
 

  
Ilhéus                                                                                  29 de marco de 2021. 

Exmo. Sr. Rui Costa 
Governador do Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Jerônimo Rodrigues Souza 
Secretário de Educação – SEC 

Exmo. Sr. Jonival Lucas Júnior 
Secretário de Relações Institucionais – SERIN 

Exmo. Sr. Edelvino Góes 
Secretário de Administração – SAEB 

Exma. Sra. Adélia Pinheiro 
Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI 

Exmo. Sr. Rosemberg Pinto 
Deputado Estadual BA  

Exma. Sra. Fabiola Mansur 
Deputada Estadual BA 

Exmo. Sr. Jaques Wagner 
Senador Federal pela  BA 

Exma. Sra. Alicia Portugal 
Deputada Federal pela BA 

Prezadas/os Senhoras/es, 

O Fórum das Associações Docentes das Universidades Estaduais da Bahia 
(Fórum das ADs), órgão que congrega: Associação dos Docentes da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (ADUSB), Associação de Docentes da Universidade 
do Estado da Bahia (ADUNEB), Associação de Docentes da Universidade Estadual de 
Feira de Santana (ADUFS) e a Associação de Docentes da Universidade Estadual de 
Santa Cruz (ADUSC), Seções Sindicais do Andes – Sindicato Nacional, sindicato que 
representa os(as) professores(as) universitários(as) das quatro universidades 
estaduais baianas vem por meio de seu coordenador, se solidarizar com as famílias 



baianas e brasileiras que estão sofrendo com a pandemia da COVID-19, tanto na 
saúde como na extrema pobreza que revelou e ainda foi gerada com esta doença. 

          Reiteramos que o Fórum das ADs está aberto ao diálogo com o governo 
estadual, conforme o acordo verbal estabelecido em nossa última reunião com o Sr. 
Deputado Rosemberg em fevereiro deste ano, e em consonância com o termo acordo 
de greve assinado em 2019 onde foi estabelecida a criação de uma mesa permanente 
de negociação. A Diretoria do ANDES-SN e muitas outras entidades demandam a 
necessidade de um imediato lockdown nacional, e se manifestam em contra o retorno 
presencial ou híbrido das escolas, universidades e institutos federais sem a prévia 
vacinação pública e gratuita de todos(a)s. 

                Enquanto esperamos uma resposta favorável  a nosso pedido de retomada 
do diálogo através da mesa de negociações, o Fórum das ADs vai continuar 
colaborando com as múltiplas ações de solidariedade que temos desenvolvido durante 
a pandemia e incrementar o trabalho de conscientização da população para o 
combate contra a COVID-19.  Como já foi consensuado, um diálogo permanente entre 
o movimento docente e o governo vai também ajudar a todos a superar esta crise. 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Arturo Rodolfo Samana 
Coordenador Fórum das ADs
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