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Acusado de irregularidades, ex-presidente do Sintesb vence
ações na Justiça
por Rebeca Menezes

Foto: Tiago Dias / Bahia Notícias
O ex-presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do
Trabalho do Estado (Sintesb), Jaziel Aristides de Carvalho,
venceu na Justiça duas ações que o acusavam de
irregularidades na gestão do grupo. A denúncia ocorreu em
novembro de 2014, quando membros da Associação Baiana de
Estudantes e Profissionais Técnicos de Segurança do Trabalho
(Abeptam) acusaram a gestão do sindicato de não ser
transparente, além de questionar a permanência de Jaziel na
presidência da instituição por mais de 25 anos (leia mais aqui).
O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu inquérito para
apurar os indícios de irregularidades, mas após audiência
pública realizada em outubro de 2015 decidiu arquivar o caso.
O grupo também ajuizou ação cominatória na Justiça do
Trabalho, no mesmo período, mas também teve a solicitação
negada. Na decisão do dia 10 de junho deste ano, o juiz do
Trabalho Luciano Dorea Carreiro rejeitou a ação da Abetam,

representada Iranildo Domingos de Souza. O magistrado
afirma que Iranildo “sequer compareceu” à Assembleia que
reelegeu Jaziel e que não chegou a questionar a inegibilidade
do acusado. Em entrevista ao Bahia Notícias, Jaziel alegou que
as pessoas envolvidas nas ações tinham interesses políticos ao
acusarem o Sintesb. “O objetivo dessa associação, que naquela
época não tinha nem fé pública, era política e tinha objetivo de
angariar algum valor de imposto sindical. Eles queriam tomar a
direção”, acusou. Jaziel disse que chegou a se afastar do
sindicato, para que o processo ocorresse da forma “mais
transparente possível” – atualmente ele é secretário de
Segurança e Saúde do Trabalhador na União Geral dos
Trabalhadores (UGT). O ex-presidente disse ainda que esperou
a situação se resolver na Justiça para responder às acusações
publicamente e reforçou que o sindicato tem agido de forma
legal e transparente para representar os associados. “A
entidade está aberta, as pessoas podem procurar a direção
executiva que vão ser atendidas”, garantiu. Atualmente, o
Sintesb é presidido interinamente por José Carlos Calmon dos
Santos, até que ocorra uma nova eleição. O Bahia Notícias
tentou entrar em contato com Iranildo Domingos, mas não
obteve resposta até o fechamento.

