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Apub no 14 de Junho – Greve Geral  

Durantes as primeiras semanas de junho, a Apub Sindicato concentrou suas forças na 

mobilização do 14 de Junho, realizando divulgação da greve nas redes sociais, anúncio com 

carros de som pelos campi da UFBA e nas ruas de Salvador, spot na rádio Educadora, faixas nas 

unidades, impressão de panfletos, passagem nas unidades juntamente com a Comissão de 

Mobilização, além dos materiais preparados para os atos. 

Na manhã do dia 14, a Apub participou da paralisação da Rótula do Abacaxi e, em seguida, da 

manifestação na região do Iguatemi. Pela tarde, realizamos juntamente com Dce/UFBA e 

Assufba, uma concentração na Reitoria da UFBA, onde oferecemos caldo de feijão, 

distribuímos camisas, bonés e pirulitos, e de lá, seguimos para o Campo Grande. Professoras e 

professores, estudantes, servidoras/es técnicos-administrativos se uniram às diversas 

categorias para lutar contra a Reforma da Previdência e também a pauta em defesa da 

Educação pública, gratuita e de qualidade. 

À noite, a Apub marcou presença ainda na Conferência Magna do Ano de 2019, na Faculdade 

de Direito da UFBA, que teve o ministro Ricardo Lewandowski como convidado para falar 

sobre “A ideia de Democracia na atualidade”. O vice-presidente Emanuel Lins participou da 

mesa. 

Sete delegadas/os eleitos representarão a Apub no XV Encontro do PROIFES-Federação 

Chegaram ao fim, no domingo (16), as votações que elegeram a delegação da Apub Sindicato 

para o XV Encontro Nacional do PROIFES-Federação. Este ano, docentes filiadas/os elegeram 

sete delegadas/os entre os quatorze candidatas/os, o mesmo número de eleitas/os no ano 

passado. Foram eleitas/os, por ordem de votação: Joviniano Soares Neto 

(aposentado/FFCH/UFBA), Mírian Sumica Reis (Campus dos Malês/UNILAB), Marta Lícia Teles 

de Jesus (Faced/UFBA), Claudia Miranda (Faced/UFBA), Leopoldina Cachoeira Menezes 

(Matemática/UFBA), Manoel Marcos Freire (aposentado/Física/UFBA) e João Augusto Rocha 

(aposentado/Politécnica/UFBA). A delegação contará ainda com a presidenta da Apub, Raquel 

Nery, como indicação da diretoria. 

 

Apub finaliza terceira etapa de coleta de assinaturas contra a Reforma da Previdência  

Nesse mês de junho, a Apub deu prosseguimento à coleta de assinaturas do abaixo-assinado 

contra a Reforma da Previdência nas unidades da UFBA, iniciada em maio pelo sindicato. A 

coleta itinerante compõe a agenda da mobilização constante do sindicato. Esta etapa se 

encerra amanhã, dia 19, com um posto na Biblioteca Central dos Barris, das 9h às 15h.  

Apub visita acampamento de grevistas das UEBAS 



No dia 6 de junho, a Apub, representada pela presidenta Raquel Nery, vice-presidente 

Emanuel Lins Freire, diretores Jailson Alves e Marta Lícia de Jesus e pela professora Marize 

Carvalho, do Conselho de Representantes, esteve no acampamento dos/as professores/as das 

universidades estaduais da Bahia (UEBAS), que na ocasião ainda estavam em greve, pautando 

melhoria das condições de trabalho, salário e carreira. A Apub prestou sua solidariedade à luta 

dos/as grevistas,  levou alimentos e mantimentos para o acampamento e reafirmou seu apoio 

ao direito de greve. 

 

Diretoria da Apub visita unidades da UFBA 

A diretoria da Apub esteve na manhã do dia 7 de Junho em visitas na Escola Politécnica e na 

Escola de Belas Artes da UFBA, buscando mobilizar docentes para ampliar a defesa da 

Universidade Pública e convocando para a Greve Geral do dia 14 de junho contra a Reforma da 

Previdência. Nas passagens, estiveram a presidenta Raquel Nery, o vice-presidente Emanuel 

Lins e o diretor Joviniano Neto. 

