
AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA

A chapa Amanhã há de ser outro dia: em defesa dos direitos e da universidade pública!
se coloca à disposição para dirigir a APUR no próximo período e construir com as/os
professoras/res a luta necessária em torno das reivindicações da categoria e dos desafios
postos pela atual conjuntura política do país. A formação dessa chapa observou a paridade
de gênero e a representatividade em todas as cidades onde a UFRB está situada.
Reconhecendo o legado construído pelas filiadas e pelos filiados desta seção sindical, bem
como pelas diretorias que nos antecederam, assumimos como princípios: a autonomia e a
independência política; a defesa da categoria docente nas diferentes instâncias e espaços;
a defesa da democracia; a defesa intransigente dos direitos historicamente conquistados
pela classe trabalhadora; a defesa e a construção de uma universidade pública, de
qualidade e socialmente referenciada; a valorização das instâncias deliberativas e do
respeito ao regimento da APUR; e a construção de um sindicato plural e democrático. Sob
estas bases, apresentamos a você nossa carta programa estruturada em 5 eixos políticos.
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Os povos de todo o planeta sofrem com a crise do modo de produção capitalista,
agravada com o advento da pandemia da Covid-19, resultando em milhões de mortes,
aumento da pobreza e intensificação das desigualdades educacionais, econômicas e
sociais. No Brasil, a pandemia se instala num quadro de elevadíssimo desemprego, de
desmonte da seguridade social, de cortes e de sucateamento nas políticas sociais,
particularmente no SUS e nas universidades públicas, assim como de destruição de
direitos trabalhistas e previdenciários. Desse modo, é preciso reconhecer que o
desastre que vivemos não era algo inevitável, muito pelo contrário, foi consequência
da política de ajuste fiscal empreendida desde o golpe de 2016 contra a presidenta
eleita Dilma Rousseff.
Associado a isso, enfrentamos o Governo Bolsonaro, que envidou esforços em
disseminar notícias falsas, em dar continuidade aos ajustes fiscais e se recusou a
implementar as medidas necessárias ao combate da pandemia da Covid-19. Com
efeito, o povo trabalhador está sendo submetido a um falso dilema: morrer de Covid-
19 ou de fome. 
Compreendemos que a construção de uma saída política para esses problemas é uma
questão urgente e que nosso sindicato, em unidade com as demais entidades
representativas dos trabalhadores, deve lutar para que haja, imediatamente, a adoção
de medidas de efetivo distanciamento social para redução dos níveis elevadíssimos de
contaminação por todo o país, VACINA PARA TODOS!, distribuída de forma equânime
para sociedade pelo SUS, acompanhada por TESTAGEM EM MASSA, visto que esta
seguirá necessária como instrumento de política de saúde pública. Como providências
complementares, porém essenciais para a realização das primeiras, defendemos o
AUXÍLIO EMERGENCIAL DE NO MÍNIMO R$ 600,00 e NENHUMA DEMISSÃO enquanto
perdurar a pandemia.  Estas são medidas fundamentais para preservarmos vidas,
defendermos o povo pobre, superarmos essa crise e alcançarmos condições para que
nossa comunidade acadêmica possa retomar as atividades presenciais.

Em defesa dos direitos e da universidade pública
DEFENDER A VIDA, OS EMPREGOS E 

FORTALECER OS SERVIÇOS PÚBLICOS
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Os ataques sucessivos à Universidade Pública Brasileira vem colocando em risco sua
existência e, principalmente, a consecução de suas funções sociais. Por um lado, observamos
tentativas incessantes visando reduzir ou dizimar com a autonomia universitária, a
perseguição de professoras e professores, o desrespeito à liberdade de cátedra e ingerências
de diferentes ordens. Por outro lado, vêm ocorrendo fortes cortes no orçamento da
educação, um verdadeiro processo de desinvestimento progressivo que ameaça o
funcionamento básico das nossas universidades, em especial a UFRB, que não completou seu
processo de implantação. Tudo isso num contexto de crescente negação da ciência e de
destruição de suas fontes de financiamento. Consideramos que é vital a defesa da UFRB e das
demais Universidades e Institutos de Pesquisa Públicos, de um financiamento que garanta a
autonomia universitária e o cumprimento de suas funções sociais.
Acrescentamos ainda a necessidade de defender o ensino presencial como a modalidade de
ensino dos cursos em nossa universidade, face o discurso crescente de apoio ao ensino
remoto e outros formatos, especialmente neste momento de pandemia. O ensino remoto
deve ser entendido apenas com caráter emergencial, a Universidade pública é espaço de
produção de conhecimento e arte e necessita da presença de sua comunidade para se manter
pulsante.

