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Em  algum  momento  do  futuro,  (espero,  não  muito  distante!),  um  historiador  ético  e 
independente, irá se ocupar em fazer um balanço das gestões da ADUnB. Ele fará uso de 
três critérios muito simples e objetivos para produzir uma espécie de “Ranking” das gestões 
da nossa seção sindical do ANDES-SN, desde a sua criação até o ano de 2012.

O primeiro critério terá como objeto saber sobre o grau de democracia das gestões. Ele 
tentará responder a seguinte pergunta: qual das gestões foi a mais democrática e que mais 
estimulou o debate político-sindical na base, que mais exercitou a descentralização do poder 
na diretoria e demais órgãos de comunicação do sindicato? O segundo critério será o de 
verificar, do ponto de vista da execução orçamentária da entidade, qual a gestão que mais e 
melhor executou o orçamento da entidade em favor dos reais interesses dos sindicalizados 
naquilo  que  a  base  considerasse  mais  urgente?  E,  por  último,  o  historiador  do  futuro 
provavelmente, irá se perguntar:  qual gestão que mais contribuiu para elevar o nível  da 
atuação política do sindicato executando atividades dessa plataforma com elevado grau de 
legitimidade política aprovada pela base?

Estou convencido que em último lugar desse “Ranking” do futuro estará a gestão que hoje 
se  encerra.  Nunca  a  gestão  da  ADUnB  se  viu  tão  refém  da  centralização  de  poder, 
autoritarismo e da anti-democracia sindical na relação Direção Executiva/Assembleia Geral / 
Conselho de Representantes (CR) (Que praticamente não atuou em nenhuma deliberação 
importante nos últimos anos!) e Sindicalizados. Nunca uma gestão da ADUnB saiu vaiada de 
uma Assembleia como reação às tentativas tão infantis de manipulação das informações, 
propostas e opiniões dos seus professores presentes, como foi o caso da última Assembléia 
(25/06/12).

Do ponto de vista da execução orçamentária,  nunca se viu tantos “gastos fora de lugar” 
(como foi o caso da mesa de sinuca que ninguém utilizou até hoje!) e tanto dinheiro em 
caixa sem execução em favor de despesas históricas mais importantes, tais como: um jornal 
com  periodicidade  regular,  uma  rede  de  informação  eficiente,  um  site  competente  e 
interativo,  e tantas outras ideias enviadas pela base e menosprezadas  literalmente pela 
gestão. O saldo de mais de 3 milhões de reais em caixa, não é um atestado de eficiência 
econômica,  (como  seria  razoável  se  a  ADUnB  fosse  uma  Agencia  Bancária!),  mas,  ao 
contrário, é um atestado inequívoco de incompetência na execução orçamentária de uma 
entidade de classe, que clama por recursos para execução de uma política de formação 
permanente de quadros em defesa dos direitos sociais de seus sindicalizados (sobre o Plano 
de Carreira, por exemplo!).

Para finalizar, o último critério a ser utilizado pelo historiador idôneo do futuro apontaria para 
a confirmação de que a gestão que hoje finda ocupará a lanterninha das gestões em relação  
ao grau de relevância política de sua plataforma executiva (se é que houve essa plataforma 
aprovada algum dia pela base da nossa AD!). Nesse quesito, ficaria evidente que o eixo do 
projeto político da “nossa”  ADUnB na gestão em tela,  se  reduziu,  exclusivamente,  a:  1) 
colocar em primeiro plano da visibilidade dos sindicalizados, uma frágil e ridícula estratégia 
política de oposição sistemática a pessoa do Reitor José Geraldo de Sousa Jr.  2) Em insistir, 
repetidamente, (sem qualquer êxito!) na execução de um plano maquiavélico (tipo balão de 
ensaio) de implementar (aos poucos) uma tática em favor do modelo sindical importado do 
Proifes no seio de uma estrutura oficial do ANDES. Nesse ponto o dito historiador irá se valer 
de farta documentação das Assembleias do último período que mostrarão as sucessivas e 
fracassadas  tentativas  da atual  Diretoria  da ADUnB de  implantar  o  “Plebiscito  e  a  urna 
eletrônica” como tática de esvaziamento e/ou substituição dos poderes da Assembleia Geral.



Esperemos então por esse estudo do futuro, mas gostaria de alertar a esse pesquisador 
independente  que  deverá  tomar  muito  cuidado  ao  definir  o  recorte  temporal  de  sua 
pesquisa, pois, se avançar um pouco mais no tempo, poderá cobrir o período da próxima 
gestão que se iniciou hoje. Neste caso, provavelmente, encontrará grande dificuldade para 
informar com quem, afinal, ficará a última colocação do “Ranking”.
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