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Um semestre de trabalho, força e luta!

A

pesar das inúmeras ocorrências já
causadas pela implantação pouco
cuidadosa do SIGAA – questões nas
matriculas dos alunos/as, consolidação das
cadernetas dos/das professores/as, problemas
na visualização do sistema e suas interfaces, etc
– esperamos ter um semestre de muito trabalho e
luta. Não são tempos fáceis para a classe

trabalhadora, cujos direitos trabalhistas e
previdenciários estão em risco. Também
corremos riscos grandes quanto a alteração de
nosso plano de carreira e nos investimentos no
ensino superior. Mas, apesar disso tudo,
estaremos juntos para construir um semestre
de muito trabalho, luta e companheirismo.
Bom trabalho para todxs nós!

DIRETORIA DA APUR FAZ PLANEJAMENTO PARA
OS PRÓXIMOS SEMESTRES

N

este sábado, 13 de maio, a direção
executiva da Apur e dois convidados
reuniram-se em Governador
Mangabeira em espaço cedido para
consolidar diretrizes de planejamento e
programar ações para os próximos semestres.
A continuidade do fortalecimento das
representações sindicais nos Centro foi
considerada uma das mais importantes
diretrizes para o período. A executiva e os/as
representantes planejarão atividades de
formação e ação especicas em cada centro.
Uma delas será realizada nesta terça, 16, no
Centro de Ciências da Saúde.
Além disso, a direção entende que os ataques
por meio da reforma da previdência e reforma

trabalhista devem ser combatidos não só pela
participação concreta em lutas promovidas
pela classe trabalhadora (marchas,
paralisações, debates, etc), mas também
através do fortalecimento do sindicato em
ações jurídicas especícas que atendam ao
cotidiano dos/as professores/as (matéria XX).
Outra diretriz é a qualicação da
comunicação sindical, utilizando recursos
disponíveis e oferecidos pelas tecnologias
alternativas, bem como na edição do boletim
quinzenal para a divulgação, formação e
promoção das ações. A direção também
procurará concretizar convênios e melhorias
para a vida politico social da categoria.

NOVAS VANTAGENS E MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA
JURÍDICA PARA FILIADOS/AS DO SINDICATO

NOTA DE REPÚDIO À
VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES EM CACHOEIRA

A

Associação dos Professores
Universitários do Recôncavo (APUR)
repudia as ações de violência praticadas
contra três mulheres no dia 3 de maio de 2017,
na cidade de Cachoeira. Segundo as
denúncias e imagens comprobatórias da
câmara de segurança de um bar, um músico da
cidade agrediu sicamente duas das vítimas e
verbalmente a terceira. A APUR entende-se
como organização em defesa dos/das
professores/as e de qualicação do Recôncavo
da Bahia, lutando pela consolidação de valores
justos e democráticos, bem como pela
alteração da cultura machista, patriarcal,
racista e homofóbica construída por anos de
dominação. Assim, coloca-se na defesa das
mulheres e minorias apoiando a apuração,
julgamento e punição de toda forma de
violência cometida contra estes/as.
A UFRB deve ser agente de transformação e de
apoio à população vulnerável e deve incidir
positivamente para a construção de instituições
democráticas e na consolidação de uma
sociedade plural. A Apur vem a público declarar
apoio a essas três mulheres, e aproveita para
colocar-se em defesa das mulheres alunas,
professoras e servidoras que porventura
estejam inseridas em espaços de violência
declarada física ou psicológica e nos
colocamos à disposição para juntos e juntas
lutarmos para garantirmos que a justiça seja
feita, não apenas neste caso, mas em todos
que porventura venham ocorrer.

abril de 2017, encaminharemos ainda nesta
semana orientação aos professores/as a m de
assegurar acesso a partir de comprovação a
p a r t i r d a ATA d e D E F E S A e d e m a i s
documentos comprobatórios.
2) Pagamento do Auxílio de Insalubridade –
Professores/as de diferentes centros estão
com diculdades para terem direito a este
direito, faremos uma rodada de reuniões para
recolher neste mês todas as demandas
individuais.

P

reocupado com a ofensiva de retirada de
direitos da categoria, a direção da APUR
reuniu-se, na última sexta (12/5) em
Salvador, com representantes do escritório
Roberto & Mauro, para acordar modicações
que ampliem a qualidade da assessoria jurídica
do sindicato, a m de proporcionar melhor
atendimento e vantagens para os/as
liados/as.
Muitas são as novidades, seguem as
principais:
a) Atendimento no escritório todos os dias –
Com agendamento prévio, o liado da APUR
poderá ser atendido em qualquer dia da
semana, anteriormente tinha um dia especíco.
b) Desconto para os liados em percentual de
ações e honorários – liado da APUR de posse
de sua carteirinha terá descontos nos
percentuais que envolva ganhos nanceiros e

em honorários dos advogados em demais
ações.
c) Acréscimo de defesa em relação ao
Direito do Consumidor – o novo contrato de
assessoria jurídica além de atuar nas ações
do Direito Previdenciário e Trabalhista, terá
agora a ampliação do Direito do Consumidor.

A reunião foi muito proveitosa uma vez que
ambas as partes se empenharam em ampliar a
qualidade do serviço já oferecido. É importante
lembrar que conquistas importantes da
categoria por meio do sindicato no último
período foram frutos desta parceria com o
escritório Roberto & Mauro, como:

d) Atendimentos regulares na UFRB – em
virtude da demanda crescente
regularizaremos uma agenda de
atendimento mensal nos campi da UFRB.

1) o pagamento na UFRB da Graticação por
encargos de cursos e concursos; 2) o
pagamento de férias para docentes afastados
para capacitação; 3) a regularização do
pagamento do adicional de insalubridade, 4)
ainda em trâmite, a ação contra o desconto
indevido de Contribuição Previdenciária e IR
sobre férias.

A APUR por meio da assessoria jurídica irá já
no mês de maio intervir em demandas
urgentes dos/as professores/as da UFRB:

Professores/as que necessitem de assessoria
jurídica para estas ou outras questões entrem
em contato pelo email:

1) Pagamento de Retribuição por Titulação
– Em reação ao Comunicado Conjunto
PROGEP/CPPD Nº. 01/2017, do dia 20 de

apurjuridico@gmail.com, ou liguem para
nossa sede em horário comercial –
(75) 3621-4473.

