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MAIS DO QUE NUNCA É HORA 
DE DEFENDER A DEMOCRACIA 

E A UNIVERSIDADE PÚBLICA

BOLETIM DA

Comemoramos 10 anos da APUR 
num dos momentos mais delicados 
da história do país, o que confirma 

para nós a importância de termos uma 
organização sindical para proteger 
nossa categoria e a universidade pública 
dos ataques e ameaças que estamos 
sofrendo.

Neste mês, o povo brasileiro estará 
votando para escolher um novo 
presidente da república para governar a 
nação nos próximos quatro anos, num 
cenário de forte desindustrialização do 
país,  alto índice de desemprego, de 
fragilidade das instâncias democráticas 
e de grave crise política, acentuada após 
o golpe de 2016.

Nos últimos dois anos, vivemos sob 
uma agenda de retrocessos, com forte 
redução de investimentos nos serviços 
públicos essenciais e estratégicos da 
nação. Na UFRB, sofremos um súbito 
corte no nosso orçamento, com uma 

se colocam contra as conquistas 
democráticas! É preciso eleger 
governantes comprometidos com a 
restauração da ordem democrática do 
país, e com a retomada imediata da 
política de expansão e consolidação da 
rede federal de ensino. 

Urge fazermos da universidade 
pública um espaço de resistência dos 
valores democráticos e de excelência 
na formação científica, profissional e 
artística, fundamental para enfrentar 
as adversidades dos próximos anos. 
Por isto saudamos os 10 anos de 
existência da APUR, com a certeza que 
ela está à altura dos desafios colocados, 
ao mesmo tempo, acreditamos que 
nossa associação pode ser ainda mais 
forte. Nesse sentido, reconhecemos a 
importância do seu fortalecimento para 
continuar sendo um ponto de apoio 
para lutas em defesa dos direitos dos 
professores/as da UFRB e da democracia 
em nosso país.

previsão de receita de investimento 
para 2019 vinte vezes menor do que 
a previsão de 2015. Medida que, 
combinada com o achatamento dos 
salários dos professores e servidores 
técnico-administrativos, ameaça o 
desenvolvimento e a consolidação da 
nossa universidade.

Nestas eleições presidenciais, têm 
candidatos que defendem projetos que 
explicitamente se colocam a favor de 
privatizar a universidade pública e que 
escolheram os servidores públicos como 
os inimigos da nação, colocando-nos 
como responsáveis pela crise econômica 
do país, e por isto apontam para o ataque 
à Previdência Social dos servidores 
públicos e para o congelamento dos 
salários e direitos da nossa categoria.

Diante deste cenário, nós, professores da 
UFRB, devemos derrotar nas urnas as 
candidaturas que defendem o desmonte 
das universidades públicas e que

Vida longa à APUR!
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APUR: HÁ 10 ANOS LUTANDO PELOS DIREITOS DA 
CATEGORIA DOCENTE, PELA UNIVERSIDADE E POR 

UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Perto de completar 10 anos de existência, 

a Associação de Professores Universitários 
do Recôncavo (APUR) tem muito a comemorar. 
Desde a sua fundação até aqui, o caminho 
construído tem sido o de luta junto aos docentes 
da nossa Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia (UFRB) e a defesa intransigente dos 
direitos democráticos da categoria.

Ao longo deste tempo a APUR tem defendido 
firmemente, os docentes, construindo pautas 
de valorização da categoria, e conseguindo 
inúmeras conquistas: Dentre elas:

- Reestruturação e progressão;  
- Pagamento da insalubridade; 
- Garantia do pagamento das férias para os 
professores afastados para qualificação;

demandas que afetam a nossa universidade, 
como, por exemplo, as deficiências de 
infraestrutura nos Centros e as obras sem 
conclusão; além de pautar incansavelmente a 
defesa da autonomia universitária e uma UFRB 
mais democrática.

Mas a atuação da APUR não tem se restringido 
aos muros da universidade. Atuando na 
organização de trabalhadores e na denúncia do 
golpe que assola as instituições já frágeis de 
nosso país, o sindicato reconhece sua tarefa de 
aliança a outros movimentos. Por isso, o nosso 
sindicato vem atuando juntamente com outros e 
com movimentos sociais para defesa de políticas 
estruturais em nosso Recôncavo. Foi a APUR 
quem encabeçou a criação do Pólo Sindical 
na cidade de Cruz das Almas, contribuindo 
na organização de ações políticas na região. 

