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Por que os professores não se indignam e nem reagem às denúncia gravíssimas 

feitas pelo Prof. Menandro, Prof. Altino entre outros sobre a APUB? 

  

Uma explicação é que os professores precisam de uma exposição didática para 

absorverem a informação. É o que farei nesse e-mail, num breve histórico.  

  

Outras explicações deixarei para depois quando farei uma analogia com a novela 

da GLOBO, Amor À VIDA, em que a ALINE revive a APUB. 

  

 UM BREVE RESUMO HISTÓRICO.  

  

Em 2006, a direção da APUB (alguns são os mesmos diretores dela hoje) 

arquitetou o plano de desfiliação da APUB, mas o regimento/estatuto da APUB 

EXIGIA um quorum qualificado muito alto parA um assunto polêmico e 

temerário como esse. 

  

Então estabeleceu uma estratégica maquiavélica de criar necessidades falsas de 

modificar o regimento, promovendo um debate, numa lista apubdebates, onde até 

as assembléias foram denegridas com desnecessárias e ultrapassadas. Mesmo 

recebendo resposta à altura nesse debate orquestrado, prosseguiram no seu 

intento.  

  

(Obs.1: essa foi a razão porque muito tempo depois, censuraram e finalmente 

fecharam a lista apubdebates, pois ela já tinha cumprido sua missão e debates era 

tudo que eles menos queriam).  

  



Elegendo 6 propostas de modificação do regimento, não falando em nenhuma delas 

em desfiliação do ANDES para não despertar suspeitas, convocam uma assembléia 

para modificação do regimento. 

  

(Obs.2: A proposta que supostamente permitiria a desfiliação fácil do ANDES foi a 

proposta enumerada como Proposta 3b acrescentando o novo artigo: (Art. 19 – A 

Assembléia Geral e a Diretoria podem transferir deliberações de sua competência 

para plebiscitos e referendos sobre temas que considerar relevantes, caso em que o 

quorum da deliberação será a maioria dos votos válidos dos participantes). Uma 

aberrante inversão de valores; pela letra do artigo poder-se-ia aprovar qualquer 

proposta relevante por 2 a 1. Que mente diabólica imaginou isso?) 

  

A assembléia convocada, com cerca de sessenta pressentes, não tinha 

evidentemente quorum para aprovar as propostas e aí apelou-se para outro 

artifício, usado parcimoniosamente por outras entidades, mas ilegal e do ponto de 

vista do nosso regimento anti-regimental: Assembléia Permanente. Além disso 

estipulou-se um prazo abusivo para se encerrar a assembléia permanente: um mês 

condicionado a nova decisão. 

  

Passado um mês e o resultado sendo pífio, prorrogou-se abusivamente a 

assembléia permanente por mais um mês. 

  

Não conseguindo novamente o quórum que queriam prorrogaram por mais outro 

mês.  

  

Finalmente prorrogaram até o dia da eleição da nova diretoria na esperança de 

conseguirem que os eleitores que fossem votar nas eleições votassem também na 

urna da assembléia permanente. Ou seja pescar incautos.  

  

Apurados os votos  o resultado foi : 

  

   P 1 P 2 P 3a P 3b P 3c P 4 

Resultados  1.191 1.155 1.122 1.080 1.065 1.025 

% s/ 2.701 44,09 42,76 41,54 39,99 39,43 37,95 



  

P1 -Proposta 1 - UFBA CENTEC 

P2 - Proposta 2 - Plano de Saúde 

P3a - Proposta 3 a- Referendo p/ greve   > 2 dias 

P3b - Proposta 3 b - transf. Para plebiscitos (a tal) 

P3c - Proposta 3 c - Consultas via digital ou correio 

P4 - Proposta 4 - diretor suplente 

  

2.701 – número de associados naquela data segundo registro em cartório. 

