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EDITORIAL

Sigamos na luta!
Não há outro sentido para o movimento docente que não seja a defesa incansável da
educação pública, democrática, inclusiva e
crítica. Isso passa, necessariamente, por dois
pólos de luta: de um lado, a construção e consolidação da Democracia no país; de outro, a
busca por valorização e reconhecimento do
trabalho docente, garantindo não apenas melhores salários e condições de trabalho, como
também autonomia e liberdade no exercício
da cátedra.
Assim sendo, a história e a conjuntura colocam
imensos desafios ao sindicalismo de nossa categoria. O neoliberalismo avança com força
pari passo com o autoritarismo, ambos igualmente prejudiciais à Democracia e à educação
pública de qualidade. Nesse contexto, a Universidade pública e autônoma, responsável
pelo desenvolvimento tecnológico e científico
nacional, é um alvo certo e inequívoco. Sendo
ainda um objeto de contenda entre os que a
entendem como um direito e uma via de soberania, e os que a entendem como privilégio
de classe via meritocracia, estamos vivendo
tempos de acirramento dessa disputa sobre o
caráter público e gratuito das instituições de
ensino superior no Brasil. A ameaça às IFES
também passa pelo desmonte do serviço público e os sucessivos ataques aos servidores
e servidoras públicas, que estão materializados na terceirização irrestrita e na Emenda
Constitucional 95. Vivemos ainda, tristemente, a ascensão do pensamento e das práticas
autoritárias, que ameaçam os indivíduos e as
conquistas sociais no âmbito dos Direitos Humanos.
A Apub tem feito a denúncia constante deste
quadro e atuado em várias frentes para barrar
esses retrocessos. Esta edição traz o registro
(pág. 04) de grande parte das ações e atividades da diretoria que se despede da gestão no
fim deste ano. Nos despedimos com a serenidade do dever cumprido, mesmo em circunstâncias extraordinariamente difíceis, mas sabemos que há ainda muito por fazer. Há, para
todos nós, direção ou base, a tarefa de resistir.
Firmemente. Cotidianamente. Sigamos na luta!

Sindicato retoma visitas para
ouvir demandas dos docentes
Após a realização do I Congresso Docente da Apub, no mês de agosto, a diretoria do sindicato retomou as visitas às unidades como forma de manter
contato mais próximo com os docentes e ouvir as demandas. Nos encontros
foram abordadas questões referentes à conjuntura nacional, os ataques às
universidades públicas, bem como as principais ações dos sindicato em relação às articulações políticas para luta e às pautas específicas da categoria,
como progressões na carreira, RSC e ações jurídicas. Ocorreram visitas em
Medicina, Creche da UFBA, FFCH, Politécnica, Centro de Ciências da Saúde
da UFRB, em Santo Antônio de Jesus, Instituto Multidisciplinar em Saúde da
UFBA, em Vitória da Conquista e UFOB (Campi de Santa Maria da Vitória e
Barreiras).
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RETIRADA DE DIREITOS

Mudança de critério para pagamento da vantagem
do Art. 192 ameaça aposentadorias e pensões
Um choque. Foi assim que a professora Sônia
Rapold Souza, aposentada do Instituto de
Matemática da UFBA, descreveu a sensação
de receber a notícia de que parte de sua
aposentadoria seria cortada. Ela é uma dos 542
docentes da UFBA que recebem a vantagem
do Art. 192 da Lei 8.112/90, que agora, numa
repentina mudança de entendimento, o Tribunal
de Contas da União quer rever a forma de cálculo,
gerando redução significativa nos valores das
aposentadorias e pensões. “Fiquei bastante
nervosa e traumatizada, procurei minhas
colegas que também são aposentadas para saber
se o mesmo estava acontecendo com elas, se
alguém sabia o que estava se passando naquele
momento. Fiquei ainda mais impactada quando
me disseram que seria retroativo”, contou Sônia.
De fato, além da mudança na forma de cálculo,
chegou-se a pretender cobrar dos beneficiários
a devolução da diferença da vantagem paga nos
últimos 5 anos. “É realmente complicado, depois
de anos recebendo isso, e agora falam que foi
um equívoco; não fiquei convencida de que foi
um simples erro, porque não foi uma coisa que
aconteceu entre um mês e outro, é quase uma
década recebendo esse benefício e só se deram
conta disso agora?”, questionou.
A medida, entretanto, não destoa de tantas outras
adotadas pelo governo Temer contra os direitos
sociais, servidoras e servidores e o próprio serviço
público sob a justificativa da redução das despesas
do Estado, a mesma utilizada para aprovar a
Emenda Constitucional 95 de congelamento dos
gastos públicos por 20 anos. Neste caso, a mudança
apresentada pelo TCU prevê a revisão da forma
de cálculo da vantagem, que há mais de 20 anos é
paga sob a remuneração que inclui a Gratificação
Específica do Magistério Superior (GEMAS) e
a Retribuição por Titulação (RT). Porém, o TCU
passa a considerar ilegal a inclusão da Retribuição
por Titulação na base de cálculo da vantagem,
argumentando que o benefício do Art. 192 deverá
incidir apenas no vencimento básico. O Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)
editou em 05/11/2010 a Orientação Normativa nº
011, que afirma que para efeitos de cálculos das
vantagens de que trata o Art. 192, entende-se
por remuneração do padrão/classe, o vencimento
básico fixado em lei. Em 2018, voltou à carga, após
pressão do TCU, para que mudasse sua orientação.

