
 

 

Salvador, 16 de março de 2022 

Exmo(a). Sr(a) Deputado(a) Estadual 

Prezados (as) parlamentares, 

 

O Fórum das ADs vem por meio desta reiterar a pauta de reivindicações da 

categoria docente do ano de 2022. A nossa pauta já é de conhecimento do governo. Foi 

protocolada reiteradas vezes nas secretarias da Educação (SEC), Administração 

(SAEB), Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), Relações Institucionais (SERIN) e 

Governadoria. Além disso, temos comunicado à sociedade baiana constantemente 

nossos principais pontos de reivindicações, que passam pela luta por reajuste salarial 

digno para a categoria e retomada da mesa de negociação. 

Após 7 anos de espera e arrocho salarial, os docentes receberam um reajuste 

abaixo da inflação de 2021, apenas 4%. Entre 2015 e 2021, a categoria acumulou uma 

corrosão inflacionária de mais de 50%. Além disso, os salários também foram reduzidos 

com aumentos de contribuição da alíquota previdenciária e no Planserv. Dos 13 

governadores que até agora concederam reajuste salarial para uma categoria ou 

servidores estaduais, Rui Costa foi o que aplicou um dos menores aumentos do 

Brasil. Toda essa situação gera insatisfação na categoria, que sofre uma defasagem 

salarial ao passo que o custo de vida e de itens básicos só aumentam. 

Outro item importante para intermédio com o governo é a questão da reabertura 

da mesa de negociação permanente, um canal de comunicação entre o movimento 

docente e o Governo Estadual que foi acordado desde 2019 com a greve. Há mais de 

dois anos essa mesa foi paralisada de forma unilateral pelo governo. O silêncio impera 

mesmo com as nossas por tentativas telefone, ofícios, e-mail e até mesmo 

manifestação. 

Nesse sentido, requeremos que V. Exa. corrobore intermediando esse diálogo 

com o Governo do Estado para que seja instalada a abertura de processo de negociação 

por meio das secretarias competentes. Urge que o Governo reveja sua postura nos 

últimos anos sobre o diálogo e a precarização do funcionalismo público baiano. 

Aguardamos o retorno de V.Sa, com indicação de uma agenda de reuniões para que 

possamos, de fato, avançar no processo de negociação. 

 

Respeitosamente, 

 

 