C H A P A  A P U R  2 0 2 1 - 2 0 2 3

Em defesa dos direitos e da universidade pública
DEFESA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA E DA CIÊNCIA
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O Governo Federal e as presidências da Câmara do Senado já anunciaram a intenção de votar
e aprovar a Reforma Administrava que visa destruir completamente os serviços públicos,
atacando o seu principal componente, o servidor público. Prevê-se, dentre outras coisas, a
perda de direitos adquiridos, o fim da estabilidade, favorece a perseguição política, dificulta
ou inviabiliza reajustes e progressões, e precariza os serviços ofertados à população. É
imprescindível mobilizarmos e construirmos a mais ampla unidade em torno da luta contra a
reforma administrativa. Para isso, será necessário recorrermos aos tradicionais instrumentos
e formas de lutas construídos pelas/os trabalhadoras/os, mas também, coletivamente, criar
novas formas de luta para DERROTAR A REFORMA ADMINISTRATIVA.

NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA
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Desde 2015, a categoria docente não tem reajuste salarial. As perdas inflacionárias já
ultrapassam 35%. Em consequência, as professoras e os professores perdem o poder de
compra e sentem cada vez mais os impactos da crise. O Governo Federal e os representantes
do “mercado” investem em um discurso de que somos privilegiados, que em última instância
visa colocar em confronto trabalhadoras/es contra trabalhadoras/es. Ao mesmo tempo, joga
sobre os nossos ombros o peso da crise, enquanto os banqueiros aumentam os seus lucros.
Reajuste salarial é direito! Entendemos que essa luta deve ser uma das prioridades para o
próximo período. Por isso, é imprescindível a mobilização e a construção de uma campanha
salarial forte junto à diretoria do Andes-SN e demais seções sindicais. 
Além disso, a luta permanente por condições de trabalho, pela defesa do plano de carreira,
pela desburocratização e agilização de nossas progressões e promoções, tanto no âmbito
externo, quanto no contexto da UFRB, é um compromisso assumido por essa chapa. 
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O Governo Bolsonaro faz questão de demonstrar que é inimigo da Universidade Pública
Brasileira, desmantelou nossa previdência social, vem aniquilando com os direitos dos
trabalhadores e é o principal responsável pelo genocídio em curso em nosso país. Não será o
Governo Bolsonaro que adotará as medidas necessárias para pôr um fim de fato à pandemia.
Nossas reivindicações também não serão atendidas por esse governo. Por tudo isso, é
imperativo lutar PELO FIM DO GOVERNO BOLSONARO.
Os ataques à democracia, à liberdade de organização e de manifestação, e ao amplo direito
de defesa, princípios basilares da Constituição Federal, vêm sendo ampliados. Por isso, a
necessidade de aproximar os/as professores/as das lutas democráticas encabeçadas pela
maioria das organizações dos trabalhadores brasileiros, que hoje se materializa nas
campanhas contra a criminalização dos movimentos sociais e em defesa ao direito de greve.

FIM DO GOVERNO BOLSONARO
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• Construir e dar continuidade à luta pelas pautas internas;
• Realizar campanha de filiação e construir instrumentos de acolhimentos de novas e
novos docentes;
• Ampliar a participação das filiadas e dos filiados ao sindicato nos seus diversos
espaços e instâncias, privilegiando a construção do sindicato por sua base;
• Melhorar os meios e canais de comunicação da APUR aproximando a base de sua
direção;
• Atuar no ANDES construindo alternativas que fortaleçam o sindicato nacional;
• Combater o assédio moral e sexual em nossa universidade e mobilizar para que a
resolução interna que trata desta questão seja aprovada e cumprida;
• Atuar para que seja construída a mais ampla unidade em torno dos direitos e em
defesa dos serviços e das Universidade Públicas;
• Promover a discussão na base sobre a filiação do ANDES-SN à central sindical;
• Trabalhar para uma melhor articulação unitária com a Assufba e com as
representações estudantis na UFRB;
• Oferecer um acompanhamento assistencial especial para aposentados na APUR;
• Aprimorar o atendimento jurídico da APUR;
• Articular ações e iniciativas conjuntas com os movimentos sociais e com as lutas
populares na Bahia e no Brasil;
• Concluir a aquisição da sede da APUR e realizar as adequações necessárias para o
seu funcionamento;
• Constituir espaços para o planejamento participativo das ações da nossa seção
sindical.
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