Boa noite caros colegas, prezadas senhoras e senhores,
Na qualidade de presidente empossado do Sindicato de Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros para o biênio 2008-2010, quero dizer que é uma honra ocupar esse cargo que tantos colegas já ocuparam com brilhantismo. Nossa tarefa será árdua para tentarmos equiparar-nos ao trabalho feito com tanta dedicação e entusiasmo. Alguns desses presidentes foram meus colegas, outros foram meus professores, muitos foram e são meus amigos. A começar pelo atual presidente, Robson Mendes Matos, a quem devo o fato de estar na atual diretoria e de ter participado e colaborado para que sua visão do movimento docente tenha se concretizado. De fato, a UFMG exigia, desde a greve de 1998, que a APUBH saísse da ANDES para seguir seu próprio rumo. Robson participou com Zé Du, outro amigo e companheiro da APUBH, da criação do Proifes, do qual é o atual o vice-presidente.
Graças a esta ação, tivemos pela 1ª vez na história uma negociação vitoriosa com o governo federal sem que, para isso, tivéssemos que entrar em greve. Conquistamos reivindicações históricas, como a incorporação da GAE, equiparação entre ativos e aposentados e aproximação entre carreiras e salários de professores do ensino superior e do ensino fundamental e médio. E transformamos a APUBH em sindicato, dentro de uma estratégia visionária de criação de uma federação de sindicatos locais. Robson se afasta da direção da APUBH, mas continua nosso conselheiro. O único cruzeirense da diretoria se vai...
Procurei saber a etimologia da palavra sindicato e confesso que, apesar de não conhecê-la, não fiquei surpreso. Em 1409, em francês, sindicato queria dizer crítica, julgamento. A atual acepção da palavra, associação que tem por finalidade a defesa dos interesses profissionais, só foi criada em 1730. A etimologia não causou surpresa porque, para mim, essas são as principais funções do sindicato que criamos: criticar e defender.
Somos professores da UFMG, eleitos para defender os interesses dos nossos colegas e para criticar o que julgamos errado na universidade, contribuindo para que melhore.
Como professores, continuamos a exercer nossas atividades acadêmica:
lecionamos, fazemos pesquisa e extensão, administramos, além de exercermos nossas atividades sindicais. Não deixamos de ser professores, como acontece com alguns que, eleitos para cargos de direção na UFMG, esquecem-se de que são professores. Não deixamos de sermos acadêmicos e, como dirigentes sindicais acostumados ao exercício da crítica por profissão, temos obrigação de apontar o que consideramos anti-democrático, anti-acadêmico, anti-universitário na UFMG. É nosso papel primordial, no sentido político, e até mesmo etimológico, e não deixaremos de exercê-lo, por que estaríamos traindo nosso mandato. Algumas pessoas acham que a atividade sindical dos professores da APUBH não é acadêmica. Discordamos disso, eu e meus colegas do sindicato, porque não deixamos de exercer atividades acadêmicas, nem deixamos de ser professores. Os interesses dos professores são parte vital dos interesses da UFMG. É nossa vida de professores que ofertamos aos nossos alunos, à UFMG, aos colegas, à comunidade. É gratificante, mas temos que lutar para manter nossa dignidade e de nossas famílias, para mantermos nossa liberdade de consciência e livre-pensar, de crítica e de exercício da cidadania, pois perderemos tudo isso se nos calarmos e não agirmos.
Nossa proposta à frente da APUBH é de nos aproximarmos dos nossos colegas da UFMG, especialmente dos professores mais jovens que, muitas vezes, nem sabem que a APUBH existe ou o que ela faz por eles, apesar do contracheque ficar mais recheado em breve. Queremos que o professor da UFMG veja o sindicato como um lugar seu, uma casa sua, que se sinta bem nele e que tenha motivos para ir à sua sede além da necessidade de levar os documentos para as ações judiciais que propomos em seu nome. Queremos que o sindicato vá até o professor, para ouvi-lo e saber como são suas condições de trabalho, como é ser professor da UFMG no dia-a-dia e o que a APUBH pode fazer por ele. Para isso, convidei meus colegas que hoje tomam posse comigo para trabalharmos juntos nesse projeto de levar a APUBH ao professor e trazer o professor à APUBH. Como educador, acredito no poder do exemplo. E pretendo que o trabalho dessa nova diretoria sirva de exemplo para os professores da UFMG. O exemplo da certeza de que juntos, podemos mais!