Após muitos docentes aposentados receberem
uma Carta Circular (veja acima) anunciado tal
mudança de entendimento do TCU e MPOG, o
departamento jurídico da Apub manteve-se à
disposição dos/as docentes afetados/as e as
primeiras medidas já foram tomadas, com a
abertura do processo administrativo. “Primeiro,
está sendo feita a defesa administrativa”,
explica o advogado Pedro Ferreira. Ele esclarece
que, enquanto correr o processo administrativo,
não haverá mudança no critério de pagamento.
Só depois da decisão final do processo
administrativo, em caso de negativa, cabe a
ação judicial. Nesse caso, o primeiro passo é
um pedido de liminar para a manutenção do

benefício até o julgamento. “Estamos com o
mandado de segurança já pronto para esse
momento”, diz Pedro.
Para Sônia, a ação representa a manutenção de
uma aposentadoria digna: “Procurei ajuda da
Apub, tive todo o amparo e fiquei no aguardo do
resultado; fiquei doente logo em seguida, estava
sem poder mexer uma das minhas mãos e tive
que ter acompanhamento médico por vários
dias, realizar vários exames, e essa situação
deixou tudo ainda mais impactante, essa ameaça
veio em um momento sensível e que eu teria
ainda mais gastos com remédios, médicos e os
cuidados necessários”.
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Por Educação
e por Direitos
Entre os inúmeros desafios que foram impostos ao
país nos últimos anos – especialmente após o golpe
de 2016 – estava construir uma ampla resistência
diante dos inúmeros ataques à universidade pública,
aos direitos trabalhistas e sociais e à própria ideia de
Democracia e soberania nacional. Esse desafio obrigou
o sindicato a atuar em frentes simultâneas e a buscar
novas articulações, novas ideias e novos caminhos
sem jamais deixar de lado suas pautas históricas.

FEV/2017

DEZ/2016

Ÿ Em Assembleia, docentes
Ÿ 21 de dezembro - Posse da

discutem mobilização contra retirada de direitos.

nova diretoria.

Ÿ Primeira participação da

Assim, estivemos presentes em todas as importantes manifestações por Democracia e por direitos,
sempre apontando também a defesa da educação
pública e da Universidade; cultivamos relações
com as centrais sindicais, frentes populares, movimentos sociais e também entidades internacionais
de trabalhadores, construindo de fato a unidade
diante das lutas mais gerais; aprofundamos, no
sindicato e dentro do PROIFES-Federação, o debate sobre Direitos Humanos, que deverá ser ainda
mais central nos tempos difíceis que se avizinham;
realizamos ainda o I Congresso Docente, que marcou os 50 anos da Apub, junto com a celebração no
Museu de Arte Sacra.

Aliado a isso, o sindicato manteve-se alerta na
defesa da carreira e condições de trabalho docentes, com a reorganização do departamento
jurídico e as visitas às unidades para ouvir as
demandas. A transparência foi outro dado importante da gestão, com a publicação periódica
do balanço financeiro da entidade, totalmente
disponível em seu site. Ainda, a valorização do
professor e professora aposentados manteve-se
com todo o apoio à Comissão de Aposentados
e realização dos encontros anuais. Por fim, não
faltaram as tradicionais confraternizações, importantes para consolidar o sindicato como espaço de
convivência.

diretoria em ato de rua na
Lavagem do Bonﬁm com a
pauta “Não à Reforma da
Previdência”.

JAN/2017
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AGO/2017

JUN/2017
ABR/2017

Ÿ Entra em vigor a 1ª parcela

da reestruturação da carreira, fruto do acordo negociado pelo PROIFES.
Ÿ A Apub participa de ato em
defesa da Universidade
Pública organizado por
docentes do IHAC
Ÿ Debate sobre cortes de bolsas na pós-graduação com
Associação dos Pósgraduandos.

ŸA presidenta Luciene

Fernandes participa de evento
da Internacional de la Educación
América Latina - IEAL sobre
mulheres em espaços de poder.
Ÿ Tradicional Forró da Apub é
realizado no dia 09 em
Salvador e no dia 21 na seção
Apub de Vitória da Conquista.
Ÿ Participação na segunda
Greve Geral, no dia 30.

