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Gestão Responsável, Diálogo e Negociação.
Esta é a última publicação da gestão que encerra o mandato conferido nas urnas para o biênio
2010\2012. Com orgulho
e satisfação pela confiança
depositada nesta direção e
a certeza do dever cumprido, desejamos às (os) companheiros (as) eleitos e que
passam a dirigir a nossa
APUB SINDICATO todo o sucesso e êxito nessa jornada.
Procuramos fazer o melhor para a comunidade
acadêmica das instituições
federais na Bahia e os resultados são positivos, não
temos dúvidas disso, confirmando o nosso acerto ao
definirmos que o diálogo e
a negociação com o governo eram os caminhos corretos a seguir. Não bastava
somente fazer oposição por

oposição, isso não levaria às
conquistas que finalmente
tivemos com a aprovação do
PL 4368\2012.
Nossas energias deveriam - como efetivamente foram - ter como foco a
mesa de negociação com o
Executivo, em suas várias
instâncias, pois a confiança
das entidades representativas dos docentes, filiadas ao
PROIFES era total.
Por outro lado, é bom
ressaltar que os resultados
dessa opção que fizemos
pela negociação que resultou no acordo com o governo federal e a aprovação do
PL 4368\2012 jogam por
terra a falácia e a demagogia daqueles que pregavam
a radicalização política e
chegaram ao descalabro de
usar a marca, convocar as-

sembléias e agir como poder paralelo. Esta postura
só serviu para dar mais visibilidade à atual diretoria da
APUB SINDICATO, que não
se afastou do seu foco: as
conquistas para as (os) professoras (es).
Somos vitoriosos e temos
imenso orgulho e alegria em
fazer parte da família PROIFES, que cresce no país e se
consolida como uma Federação verdadeiramente representativa dos docentes
das instituições de ensino
federais.
Vencemos essa batalha.
À comunidade acadêmica
da UFBa, UFRB e IFBA que
nos apoiaram durante a gestão que se agora se encerra,
nossos agradecimentos e
um 2013 cheio de mais conquistas.

NESTA EDIÇÃO
• Principais pontos do Termo de Acordo
assinado entre o Proifes e o governo
Página 2
• Docentes ativos e aposentados terão
maior salário real em 20 anos
Página 3
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Aprovado na Câmara - antes do
recesso acontece o mesmo no Senado - o PL 4368/2012 é resultado
do acordo firmado pelo PROIFES-Federação com o governo federal
em agosto. Ele reajusta os salários
dos professores e dos técnicos administrativos das Universidades e
dos Institutos Federais, reestrutura as carreiras de Magistério Superior e Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico (EBTT).
Atende a vontade da grande
maioria dos professores e garante o pagamento dos reajustes aos
docentes em março\2013 e aos
técnicos administrativos em 1º de
janeiro\2013. Entre outras conquistas, o PL 4368\2012 garante:
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redução do número de níveis que integram as carreiras,
propiciando maior motivação para que os docentes busquem cumprir os requisitos para progressão e promoção
simplificação da estrutura remuneratória, condensada em
apenas duas parcelas: o vencimento básico e a retribuição
por titulação
valorização adicional da titulação acadêmica, pela adoção
do processo de aceleração de promoção

valorização de conhecimento proveniente da experiência
prática, para os docentes do ensino básico, técnico e tecnológico, mediante o reconhecimento de Saberes e Competências
Incorporção do Titular como último nível da carreira.
Acessível a todos através de progressão.
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Mídia como
instrumento
de política
sindical
Destaque da gestão neste biênio 2010\2012, imenso orgulho
da equipe da qual faço parte como
presidente da entidade, os recursos - financeiros e materiais - investidos na comunicação da APUB
são altamente positivos, pois os resultados estão ai na interação com
a sociedade, a imprensa e, o mais
importante, com os filiados.
A interatividade com a comunidade acadêmica salta aos olhos: o
site da APUB registrou nos 12 meses desse ano quase um milhão de
acessos, o que significa uma média
de quase 90 mil\mês, ou três mil\
dia. Essa estatística é superior a
muitos portais de notícias, o que
revela o acerto da nossa gestão
no investimento da comunicação
como política de interação social e
acadêmica.

“O site da APUB
registrou nos 12 meses
desse ano quase um
milhão de acessos,
o que significa uma
média de quase 90 mil\
mês, ou três mil\dia.”
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Vitórias na administração da
UFBA
•
•
•
•
•

Um bom relacionamento com a Pro Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas e a Superintendência de pessoal
Garantia da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada\VPNI e do não desconto dos valores retroativos
Pagamento de retroativo aos processos de progressão,
à época de entrada no Departamento
Pagamentos de quintos às pessoas que atendiam aos
critérios

Vitórias na justiça
•

Nas lutas e apostando na negociação
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Identificação e localização de todos os processos judiciais desde 1987 resultando em:
Pagamento da URP (dois lotes até o presente)
Execução do processo dos 3,17%

Reajuste salarial de 4% sobre o vencimento básico, contando com a incorporação das
gratificações, e sobre a Retribuição por Titulação em 2011
Negociação permanente da reestruturação das carreiras do Magistério Superior e do EBTT
Incorporação da GAE (Gratificação de Atividade de Ensino), valorização da titulação na
carreira
Reestruturação da carreira de professores de 1º e 2º graus das IFEs, transformada em EBTT
Paridade entre ativos e aposentados
Pagamento integral aos aposentados da GED (Gratificação de Estímulo a Docência), renomeada de GTMS (Gratificação Temporária para o Magistério Superior), que mais à frente
se transformou em Gemas (Gratificação Específica do Magistério Superior)
Transformação da Associação dos Professores das Ifes da Bahia em Sindicato
Integração dos professores contratados pela CLT desde 1971 ao Regime Jurídico Único,
garantindo a aposentadoria integral
Isonomia de carreira e salarial entre todas as IFEs
Retirada da pauta das mudanças pretendidas pelo governo nos cálculos de insalubridade
e periculosidade
Contagem especial do tempo de serviço para aposentadoria de docentes que recebem à
insalubridade
3,17% – pagamento dos atrasados (em execução)

Determinação para atender as reivindicações dos filiados
Ao assumir o mandato,
esta direção se deparou com
uma enorme demanda dos filiados nas gavetas, sob a mão
invisível da burocracia. Arregaçadas as mangas e com de-

terminação, orientamos todo
o empenho e esforço para fazer as coisas andarem, tanto
no que se refere ao administrativo como o jurídico. Hoje
a realidade é bem diferente

e a nossa compreensão é a
de que a nova gestão assuma
também esse compromisso e
não permita que a burocracia
exagerada interrompa esse
processo iniciado por nós.

