Informes da Assembleia – 04 de junho
Participação no 30 de maio
Após o sucesso da Greve Geral da Educação, o 30M foi puxado pelo movimento estudantil e
apoiado por diversas entidades e setores, incluindo a Apub. O sindicato articulou junto com a
Assufba e o DCE uma concentração para o ato na reitoria, onde foi colocada uma faixa em
defesa da educação, semelhante à que foi arrancada da UFPR no dia 26 de maio. A Apub
esteve presente no ato do Campo Grande que reuniu cerca de 60 mil pessoas.
A Apub também esteve presente no ato em São Francisco do Conde, organizada pelos
estudantes e professores do campus dos Malês da UNILAB.
Eleição de delegados/as da Apub para o XV Encontro Nacional do PROIFES
Começam hoje, 04 de junho e ficam abertas até o dia 16 de junho, a eleição para delegados
para o XV Encontro Nacional do PROIFES, que esse ano acontece entre 01 e 04 de agosto em
Belém. A eleição é exclusivamente online, somente para filiados ao sindicato, e todas as
informações sobre como votar e link de votação estão disponíveis no site da Apub
(apub.org.br). Temos 14 candidatos: Andréa Beatriz Hack – Letras/UFBA; Auristela Félix –
Contábeis/UFBA; Danielle Medeiros – IMS/UFBA; Claudia Miranda – Faced/UFBA; Emanuel Lins
Freire- Direito/UFBA; Fernanda Almeida – Creche/UFBA; João Augusto Rocha –
Aposentado/Politécnica/UFBA; Joviniano Neto – Aposentado/FFCH/UFBA; Leopoldina
Menezes – Matemática/UFBA; Manoel Marcos Freire – Aposentado/Física/UFBA; Marta Lícia
Teles de Jesus – Faced/UFBA; Mírian Reis – IHL/Campus Malês/ UNILAB; Nildo Manoel Ribeiro
– ICS/UFBA; Silvia Lúcia Ferreira – Enfermagem/UFBA
Abaixo-assinado contra a Reforma da Previdência
A Apub vem recolhendo assinaturas desde o dia 02 de maio, com um posto fixo na sede do
sindicato e coleta itinerante pelas unidades da UFBA, incluindo o IMS em Vitória da Conquista
e também na UNILAB. O calendário de coletas é disponibilizado regularmente nas redes sociais
do sindicato.
Comitê baiano em defesa da Previdência Pública
Lançamento do Comitê Baiano em defesa da Previdência Pública na Assembleia Legislativa da
Bahia, no dia 6 de junho. O Comitê é uma iniciativa das Centrais Sindicais, Frentes Brasil
Popular e Povo sem Medo e ANFIP.
Seminário “Processo de Privatização e Mercantilização dos Ensinos Básicos e Superior no
Brasil”
Nos dias 07 e 08 de maio aconteceu em São Paulo, o seminário “Processo de Privatização e
Mercantilização dos Ensinos Básicos e Superior no Brasil”, organizado pela Internacional da
Educação (IE), com participação Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE) e PROIFES-Federação. O Seminário discutiu a tendência global de privatização das
instituições de ensino e comércio educativo, tanto em relação ao ensino básico quanto ao
superior. A Apub foi representada pela professora Marta Lícia de Jesus, diretora financeira, e
pela professora Sílvia Leite (Faced), que compõe o GT de Educação do sindicato.
Observatório do Conhecimento – Reunião dia 09 de maio

O Conselho Diretivo do Observatório do Conhecimento, do qual a Apub faz parte, se reuniu em
Brasília (DF) para debater e reafirmar questões orçamentárias, plano de trabalho e também
para avaliar as ações do Observatório até o momento. Na ocasião, o Conselho decidiu aderir
oficialmente a petição em Defesa das Universidades Públicas do professor Daniel Peres,
membro do Conselho de Representantes da Apub.
Ato no IFBA
A Apub participou no dia 27 do Ato em defesa da nomeação da professora Luzia Mota como
reitora do IFBA, eleita pela comunidade do Instituto em dezembro de 2018, assim como dos/as
dezessete diretores/as gerais dos campi, também eleitos/as. A atividade contou ainda com a
presença de deputadas/os estaduais e federais, que estão recolhendo assinaturas de outros
parlamentares para cobrar do governo a imediata nomeação.
Participação no Seminário PROIFES e ADUFGRS “Presente e Futuro das Universidades e
Institutos Federais”
Entre 30 de maio e 01 de junho aconteceu o Seminário “Presente e Futuro das Universidades e
Institutos Federais”, em Porto Alegre, na sede da ADUFRGS-Sindical, organizadora do evento
juntamente com o PROIFES-Federação. O evento reuniu pesquisadores, docentes e
investigadores da educação brasileira para debater as perspectivas e caminhos para ensino
superior. Pela Apub participaram a diretora Marta Lícia e os diretores Jailson Alves e Nildo
Ribeiro, também diretor de Direitos Humanos do PROIFES. Ainda, as professoras Luciene
Fernandes do GT Direitos Humanos da Apub e também vice-presidenta da Federação, Silvia
Leite do GT Educação da Apub, Izaura Cruz da FACED/UFBA e Fernanda Almeida da
Creche/UFBA. Essa delegação também esteve no ato de 30 de maio em Porto Alegre.
Fórum Social Brasileiro de Saúde e Seguridade Social
O Fórum aconteceu nos dias 01 e 02 de junho com o tema “Democracia, paz e
desenvolvimento: o papel da justiça social e da justiça ambiental”. A Apub foi co-organizadora
do evento, que deriva do Fórum Social Mundial e vem pautando a discussão sobre uma
seguridade social universal construída por meio da pluralidade de vozes.
Forró da Apub
O Forró acontecerá, como sempre, na sede do sindicato e esse ano será no dia 15 de junho, a
partir das 17h

