
ANFIP vem realizando, não só em defesa da Previdência Pública Social
universal, mas também em defesa da Seguridade Social, do serviço
público e dos servidores públicos e é fundamental que esse trabalho
tenha continuidade no futuro.”
Nota: essa postagem é um vídeo em que Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria
Cidadã da Dívida, primeiramente apresenta-se e, em seguida, registra sua
manifestação de reconhecimento à importância e ao trabalho da ANFIP (não ao
trabalho da Chapa 2). Todavia, no final do vídeo é inserido, com bastante
destaque, o logo da Chapa 2.