  

Portanto, mesmo com todo o abuso, a Diretoria perdeu. Suas propostas não foram 

aprovadas. Era necessário que cada proposta tivesse no mínimo 1.352 votos para 

ser aprovada. Uma diretoria honesta reconheceria a derrota e proporia outros 

caminhos para conseguir mudar o regimento.  

  

Mas não; ela achou que podia impunemente ludibriar a boa fé dos professores e 

publicou o seguinte resultado, numa ofensa à inteligência e aos brios dos 

professores da UFBA: 

  

  P 1 P 2 P 3a P 3b P 3c P 4 

Resultados  1.191 1.155 1.122 1.080 1.065 1.025 

% s/ 1.304 91,33 88,57 86,04 82,82 81,67 78,60 

  

1.304 – número de votantes presentes.   Uma fraude. 

  

Ocultando o número de associados, com direito a voto, dos próprios associados, 

proclamou vitória e modificou fraudulentamente o regimento. 

  



Além disso criou outra mistificação para engabelar o ANDES. Conseguiu um 

parecer fajuto de um escritório de advocacia criando critérios anti-regimentais 

para justificar exclusão de associados com direito a voto. Baseado nesse parecer 

reduziu quantitativamente, para mero efeito de cálculos, o número de associados 

de 2.701 para 2.520. Tratou-se de uma farsa, não só porque o artigo 7º do 

regimento anula totalmente esse parecer fajuto, como durante a votação não houve 

qualquer orientação de impedir os excluídos de votarem e não poderia impedir 

pois o art. 7º garantia seus direitos. Tratava-se apenas de obter um número para 

engabelar o ANDES e os professores da UFBA. 

  

Mas mesmo com esse falso número, 2.520, as propostas não foram aprovadas como 

mostra a tabela abaixo: 

  

  P 1 P 2 P 3a P 3b P 3c P 4 votantes 

Resultados  1.191 1.155 1.122 1.080 1.065 1.025 1.304 

% s/ 2.520 47,22 45,79 44,48 42,82 42,22 40,63 51,75 

  

  

Mas como quem acha madeira mole faz gamela, a Diretoria da APUB apresentou o 

resultado do percentual de votantes sobre o de associados (falso por sinal), 51,75, 

como prova de que tinha alcançado o quórum  de 50% + 1. 

  

Contudo, pelo regimento, as mudanças tinham que ser aprovadas no congresso do 

ANDES e não foram, por outras razões que feriam o estatuto do ANDES, ao qual o 

regimento da APUB é subordinado.  

  

Sentindo a frouxidão do ANDES quem nem sequer questionava na justiça a 

suspensão do envio dos percentuais obrigatórios das contribuições dos associados 

desde 2006, a APUB prosseguiu no seu firme propósito de desfiliação e 

temerariamente em 2008 convocou um plebiscito ilegalmente para efetivá-la. 

Como dizia Euclides da Cunha, a impunidade é que faz o celerado.  

  

Entrei na justiça contra a ilegalidade do plebiscito e o resto os professores da 

UFBA já devem saber, pois o Saci, Altino e outros o denunciam frequentemente. 

Caso queiram detalhes eu estou a disposição para esclarecer.  



  

Ganhei da primeira instância à última, quando a APUB foi multada por litigância 

de má fé. Agora é só aguardar a execução. Mas isso não quer dizer que eles não 

vão rir por último. 

  

Eles podem entregar uma APUB sem dinheiro e sem sede e fazer outro sindicato 

partindo do zero para se filiar ao PROIFES e parece ser essa a intenção, pois se 

não, já teriam desistido há mais tempo. 

  

Os professores sabem quanto eles pagaram de advogados e continuam pagando 

com o dinheiro dos professores? 

  

Só há um modo de se evitar essa tragédia. É os professores se mobilizarem e numa 

assembléia anularem a tal assembléia permanente e todos os atos derivados dela, 

voltando inclusive ao antigo regimento/estatuto.  

  

É uma obrigação moral e ética dos professores da UFBA. 

 