- Exigência do pagamento de gratificações 

por encargos dos concursos; 

- Combate ao FUNPRESP.

Não podemos esquecer que foi a APUR quem 
travou a luta pela carga horária justa na UFRB, 
reivindicando que fosse assegurado o direito 
à carga horária mínima de oito e máxima de 
doze horas em atividades de sala de aula. 
Uma luta que resultou, no dia 9 de junho de 
2016, na aprovação da nova carga horária 
para professores de dedicação exclusiva pelo 
CONSUNI, por unanimidade. 

A importância de nosso sindicato na UFRB 
ainda pode ser percebida no papel que a APUR 
tem tido quando o assunto é exigir respostas às
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A APUR esteve no plebiscito a favor de uma 
Constituinte para a Reforma Política; esteve nos 
atos contra a PL 4330 e as MP’s 664 e 665; 
contra a privatização dos hospitais públicos 
federais e estaduais; em atos e discussões 
contra a violência às mulheres. Nossa 
associação sempre esteve solidária às lutas dos 
outros movimentos e categorias, como as do 
Movimento Estudantil, dos servidores técnico-
administrativos, a greve das UEBAs e aos 
demais sindicatos da região.

Esses 10 anos têm sido de muita luta, 
mas estamos apenas começando. Vivemos 
dias de muita cautela e de necessidade de 
organização de coletividades, assombrados pela 
possibilidade da emergência do que há de mais 
retrógrado, autoritário, fascista e conservador 
na política brasileira, que muitos prejuízos 
podem trazer à educação. Não bastassem os 
cortes enormes a que estamos submetidos, há 
indícios de intervenção curricular e acadêmico 
que ferem a autonomia do ensino superior. Há 
indícios de que uma universidade negra, de 

Há muito por fazer e esta é a razão de estarmos 
juntos. Acreditamos na força do professor 
quando se une a outro e ultrapassa suas 
causas individuais em favor da construção de 
políticas de educação superior para todos. A 
UFRB alargou as possibilidades de construção 
de conhecimento do/no Recôncavo. A APUR 
organiza os professores para esta tarefa tão 
digna e tão honrada.

Depois de 10 anos temos que agradecer a cada 
um de vocês que topou esse desafio conosco com 
seus recursos pessoais e investiu e acreditou na 
APUR. Aproveitamos para render homenagem e 
agradecimento especial ao Prof. Herbert Toledo 
Martins, hoje na UFSB, que se dedicou muito 
na construção e consolidação da APUR que 
temos hoje, deixando-nos uma seção sindical 
organizada como seu principal legado político. 
Convidamos a você que ainda não é nosso filiado 
que venha conosco na construção do projeto 
coletivo por dias melhores para os professores 
da APUR e para a educação no Recôncavo. 

maioria feminina e de filhos de trabalhadores 
incomode a elite branca e agrária no Nordeste. 
Então, há muita luta a ser travada. 

Precisamos criar estratégias para resistir aos 
impactos dos drásticos cortes no investimento 
da ciência e tecnologia, que tende a piorar as 
condições de trabalho da categoria docente e 
dos servidores técnicos. 

Outra demanda que se faz urgente é a luta 
contra a violência às nossas professoras, uma 
vez que o levante conservador alimenta a 
cultura machista e misógina, atingindo as salas 
de aula e espaços da universidade. Pensando 
nisso, a APUR está contribuindo com a criação 
do Coletivo de Mulheres na UFRB. Só no 
último semestre, muitos casos de violência 
contra professoras foram levados à justiça. 
Como bem lembrou a diretora executiva da 
APUR, professora Fátima Silva, em um de 
nossos debates, “não podemos ser lembradas 
só no 8 de março. Nós existimos nesse 
sindicato. Nós existimos nessa universidade”. 

Depois de 10 anos, afirmamos o orgulho de ser professor da UFRB! 
Vida longa a APUR!
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 1,2 milhão já sofreram violência sexual;
 2,4 milhões já sofreram assédio sexual;
 2,3 milhões já sofreram agressão moral 
ou psicológica;
 2,1 milhões já sofreram desqualificação 
intelectual;
 830 mil já sofreram coerção;
 437 mil já sofreram violência física;
 42% das universitárias sentem medo de 
sofrer violência no ambiente universitário;
 56% das estudantes de universidades já 
sofreram algum tipo de violência;
 38% dos alunos homens admitem ter 
praticado algum tipo de violência contra as 
mulheres.

www.apur.org.br/filie-se


