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Nos últimos 4 anos à frente do Sinal-BH, os conselheiros que
subscrevem este texto trabalharam em função de três características que
projetaram definitivamente a Regional como oposição ao que predomina
no Sinal Nacional: atitude, coragem e transparência.
E o fizemos em meio a grandes desafios de queixas do ambiente de
trabalho, agravados diante da postura de inércia e descompromisso por
parte da direção nacional em relação aos problemas da espécie que
atormentavam a Regional.
Com a nova sede inaugurada e a comunicação totalmente
reformulada na gestão 2009/2011 (criação da logo que marca a Regional
nos tratos não revestidos de formalidade, implantação do SinalBH informa,
do SinalDASGERAIS, do site – que tem alimentação diária – e do Contas
Transparentes), iniciamos também a devolução do superávit por decisão
dos filiados, com fundamento estritamente político.
Impulsionados pela Regional, seguimos Brasil afora nesses dois
mandatos levando os ares da necessidade de mudanças nos rumos do
nosso Sindicato, tendo em 2010 arregimentado um exército nacional em
prol das eleições diretas, que sucumbiu diante do poderio de uma direção
nacional conservadora e no controle do sistema de votação eletrônica,
que nos impingiu uma derrota no plebiscito. Quase 1.000 filiados, no
entanto, demarcaram politicamente o clamor por alteração do sistema
eletivo. Por outro lado, aquela derrota deu início a uma série de
desfiliações em BH, tornando mais pesado o fardo de nossas bandeiras.
Nas eleições regionais 2011, a chapa Resistir, Por Mudanças venceu
a disputa, e, enquanto levávamos a cabo nacionalmente o nosso objetivo
político, ironicamente prosseguia a perda contínua de filiados, inclusive
técnicos, fragilizando-nos exatamente em uma de nossas mais caras
bandeiras, que é a modernização da carreira de especialista.
Deixamos, agora, a direção do Sinal-BH, convictos de que esta
Regional chamou a atenção, em nível nacional, para a importância das
mudanças que a história nos impõe, rumo a uma entidade sindical
mais representativa, atuante e próxima da categoria. Trabalhamos
incansavelmente em todas as instâncias do Sinal, pela construção
democrática do nosso Sindicato, independente, transparente, instalando
definitivamente bandeiras como as eleições diretas, a formação e a
renovação dos quadros sindicais, a discussão com os filiados quanto ao
pagamento de verbas aos dirigentes e à ligação a uma central sindical,
além da modernização da carreira de especialista como condição
fundamental para alçá-la ao topo do Executivo.
Desejamos êxito aos novos dirigentes na condução desta Regional
diferenciada e pioneira quanto aos rumos do Sinal, a qual representamos
por todos esses anos.
Fátima, Getúlio, Itamar, Mirian e Reis (desde maio/2009)
Bruno Colombo (a partir de maio/2011)

