
A Federação Nacional dos Urbanitários, 
entidade que representa mais de 300 

mil trabalhadores nos setores de energia, sa-
neamento, meio ambiente e gás natural, vem 
a público externar seu total apoio a direção 
eleita do Sintergia-RJ, que vem ao longo dos 
últimos meses sofrendo uma campanha difa-
matória sem precedentes dentro do movimen-
to sindical, orquestrada por alguns elementos 
sem representatividade nas bases, inconfor-
mados com a reeleição da chapa cutista e 
alinhada a FNU. 

Para a Federação não existem dúvidas que 
as ações impetradas por esse grupo, visando 
impedir a posse da diretoria eleita por mais 
de 1.400 (mil quatrocentos) trabalhadores da 
base, não logrará êxito. 

A FNU tem a certeza de que a Justiça recon-
hecerá a total lisura das eleições, sendo ape-
nas uma questão de tempo.  Apesar do forte 
lobby jurídico, patrocinado e amparado por 
uma central sindical, que no momento opor-
tuno desabará como um castelo de areia, por 
não se sustentar. 

A luta sindical de verdade se trava dentro da 
categoria, com propostas e ações. Se utili-

zar de subterfúgios dos mais condenáveis em 
nada fortalece a democracia operária. Pelo 
contrário, desqualifi ca o debate e o reduz pro-
jeto de emancipação da classe trabalhadora a 
vaidade de alguns poucos. 

A FNU tem uma relação histórica com o Sin-
tergia-RJ, que é herdeiro direto do combativo 
Sindicato dos Urbanitários que por décadas 
foi referência para os trabalhadores do Estado 
do Rio de Janeiro e do Brasil. 

A defesa do Sintergia-RJ representa para FNU 
a proteção de todos os sindicatos fi liados, 
pois o casuísmo não é um fato isolado. Todas 
as entidades correm o risco de ter em seus 
quadros elementos que se utilizem da máqui-
na sindical não como um instrumento de luta, 
mas sim como forma de se perpetuar nas es-
truturas enquanto puder, com objetivo de ob-
ter vantagens pessoais. 

A Federação tomará todas as medidas que es-
tão ao seu alcance, para apoiar a posse dos 
companheiros e companheiras que foram elei-
tos democraticamente pela categoria no plei-
to realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 
2014, cumprindo todos os ritos previstos pela 
comissão eleitoral.  
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