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Como já afirmamos ante-
riormente, nosso objeti-
vo é dar transparência e 

mostrar para os trabalhadores, 
principalmente os associados, 
quem está falando a verdade.  
     Nos documentos aqui ex-
postos, estão consultas e exa-
mes realizados por dependen-
tes do diretor Paulo Alexandre, 
que normalmente são feitos 
desconto em folha. 
     Porém, como o próprio dire-
tor Paulo Japa sabe, desde o 
final do ano de 2015 que a em-
presa Emalto parou de efetuar 
esse tipo de desconto. 
     Desta forma, o diretor de-
veria ter a responsabilidade e 
deveria ter assumido o compro-
misso de pagar as despesas e 
não ter se negado, como fez.
     Afinal, se ele queria consul-
tas e exames de graça, deveria 
ter procurado o Sistema Único 
de Saúde.
     Querer tudo de graça, é 
fácil, mas todos sabem que 
posturas assim, saem bem 
mais caro no final.

Consulta de graça, só no SUS
Se o diretor Paulo Alexandre queria atendimento gratuito, deveria ter procurado o SUS

Nos documentos, os nomes 
e outras informações que 

identificam os dependentes 
foram omitidos para evitar 
exposição desnecessária

Há muitos, espertos e otários 
que vivem em comum acordo, 

isto é, no mesmo lado, 
“tentando legalizar e 
regulamentar o jogo 

das vantagens”. 
Estão do mesmo lado, 

um é enganado pelo outro e o 
outro é enganado pelo um.

“Enquanto existir 
cavalo, São Jorge 
não anda a pé!”.
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Tem gente que tem dois pe-
sos e duas medidas como 
parâmetro de vida. Ambas, 

inclusive, só podem ser usadas 
por ela própria, e de acordo com 
seus interesses, pois por si mesma 
caracteriza apenas e tão somente o 
seu jeito de ser.
      O diretor Paulo Japa é assim. 

Faz denúncias levianas, mas tem o 
interesse que o Sindicato mantenha 
os benefícios estatutários que ele 
tinha, na época da sua liberação 
para o Sindicato como: vale trans-
porte, alimentação, etc, apesar de 
já não estar liberado, inclusive com 
o contrato suspenso pela Emalto 
para apuração de falta grave.

O Peso e a Medida não podem ser 
de acordo com a conveniência

     Há vários ofícios dele solicitan-
do ao Sindicato o fornecimento de 
ajuda de custo, cesta básica, paga-
mento de alimentação, etc., como 
se vê abaixo.
     Como os benefícios foram cor-
tados, e a diretoria não concordou, 
já que ele trabalha na prefeitura de 
Timóteo, e sua esposa é emprega-

da no comércio, e então, ele já não 
estava tendo prejuízo financeiro. 
Inclusive, a negativa se pautou tam-
bém na própria condição financeira 
da entidade. O que era preciso, era 
ele se adequar ao seu novo padrão 
de vida, mas as cervejinhas e tudo 
mais, ele queria manter às custas 
dos trabalhadores.

Em destaque alguns pedidos do 
Paulo Japa, com objetivo de 

tirar proveito próprio.

Outros pedidos é para manter 
benefícios, afirmando que o Presi-
dente e Tesoureiro têm autonomia 

para decidir a seu favor.

Outro trecho é um pedido de 
punição para o ex-presidente.
Ou seja, de acordo com o inte-

resse dele, uma hora está de um 
lado, na outra hora está do outro, 
conforme a melhor conveniência 

para, no final, sair ganhando.