 

Apub realiza reunião com docentes do campus dos Malês da UNILAB 

  

No dia 11 de Junho, a diretoria da Apub e Conselho de Representantes do sindicato realizaram 

uma reunião com as/os docentes do campus Malês da UNILAB, em São Francisco do Conde. Na 

atividade, os presentes debateram os próximos atos e mobilizações nacionais, pensando a 

integração da comunidade universitária dos Malês, e a agenda de mobilização e atividade em 

defesa do campus. Participaram pela Apub, a presidenta Raquel Nery, o diretor Jailson Alves, o 

diretor Claudio André, que é docente da UNILAB. Pelo Conselho de Representantes, a 

professora Clarisse Paradis e o professor Enzo Lenine Nunes. A diretora do campus, Mírian Reis 

também esteve na reunião. 

 

Conselho de Representantes reúne-se com docentes da Faculdade de Economia 

 

O Conselho de Representantes da Apub realizou mais um "Diálogos Docentes", no dia 13 de 

junho, na Faculdade de Economia da UFBA. A professora Fátima Tavares (FFCH) e o professor 

Luis Eugênio Portela (ISC) apresentaram o Conselho, o objetivo das visitas nas unidades e 

ouviram as avaliações e propostas dos docentes sobre a atuação do sindicato, suas pautas e 

possibilidades para mobilização da base. 

 

FFCH realiza a 1º Feira de Ciências Humanas da UFBA  

  

A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas realizou, entre 11 e 13 de junho, a 1ª Feira de 

Ciências Humanas da UFBA. A programação contou com rodas de conversa, oficinas e 

momentos culturais. Entre as atividades, foi realizado um tour pelo campus com estudantes da 



rede básica. A Apub esteve com uma banca de materiais do sindicato e com o abaixo-assinado 

contra a Reforma da Previdência. Além disso, a comissão de mobilização e a direção da Apub 

visitou o evento, parabenizou a iniciativa e convocou estudantes e docentes a participar da 

greve geral do dia 14/06. 

 

Apub participa de Simpósio sobre Internacionalização da Educação (SIED) 

Foi realizado, no dia 12 de junho, a 1ª edição do Simpósio sobre Internacionalização da 

Educação (SIED), que vai até amanhã, 13, e nesta edição trouxe como tema geral “Políticas 

Institucionais e Produção de Conhecimento em Internacionalização da Educação”, visando 

potencializar o debate acerca da Internacionalização da Educação pela lente dos estudos e 

pesquisas. O evento foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e pelo 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Mídia/memória, Educação e Lazer da Faculdade de Educação 

da UFBA e contou com diversos apoios institucionais e grupos parceiros, como a Apub 

Sindicato.  A diretora Marta Lícia participou da mesa de abertura e na ocasião fez uma 

retrospectiva das mobilizações e atividades realizadas pelo sindicado nos últimos 

 

Comissão de Aposentados da Apub contribui com altar para Trezena Santo Antônio na Escola 

de Belas Artes 

“Antonio! Tempo, Amor e Tradição” é um projeto que há 23 anos é realizado na Escola de 

Belas Artes da UFBA, de 01 a 13 de junho, em homenagem a Santo Antônio. Na Bahia, essa 

tradição, que é mais que centenária, adquiriu características próprias – inclusive, há um 

movimento por professores da Escolas de Belas Artes para transformar a trezena em 

patrimônio Cultura e Imaterial da Bahia. A primeira reza foi feita junto ao altar da montado 

pela reitoria da UFBA e, a Comissão de Aposentados da Apub montou o altar no dia 06. 

meses voltadas para a defesa da Educação como um direito, contra os cortes orçamentários 

nas Universidades e também contra a Reforma da Previdência 

 

Forró da Apub 2019 

Aconteceu na tarde do último sábado, dia 15, o tradicional Forró da Apub, que neste ano 

ganhou um título especial: “Forró da Balbúrdia”. A presidenta da Apub, Raquel Nery, e o vice-

presidente do sindicato, Emanuel Lins, estiveram presentes para receber os docentes e seus 

respectivos convidados. Membros da atual diretoria e ex-diretores do sindicato também 

marcaram presença no festa, que contou com diversas comidas típicas de São João, decoração 

especial e claro, muito forró ao som de Jay Torres. As crianças também puderam se divertir no 

Espaço Infantil da festa, com animadora e maquiagem artística. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


