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Coordenação do Fórum das ADs <forumdasadsba@gmail.com>

Continuidade da mesa de negociações com ADs
2 mensagens

Coordenação do Fórum das ADs <forumdasadsba@gmail.com> 18 de maio de 2020 21:02
Para: cibele.carvalho@serin.ba.gov.br, jeronimo.rodrigues@enova.educacao.ba.gov.br,
edelvino.goesfilho@saeb.ba.gov.br
Cc: Adriano Tambone <atambone@saeb.ba.gov.br>, Kelly.costa1@serin.ba.gov.br, DIOGO PEDREIRA LEAL
ARAPONGA <diogo.araponga@saeb.ba.gov.br>, marcius.gomes@enova.educacao.ba.gov.br

Prezados (a) Secretários (a)

Estamos cientes da gravidade da situação no estado e da luta do governo estadual com as medidas de
preservação da vida dos baianos pela crise do COVID19.

Nossas universidades estão com as aulas de graduação suspensas, porém elas não estão estáticas, porque
continuam com os/as docentes cumprindo atividades na pós-graduação, na  pesquisa e na extensão. Ainda
mais, são incontáveis as ações que as universidades têm desenvolvido e vão desde a produção de álcool gel,
EPIs, ao assessoramento as secretarias de Saúde de vários municípios. As AD's agrupadas neste FAD tem se
somado a luta contra a COVID19 com ações solidárias em favor das comunidades carentes, onde o longo
braço do estado não chega.

Em meio à pandemia, o Movimento Docente das Universidades Estaduais da Bahia recebeu um forte
impacto quando o Senhor Governador propôs e depois o legislativo aprovou, o congelamento de mais um
direito do servidor publico como é o abono permanência.

A situação é complicada, ainda assim consideramos que é necessário não interromper o diálogo criado entre
o governo e as AD's através da Mesa de Negociação permanente.  Nossa última reunião da Mesa de
Negociação aconteceu no final do 2019. Após dessa data, tivemos dois adiamentos com uma última reunião
marcada para o dia 27/01/20. Logo após uma sucessão de eventos, marcado por um lado pela reforma da
previdência estadual em janeiro, e agora pela recente crise do COVID19, o nosso diálogo foi interrompido.

Assim solicitamos uma reunião não presencial, via acesso remoto, porque precisamos retomar a nossa pauta
de negociação, conforme o acordo assinado ao final da greve em 2019 onde todas as partes concordaram em
manter o diálogo através da Mesa de Negociação.

Atenciosamente, 

Arturo Rodolfo Samana

Coordenador do Fórum das AD.

Marcius De Almeida Gomes <marcius.gomes@enova.educacao.ba.gov.br> 18 de maio de 2020 21:02
Para: forumdasadsba@gmail.com

Prezados(as),

A partir de hoje, 21 de novembro de 2019, todas as mensagens recebidas estarão sendo encaminhadas,
automaticamente, para o e-mail: gabinete.cepee@enova.educacao.ba.gov.br. Por gentileza, atualizar o contato
para o endereço eletrônico supracitado. 

-- 
Marcius de Almeida Gomes
Coordenador Executivo de Programas e Projetos Estratégicos da Educação
Secretaria da Educação do Estado da Bahia/SEC
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