Governador, respeite a Lei,
os servidores e a sociedade:
REAJUSTE LINEAR, JÁ!
Conquistado na Constituição de 88, o direito dos servidores públicos à reposição das
perdas é um mecanismo básico de proteção dos salários para enfrentar a inflação. Como
todo(a) trabalhador(a), o funcionalismo também tem seu poder de compra corroído pela
inflação. Cabe ao governo estadual reajustar os salários, no mínimo, pelo índice de inflação
anual do IPCA/IBGE, calculado para 2013 em 5,91%, retroativo a janeiro, em observância ao
Art. 37, inciso X e XI da Constituição brasileira.
O governo da Bahia parece querer repetir a façanha do ano passado (2013) quando
divulgou o índice somente em abril e em valor bem menor do que a inflação anual de 2012.
Após a denúncia dessa tentativa de confisco salarial, o governo retrocedeu, mas, mantendo
sua política desrespeitosa de arrocho salarial, dividiu o pagamento em duas parcelas, sendo
a primeira na folha de junho. Esse comportamento contumaz do governo impõe aos servidores públicos perdas que vão se acumulando, provocando uma diminuição significativa no
seu poder de compra.
É inaceitável que a propaganda do governo diga que a “Bahia vai bem”, que em 2013
o PIB da Bahia cresceu, percentualmente, acima do nacional, que a arrecadação do ICMS
cresceu 16,24%, e, no entanto, quando se trata de investir no serviço público e nas políticas
sociais, o discurso é o da “crise orçamentária”.
A valorização do servidor público, através de melhores salários e condições de trabalho,
é essencial se o governo pretende ter uma política de melhoria dos serviços públicos. Contudo, na contramão dessa perspectiva, por exemplo, os recursos destinados à manutenção,
custeio e investimentos para as Universidades Estaduais, esse ano, foram reduzidos em R$
10 milhões em relação a 2013. Assim, não há recursos para educação, saúde, mas há
para obras da Copa e para “ajudar” os empresários com liberação de impostos a título de
incentivo.
Já estamos caminhando para o décimo quarto mês de corrosão salarial sem o anuncio
do reajuste linear dos servidores públicos da Bahia. Governador, não surrupie outra
vez o salário do servidor. O Movimento Docente reivindica que o governo encaminhe
imediatamente o Projeto de Lei do reajuste linear, com índice acima da inflação de 2013,
respeitando a lei e valorizando servidores e o serviço público.
Bahia, março de 2014.

