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NOTA DE REPÚDIO E ESCLARECIMENTO 

 

A APLB-Sindicato, Núcleo Itabela, vem esclarecer aos associados 

e a quem interessar possa que: 

Repudia com veemência a matéria tendenciosa veiculada pelo 

site: girobahia.com.br na edição do dia 22/10/2020, que tem cunho 

oportunista e conotação política, ficando evidente que o objetivo 

da matéria é desmobilizar a categoria para enfraquecer esta 

entidade que sempre está lutando para garantir os direitos dos 

associados. Ou será que o objetivo é ofuscar e difamar os 

coordenadores da APLB Itabela? 

É de conhecimento de todos, principalmente da categoria que o 

núcleo da APLB Itabela protagonizou várias paralisações, greves, 

passeatas e o fechamento da BR 101 sempre de forma ordeira e 

participativa garantindo o   sucesso de suas reivindicações e todos 

os movimentos paredistas foram deliberados em assembleia, 

portanto sempre respeitando decisão democrática da categoria. 

Cabe ainda lembrar que a APLB Sindicato por respeito a saúde e 

integridade física de seus associados, não está realizando 

assembleias presenciais devido "Covid 19" e mesmo com a 

paralização esta diretoria continua na luta. 

Nossa entidade jamais vai permitir mentiras e enganação aos 

nossos associados formados por pessoas politicamente 

esclarecidas. 

Por fim repudiamos pessoas mal-intencionadas que não respeitam 

os assuntos inerentes aos direitos dos associados, assuntos 
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estes, que são tratados e resolvidos pela assembleia geral da 

categoria. 

A APLB Itabela não vai recuar na luta pelos    direitos dos 

trabalhadores da educação em Itabela. 

APLB sindicato prioriza sua pauta de luta conquistas e 

reinvindicações como: PLANO DE CARREIRA, ENQUADRAMENTO, E 

PRECATÓRIO DO FUNDEF 

Mais de 100 titulações e progressões aprovadas pela COPEA 

(com atuação direta do Sindicato); 

 Retomada do Plano de Carreira e Estatuto do Magistério; 

 Acompanhamento jurídico aos Profissionais da Educação; 

 Aumento de quase 300% no valor da aula extra; 

 Conclusão do Bloco I da sede própria do Sindicato; 

 Garantia de Eleições diretas para Diretores. 

 Implantação da reserva técnica (com atuação direta do 

Sindicato) 

É com base neste sentimento que em respeito aos nossos 

colegas e associados prestamos esclarecimento ao tempo que 

repudiamos a atitude tomada. 
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