
O tema foi amplamente de-
batido durante evento realizado 
pela Apub Sindicato, Senge-BA 
e Movimento pelo Direito ao 
Transporte Público e de Qua-
lidade (MDT). Entre os pa-
lestrantes, a deputada federal 
Luiza Erundina,  o arquiteto 
Nazareno A. Stanislau, coorde-
nador do MDT, Caio Martins, 
representante do Movimen-
to Passe Livre em São Paulo 
(MPL), e Marcos Botelho, aluno 
de Engenharia Civil da UFBA e 
diretor do Senge-BA Estudante.

Para Erundina, uma das 
pioneiras em propor a gratui-
dade dos transportes coletivos 
em São Paulo, a proposta era 
viabilizar a tarifa zero com uma 
reforma tributária através do 
IPTU.  “A ideia era isentar quem 
tivesse até 60 m² de proprie-
dade e aumentar o IPTU para 
os grandes empreendimentos. 
Tive grande apoio popular, mas 
o mandato quase foi cassado 
com a pressão de grupos de po-
der”, afirma.

Atualmente defendida pelo 
MPL, a tarifa zero deverá ser 
feita através de um Fundo de 

Transportes, que utilizará re-
cursos arrecadados em escala 
progressiva através de impostos 
como o IPTU, ou seja: “Quem 
pode mais, paga mais. Quem 
pode menos, paga menos. E 
quem não pode, não paga”, ex-

plica Caio Martins.
Stanislau destaca a Política 

Nacional de Mobilidade Urba-
na como um grande avanço e o 
pacote de 50 bilhões destinados 
a sua efetivação. “O grande de-
safio agora está na gestão dos 

governos. Sabemos que mui-
tas prefeituras não têm equipe 
técnica qualificada e valorizada 
para criar e implementar proje-
tos de mobilidade”, conclui.

Veja a matéria na íntegra no 
site: www.apub.org.br.

Curta Siga Assine

Um Sarau Cultural para marcar os 45 anos de fundação da Apub, que nasceu em meio à di-
tadura militar, em 6 de agosto de 1968, como forma de enfrentamento, após a Faculdade de 
Economia ser invadida. Com uma história em defesa da categoria, da universidade pública de 
qualidade e da democracia, o aniversário é motivo de grande celebração por parte dos filiados 

e filiadas e demais segmentos sociais que lutam pela educação.

O evento será no dia 9 de agosto, no Clube Naval Cabana da Barra, a partir das 20h, com apresentações 
artístico-culturais.

O que:  Sarau Cultural 
Quando: 9 de agosto 
Onde: Clube Naval Cabana da Barra 
Hora: 20h

Noite cultural para comemorar os 45 anos da Apub
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Tarifa zero e mobilidade urbana sustentável: um desafio

Nazareno Stanislau, Luiza Erundina, Ubiratan Félix, Marcos Botelho, Caio Martins e Cláudia Miranda

ANO 44 |  Nº 3  | Salvador - Bahia



APUB – Sindicato dos Professores das Instituições Federais do Ensino Superior da Bahia - Rua Padre Feijó n 49 – Canela, 40110-170, Salvador 
– Bahia. (71) 3235-7433 (71) 3235-7286 apub@apub.org.br  Presidente: CLAUDIA MIRANDA SOUZA - Vice-Presidente: UBIRATAN FÉLIX 
- Diretora Administrativa: MARILENE SANTIL - Diretora Financeira: LEOPOLDINA CACHOEIRA - Diretor Acadêmico: ASHER KIPERSTOK 
FIRST - Diretora de Comunicação e Cultura: MARIA GORETTI DA FONSECA CAVALCANTI Jornalistas: MAIANA BRITO DRT 2.829-BA e NáDIA 
CONCEIçãO DRT 3556-BA. Diagramação: CARLOS VILMAR. Impressão: JORNAL A ATARDE. Tiragem 6.000

Como parte das ações do 11 
de julho, Dia Nacional de Luta 
e Mobilização, a Apub realizou 
um debate sobre mobilidade ur-
bana e reforma política, com os 
professores Clímaco Siqueira 
(IGEO) e Joviniano Neto (Apub). 
O encontro ocorreu na Faculda-
de de Arquitetura da UFBA.