Ÿ Dia 28 de abril, Greve

Geral contra as reformas
da previdência e trabalhista. A Apub participou dos
atos e também articulou
uma campanha contra as
reformas em parceria com
outros sindicatos.

Ÿ A Apub participou de articu-

Ÿ Participação no #Ocupa

Ÿ Ciclo de Debates prepara-

Ÿ Participação na construção

lação para o Março Lilás na
UFBA e da Macha das
Mulheres no dia 08.
Ÿ O dia 15 de março foi marcado por mobilizações em
todo o país contra a
Reforma da Previdência.
A Apub realizou atividades
na UFBA e participou do ato
uniﬁcado com as centrais
sindicais.

Brasília, manifestação
contra as reformas e por
eleições diretas.
Ÿ A Apub promoveu também um
debate sobre as consequências
da Reforma Trabalhista no
setor público, com Ana
Georgina Dias (DIEESE) e o professor Carlos Freitas (Direito/UFBA).

tórios para o XIII Encontro
Nacional do PROIFES.
Ÿ O Encontro aconteceu
entre os dias 26 e 29 e a
Apub participou com uma
delegação de 12 professores/as, entre eles/as,
06 delegados/as eleitos.

do Fórum Baiano de
Servidores Públicos
Federais e formação de uma
comissão docente de mobilização para articular agenda
de lutas contra retrocessos.
Ÿ Lançamento de comitê Apub
para coleta de assinaturas
contra a Reforma Trabalhista.

JUL/2017
MAR/2017

MAI/2017

SET/2017
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DEZ/2017

OUT/2017

ABR/2018
FEV/2018
Ÿ Primeiro Encontro Nacional
Ÿ Apub lança na Bahia a

Campanha Conhecimento
Sem Cortes, com ato e inauguração do “Tesourômetro”
na reitoria da UFBA.
Ÿ O Sindicato também participa de ações no Congresso
Nacional em defesa da ciência e tecnologia e da Jornada
de Lutas em Defesa da
Soberania Nacional.
Ÿ Promove ainda primeiro
debate sobre militarização
na educação básica.
Ÿ IV Encontro dos Professores
Aposentados da Apub.

do GT Direitos Humanos do
PROIFES é realizado em
Salvador.
Ÿ Participação no Dia Nacional
de Luta na defesa dos direitos e contra a Reforma da
Previdência
Ÿ Caravana à Brasília em
defesa do Pibid.
Ÿ Reunião de articulação com
sindicatos representativos
de docentes das universidades estaduais e federais
da Bahia.
Ÿ Confraternização de ﬁm de
ano lota a sede.

Ÿ Organização das eleições para

os Conselhos Superiores da
UFBA.
Ÿ Segundo debate sobre militarização na educação
básica.
Ÿ Lançamento do Comitê
Universitário em Defesa
da Democracia.
Ÿ Participação no encontro
da IEAL em Curitiba, que
denunciou os ataques à
educação na América
Latina.

Ÿ Início da veiculação do

programa Momento Apub
na rádio Educadora FM.
Ÿ Participação na Mudança
do Garcia.
Ÿ 3ª Conferência Mundial da
Mulher, promovida pela
Internacional da Educação
no Marrocos.

Ÿ Dia Nacional de Luta, 10 de

Ÿ Apub, Sindjufe e Sindprev

novembro, com paralisação e ato contra os ataques
aos direitos.
Ÿ Apub realiza diversas visitas às unidades, com a campanha “A Apub Somos Nós”,
convidando os/as professores/as a se aproximar do
sindicato.
Ÿ Participa do IV Encontro pedagógico latino-americano da
IEAL, com o tema "Democracia e resistência: educação
pública em luta"

lançam Campanha conjunta contra a Reforma da
Previdência com ﬁxação
de outdoors em vários pontos de Salvador e em
Vitória da Conquista.

Ÿ Articulação do ato “Mulhe-

res, resistir e transformar”.
Ÿ Participação no Fórum

Social Mundial com debates
sobre mulheres negras em
espaços de poder, políticas
de formação de professores,
impactos da EC 95, reforma
do Ensino Médio, desaﬁos
das pessoas LGBTs nas IFES,
Ciência e Tecnologia,
Universidade e democracia.

JAN/2018
MAR/2018
NOV/2017
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AGO/2018

OUT/2018

JUN/2018

Ÿ 10 de agosto foi o Dia do

Basta, com atos e paralisações em todo o país.
Ÿ Mês de comemoração dos
50 anos da Apub com série
de vídeos sobre a história do
sindicato.
Ÿ Realização do I Congresso
Docente, que reaﬁrmou a
defesa da universidade e da
democracia e confraternização no dia 25, no Museu de
Arte Sacra da UFBA.
Ÿ Entra em vigor 2ª parcela
da reestruturação das carreiras.

