
 

INFORMES DA DIRETORIA PARA ASSEMBLEIA GERAL DE 24 DE AGOSTO 

 

NACIONAIS 

- XIII Encontro Nacional do PROIFES: o Encontro aconteceu entre 26 e 29 de julho, em Porto 

Alegre. As resoluções completas serão publicadas em breve, mas, em resumo, foram aprovadas 

a defesa do serviço público, da educação pública, unidade contra as reforma da previdência e 

da educação; pela revogação da reforma trabalhista e da EC 95; fortalecimento do Fórum 

Nacional Popular de Educação e construção da Conferência Nacional Popular de Educação 

(Conape 2018); reestabelecimento da democracia através de eleições diretas.  

- 1ª Parcela da reestruturação das Carreiras: em setembro os professores irão receber essa 

primeira parcela, fruto do acordo de 2015. Ainda têm duas parcelas previstas para agosto de 

2018 e agosto de 2019. As tabelas podem ser consultadas no site da Apub. 

- Reunião do Coletivo Nacional da Frente Brasil Popular (21 de agosto): discutiu o calendário de 

lutas da Frente (Está disponível impresso para quem quiser consultar antes do debate).  

- Reunião do Grupo de Trabalho Direitos Humanos: raça/etnicidade, gênero e sexualidades do 

PROIFES (22 de agosto): discutiu a agenda de atividades do grupo, que inclui um encontro 

nacional sediado pela Apub nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro. Haverá outra reunião 

no dia 20 de outubro em Curitiba durante o I Fórum de Direitos Humanos do Sindiedutec.  

LOCAIS 

- Ontem (23 de agosto) a Apub promoveu o lançamento do livro “A última clandestina em Paris” 

do professor Emiliano José. Debate “Medo e esperança na construção de utopias” com a 

professora Ilka Bichara.   

- Também ontem (23 de agosto), houve uma reunião entre Apub e CUT para articular a ações 

em defesa do serviço público. Encaminhamentos: pautar na executiva da CUT-BA a reativação 

do macro-setor do serviço público; pautar reativação do Fórum Estadual de Servidores. 

- Apub participou do Ato político-cultural em defesa da universidade pública e contra o 

retrocesso político, organizado por professores do IHAC. (16 de agosto, na praça das Artes, 

Ondina) 

- Apub esteve também no debate promovido pela APG sobre os cortes de bolsas e o desmonte 

da ciência e da universidade pública brasileira. (17 de agosto, na Faced) 

- Dia 18 de agosto, houve o debate “Evangélicos e Democracia”, que procurou estabelecer um 

diálogo com evangélicos que não se identificam com as políticas do governo Temer 

- Além disso, houve o ato “Ciranda das Diretas Já!”, dia 07 de agosto, na Escola de Dança da 

UFBA.  

- Ação 3,17%: a UFBA se manifestou sobre a lista de substituídos apontando algumas 

divergências; aguardando a juíza marcar a data para que a Assessoria Jurídica da Apub possa 

responder. 

 



EVENTOS POR VIR 

- Amanhã, dia 25, 17h, na reitoria, tem o lançamento do Fórum Alternativo Mundial da Água na 

Bahia 

- Sábado, dia 26, tem o Pré-simpósio do CEBES Bahia: Seminário em defesa do SUS 

- A apub organiza para o início de outubro um debate sobre os cortes na educação, ciência e 

tecnologia, com o presidente da SBPC Ildeu Moreira. Também lançaremos aqui a Campanha 

Conhecimento Sem Cortes.  

 

 