Clímaco abordou a situação 
do trânsito e do transporte em 
Salvador, destacando a incapa-
cidade da cidade em receber o 
grande número de veículos nas 
ruas e, ao mesmo tempo, a in-
viabilidade de transitá-la à pé ou 
por outras vias, como ônibus ou 

bicicleta. Como uma das inúme-
ras consequências do caos urba-
no, destacou a limitação de aces-
so das parcelas populacionais 
economicamente desfavorecidas, 
ao “centro produtivo da cidade,” 
gerando novas barreiras sociais.

Por fim, falou sobre a au-
tonomia e o poder do povo nas 
fortes manifestações de junho, 
demonstrando a capacidade de 
mobilização, independente de 
partidos e sindicatos. Força per-
cebida, inclusive, em atos que 
para alguns são traduzidos, de 
modo talvez simplista, como 
“vandalismo”, mas que podem 

refletir o cotidiano de uma parte 
da população, que vive em con-
fronto direto com a polícia.

Sobre a reforma política, 
o professor Joviniano afirmou 
que o assunto não se restringe a 
mudanças no processo eleitoral, 
embora o financiamento público 
de campanha, os votos em lista 
e distrital constituam aspectos 
fundamentais nesta discussão.

Para ele, é mais importante 
ampliar a participação popular 
na construção das leis, pois fal-
tam canais para se chegar ao po-
der. “Essa discussão sobre eleição 
não esgota as demandas do povo. 

O problema é que os partidos pu-
xam pra lá pra cá e não chegam 
a lugar algum. Para haver demo-
cratização, tem-se que democra-
tizar o país inteiro”.

Passeata
Em seguida, os docentes se-

guiram para o Campo Grande, 
de onde acompanharam a pas-
seata conjunta das centrais, para 
pressionar o governo federal a 
atender as revindicações da pau-
ta unificada dos trabalhadores. A 
diretoria da Apub saiu com faixa 
pelas reformas sociais e reforma 
política.

Apub se reúne com 
pesquisadores da 
UFBA

A diretoria da Apub Sindicato 
se reúne com  coordenadores de 
projetos de pesquisa, para tratar 
sobre demandas, condições e en-
traves internos da gestão das ativi-
dades de pesquisa na UFBA.

Segundo denunciam alguns 
professores, a situação viven-
ciada pelos pesquisadores que 
gerenciam recursos de pesquisa 
está se tornando, a passos largos, 
insustentável. Alguns deles ame-
açam até “arrumar as malas para 
sair da universidade”. Embora 
parte dos problemas reflita o es-
trangulamento da pesquisa pelas 

instâncias reguladoras, na UFBA 
a situação parece ser ainda mais 
dramática, em comparação com 
outras universidades do país.   
 

Manifestações de 
junho e conjunturas 
nacional e 
internacional

No dia 26 de julho, a Apub 
Sindicato, em parceria com o 
Senge-BA e a Fisenge (Federação 
Interestadual de Sindicatos de 
Engenheiros), realiza a palestra 
Manifestações de junho de 2013 
e conjunturas nacional e interna-
cional. O evento acontece às 19h, 
no auditório da Escola Politécnica 
da UFBA.

A palestra será ministrada 
pelo historiador econômico e 
professor doutor Valter Pomar 
(membro do Diretório Nacional 
do PT e secretário-executivo do 
Foro de São Paulo), e a mesa de 
debate contará com os professo-
res doutores Penildon Silva Filho 
(ICS/UFBA) e Clímaco Siqueira 
(IGEO/UFBA). As inscrições são 
feitas através do site do Senge-BA 
(sengeba.org.br). Vagas limitadas.

Vagas para cargos 
administrativos  
na UFSBA

A UFSBA (Universidade Fe-
deral do Sul da Bahia) está rece-
bendo propostas individuais para 

preenchimento de cargos de ges-
tão acadêmica e administrativa. 
São estes: pró-reitor, assessor-che-
fe, diretor-geral, decano, diretor. 
O interessado deve ser servidor 
do quadro estatutário das IFES, 
quadro de docentes e servidores 
do MEC, incluindo aposentados, 
ou de outros órgãos do SPF. Além 
disso, deve ter título de doutor ou 
equivalente, expertise reconhe-
cida nos respectivos campos de 
atuação, experiência nos cargos/
funções previstos, língua estran-
geira (preferencialmente Inglês). 
As inscrições são feitas através da 
página institucional da nova uni-
versidade (www.ufsba.ufba.br).

Dia de Mobilização e Luta é marcado por debate e passeata


