
 

 

 

 

 

Informes da Diretoria – Assembleia Geral – 11 de março de 2020 

 

Março 
Apub realiza semana de mobilização docente na abertura do semestre letivo da UFBA 
A Apub Sindicato está realizando a Semana Docente Apub, uma série de atividades visando promover o encontro, o debate e 

a mobilização, além de ser um espaço de escuta e acolhimento às demandas específicas da categoria. A programação inclui 

seis rodas de conversa sobre carreira, salário e aposentadoria, em diversas unidades da UFBA; palestras sobre saúde mental 

docente e cuidados com a voz e uma Assembleia Geral que pautará a Greve Nacional da Educação do dia 18 de março. Ainda, 

haverá uma apresentação especial gratuita do espetáculo “Paulo Freire, o andarilho da utopia” no Teatro Martim Gonçalves 

(em breve informações sobre a retirada dos ingressos). 

A Apub produziu três cartilhas para distribuição: sobre as novas alíquotas previdenciárias, sobre a estrutura das carreiras de 

MS e EBTT e o guia dos convênios para filiados/as. Além disso, tem camisas e bottons da Campanha “A Universidade pública 

muda vidas: lute por ela!” 

 

8M: Apub se une à CUT em caminhada de luta das mulheres 
A Apub, professoras e professores estiveram no último domingo, no Dia Internacional de Luta das Mulheres, na marcha 

realizada na Barra, em Salvador. O bloco do sindicato, que pautou a defesa da Universidade pública e diversa, também saiu 

junto com as mulheres da Central Única dos Trabalhadores, denunciando a violência machista, a retirada de direitos e 

reafirmando a resistência das mulheres trabalhadoras contra os retrocessos. 

 

Reunião com a Reitoria discute situação orçamentária 
A Apub esteve reunida com a reitoria e um grupo de professoras/es para discutir a situação orçamentária da UFBA. A reunião 

contou com Eduardo Mota, pró-reitor de Planejamento e Orçamento, e com o reitor João Carlos Salles. Além da pauta 

orçamentária, discutiu-se demais medidas do governo de ataque às Universidades públicas.  

 

Reunião do fórum jurídico do PROIFES – Federação 
No dia 4 de março, ocorreu a reunião do Fórum Jurídico do PROIFES-Federação com o objetivo de avaliar as medidas recentes 

do governo Bolsonaro e os encaminhamentos necessários para enfrenta-las. Participaram advogados e dirigentes de 

sindicatos federais, inclusive da Apub, representada pela presidenta Raquel Nery, pelo vice-presidente Emanuel Lins e pelo 

diretor social de aposentados Joviniano Neto.  Entre os temas abordados, as mudanças no orçamento da União em relação às 

universidades e o andamento das PECs que estão em trâmite no Congresso.  As principais PECs discutidas foram a PEC 187, 

que promove a extinção dos fundos públicos; a PEC 186, que trata do teto de gastos para Estados e Municípios e os 

encaminhamentos da PEC 188, de emergência fiscal a qual coloca em risco a remuneração dos servidores, pois permite a 

redução em até 25% da jornada dos salários. Além disso, foram levantados os encaminhamentos da Portaria 2.227, atualizada 

para Portaria 204 e a MP 914. 

 

Observatório do Conhecimento visita parlamentares em Brasília em defesa da autonomia universitária  
Entre os dias 04 e 05 de março, representantes do Observatório do Conhecimento, entre eles o professor Daniel Peres 

(FFCH/UFBA) do Conselho de Representantes da Apub, esteve em Brasília em uma série de reuniões com parlamentares para 

dialogar sobre a necessidade de respeito à autonomia universitária e a defesa de financiamento às instituições e à pesquisa 

no Brasil. As conversas, com parlamentares de diversos partidos, envolveram o repúdio à MP 914 – que modifica a escolha 

de dirigentes para as IFES – e os projetos existentes de regulamentação da autonomia universitária e retirada dos 

investimentos em educação do teto de gastos. 

 

Apub conversa com docentes da Escola de Administração da UFBA 
No dia 03 de março, a presidenta da Apub, professora Raquel Nery esteve na Escola de Administração da UFBA para conversar 

com as/os docentes sobre a conjuntura política envolvendo as Universidades e o serviço público. Na ocasião, os presentes 

refletiram sobre formas de mobilização da categoria e propostas de atividades para resistir ao momento político e defender 

a Universidade pública. E, ainda, levantaram questões sobre as demandas mais específicas das/os docentes em relação ao 

sindicato. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro 
Apub leva defesa da educação para a Mudança do Garcia 
A Apub esteve presente na Mudança do Garcia, na segunda-feira de Carnaval, e levou pautas de educação, da importância 

dos serviços públicos e a defesa da democracia. Após do cortejo, o Sindicato ofereceu uma feijoada para os professores que 

participaram. 

 

Plataforma Operária Camponesa realiza nova etapa de curso de formação 
A Apub participou da terceira etapa do curso de formação da Plataforma Operária Camponesa de Água e Energia, realizada 

entre os dias 14 e 16 de fevereiro. Nesta etapa, o tema central será o Setor Elétrico brasileiro e seus impactos na educação, 

saúde, emprego e direitos.  

 

 

Janeiro 
Apub pauta defesa da Universidade pública na Lavagem do Bonfim 
“Pela Universidade Pública, eu vou a pé” foi o lema que a Apub levou para a Lavagem do Bonfim este ano. Repetindo a 

tradição de participar do cortejo, que também é momento de manifestação política, o sindicato pautou a defesa da 

Universidade pública, dos serviços públicos e da soberania nacional.  

 

Apub promoveu ato em defesa do professor José Sérgio Gabrielli 
A defesa da Democracia, dos direitos e da soberania nacional representam o significado do ato em solidariedade ao professor 

José Sérgio Gabrielli realizado na noite de ontem, 22 de janeiro, na reitoria da Universidade Federal da Bahia. Promovida 

pela Apub Sindicato e Sindipetro-BA, a manifestação contou com apoio de mais de 70 entidades – entre movimentos, 

sindicatos e organizações sociais – e a presença de docentes, estudantes e parlamentares.  No final de dezembro de 2019, o 

professor teve sua aposentadoria, fruto de 36 anos de trabalho na instituição, cassada pelo governo Bolsonaro, através da 

Controladoria-Geral da União (CGU). A cassação foi suspensa por decisão liminar (provisória) do STJ. 

 

Apub participa da possa da reitora Luzia Mota do IFBA 
Após intensa mobilização, a professora Luzia Mota foi nomeada, mais de um ano depois a sua eleição, como reitora do Instituto 

Federal da Bahia. O termo de posse foi assinado em 31 de dezembro do ano passado e no dia 10 de janeiro aconteceu a 

solenidade na reitoria do IFBA. A Apub, que esteve envolvida na luta para garantir a posse da professora, participou da 

cerimônia, representada pela presidenta Raquel Nery e pelo professor Joviniano Neto, diretor social e de aposentados. 

 


