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Sr/a Deputado/a

O FAD - Fórum das Associações Docentes das Universidades Baianas repudia fortemente o intento do Governador
da Bahia, Sr. Rui Costa, de extinguir o abono permanência das funcionárias e dos funcionários públicos do nosso
estado.

Consideramos que esta medida é um ato que ataca, mais uma vez, o funcionalismo e o serviço público, desta vez
em meio à crise pandêmica do COVID 19. Ela se dá na contramão da tragédia em que se transformou a pandemia
no Brasil, ultrapassando 160 mil casos e mais de 11 mil mortes, devido à fragilidade do serviço público brasileiro
como resultado da adoção de políticas ultraneoliberais pelos últimos governos e que tem se aprofundado na
Bahia. O abono permanência é um DIREITO garantido em Lei do Estado da Bahia. A Reforma da Previdência, a Não
Concessão da Dedicação Exclusiva para docentes que adquiriram o direito há mais de 4 anos e a ausência de
concursos públicos têm precarizado o trabalho dos docentes. Assim, o fim do abono permanência só irá piorar as
condições das Universidades Estaduais, pois muito provavelmente muitos discentes ficarão sem professores.

A eleição de vossas excelências tem como principal objetivo realizar a proteção ao povo baiano mais necessitado
em um estado que possui um dos piores índices de IDH no país. Portanto, as ações devem se dar no sentido de
aumentar a qualidade do serviço público e, portanto, necessita evitar mais ataques aos servidores públicos, a fim de
não prejudicar, ainda mais, os serviços oferecidos à população em situação de vulnerabilidade.

Assim, solicitamos a vossa excelência, Sr. Deputado e Sra. Deputada, 
VOTAR CONTRA a aprovação da extinção do abono permanência!  

Atenciosamente,
Prof. Arturo R. Samana
Coordenação do Fórum das AD´s