Ÿ Participação na III Conferência

Regional de Educação da
América Latina e Caribe –
CRES.
Ÿ Sessão de debate sobre o
ﬁlme “O processo”.
Ÿ Defesa dos campi do IFBA e IF
Baiano ameaçados pelo MEC.
Ÿ Forró da Apub realizado no
dia 08.

Ÿ Retomada de visita às uni-

dades.
Ÿ Atos em defesa da Educação e

da Democracia, dias 18, 19 e
20.
Ÿ Ato dos educadores pela
democracia dia 24.
Ÿ Realização do Caruru do
Professor no dia 20 e do V
Encontro dos Professores
Aposentados, nos dias 25 e 26.
ŸPlenária "Defender a
Democracia por um Brasil
de Direitos, dia 30.

Ÿ Organização da Consulta

Ÿ Ciclo de debates preparató-

Ÿ Lançamento da campanha

para Reitoria da UFBA.
ŸP a r t i c i p a ç ã o n a 3 ª
Conferência Estadual de
Educação da Bahia.
Ÿ Participação na Conferência
Nacional Popular de
Educação - Conape 2018,
que defendeu o combate à
EC 95 e aos retrocessos na
Educação.
Ÿ Dia Nacional de luta pela
redução dos preços do
gás de cozinha e combustíveis.

rios para o XIV Encontro
Nacional do PROIFES debateu ﬁnanciamento da educação, ciência e tecnologia,
interseccionalidade e movimento docente e avaliou a
participação na Conape e
CRES.
Ÿ A Apub esteve no XIV
Encontro Nacional com
u m a d e le g aç ão d e 16
docentes, sendo 07 delegados/as eleitos/as.
Ÿ Realização do debate sobre
políticas de energia nuclear
no Brasil em parceria com
Senge-BA e Sindipetro-BA.

“Quebre o silêncio: basta
de violência contra a
m u l h e r ” durante o II
Encontro Nacional do GT
Direitos Humanos do
PROIFES.
Ÿ Participação no I Encontro
Norte e Nordeste de
Associações e Sindicatos do
Movimento Docente.
Ÿ Audiência pública em defesa da Unilab.
Ÿ Plenária antifascista da
UFBA.
Ÿ Articulação com a Federátion
Mondiale des Travailleurs
Scienti ques - FMTS para
denúncia internacional da
situação das universidades
públicas e do campo da
Ciência e Tecnologia no
Brasil.

MAI/2018
JUL/2018
SET/2018
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Encontro dos Professores Aposentados debate
contribuições do setor na defesa da Universidade
Nos dias 25 e 26 de outubro, aconteceu
o V Encontro dos Professores Aposentados da Apub, sediado no sindicato. A
programação do evento, organizada pela
Comissão de Aposentados da Apub juntamente à diretoria, contou com relatos de
docentes aposentados sobre suas memórias e experiências, abordando também o
momento atual no país e as perspectivas
para a Universidade pública; homenagens
à professora Elena Rodrigues da Escola
de Música da UFBA (in memorian) e ao
professor Joviniano Neto; também houve momento dedicado a pensar sobre os
desafios da carreira e do processo de envelhecimento, com a ex-reitora da UFBA
Eliane Azevedo; e ainda, informes da assessoria jurídica do sindicato.

Caruru
do professor
reúne centenas
de pessoas na
sede da Apub

O tradicional Caruru dos professores, organizado pela Apub,
aconteceu no sábado, dia 20 de outubro, na sede do sindicato. O
evento reuniu cerca de 300 pessoas entre docentes, familiares,
amigos e representantes de outras entidades. A música ficou por
conta da banda Oficina de Sons. Após a festa, muitos docentes
seguiram para o ato em defesa da Democracia no Campo Grande.

Apub participa de
Encontro da Rede
de Trabalhadoras
da IEAL

A presidenta da Apub e vice-presidenta do PROIFESFederação, Luciene Fernandes, participou do
Encontro da Rede de Trabalhadoras da Internacional
da Educação para a América Latina. O evento
aconteceu entre os dias 30 de outubro e 01 de
novembro em Buenos Aires, Argentina; abordou a
conjuntura internacional e seguiu com debates sobre
o movimento de mulheres, violência de gênero,
descriminalização do aborto, educação sexual e
políticas públicas para igualdade de gênero. Em

sua participação, Luciene falou sobre as atividades
do GT Direitos Humanos do PROIFES, tais como: a
aprovação da criação de uma diretoria específica
sobre a questão; realização de dois Encontros
Nacionais; a campanha “Quebre o Silêncio” que
denunciou o feminicídio e outros casos de violência
contra a mulher, além da inclusão da pauta dos
Direitos Humanos no Encontro Nacional do PROIFES,
resultando em um aumento significativo na produção
de textos, ampliação e aprofundamento do debate.

