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      Nesta edição do jornal do SINDJUFE-BA, você confere o que planejam os candidatos 
à Prefeitura de Salvador para nossa cidade e o que eles pensam sobre a Reforma 
Administrativa de Bolsonaro e o futuro do funcionalismo público. O sindicato enviou 
duas perguntas a TODOS os concorrentes ao comando do Palácio Tomé de Souza. 
Confira o que cada um deles respondeu.
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Direção do Sindjufe-BA foi enfática ao que atendem os citadinos, mas os servidores da 
defender o adiamento das Eleições saúde. É discurso vazio falarmos em SUS, quando 
Municipais 2020. Seguimos achando que a uma Reforma Administrativa é apresentada pelo 
vida dos trabalhadores é mais importante governo, tornando o Estado Brasileiro subsidiário e 
do que a democracia dos ricos. As eleições estabelecendo a regra que direito é para quem pode 

municipais, contudo, ocorrerão. pagar por ele.
  Evidentemente, não poderíamos nos furtar a      Para nós, qualquer que seja a visão de cidade que 
apontar as limitações dessa democracia formal e a tenhamos, ela será determinada pela visão de 
destacar o quão antidemocrática ela pode ser. As Serviço Público que defendemos. A Reforma 
pesquisas de intenção de votos, que vêm sendo Administrativa, encaminhada pelo governo 
divulgadas, juntamente aos dados extraídos do site Bolsonaro ao Congresso Nacional, modifica o Estado 
do TSE, mostram que os primeiros colocados na Brasileiro e atinge todos os níveis do funcionalismo 
disputa pela vaga no Palácio Tomé de Souza têm público, inclusive o Municipal.
orçamento de campanha na casa dos milhões de    As respostas às nossas indagações, contidas no 
reais. O custo de eleger alguém é elevado e, como presente editorial, estarão nesse jornal. Elas serão 
sabemos, “quem banca a banda escolhe a música”. apresentadas em ordem alfabética, pelo nome de 
Além disso, há uma legislação que favorece a urna de cada candidato. Leia e veja como se 
desigualdade no tempo de televisão e rádio, que comportam os candidatos: alguns tergiversaram; 
exclui a participação de candidatos nos debates da um deles não nos enviou respostas (o candidato 
grande mídia e que reforça e realimenta tais Bacelar, do PODEMOS); houve até quem defendesse 
distorções. o indefensável e outros saíram em defesa desse que 
  Todavia, temos consciência que esse é um é o maior patrimônio do povo brasileiro, o Serviço 
momento no qual os trabalhadores conseguem se Público, sem o qual nenhum projeto de cidade será 
envolver nas decisões da polis, das quais serão para os trabalhadores que nela residem. 
alijados nos próximos quatro anos, exceto, é claro,     Acreditamos estar apresentando um importante 
quando conseguem se organizar e influenciar os instrumento para fomentar os debates e a nossa 
rumos da política, através de sua ação direta nas decisão. Um instrumento, também, para cobrarmos 
ruas. consequência e coerência nas votações que 
      Assim, face ao envolvimento mais acentuado dos acontecerão no Congresso Nacional e que podem 
trabalhadores nos rumos políticos do país, que se mudar, de vez, a face do Estado Brasileiro. A votação 
expressará nas Eleições Municipais desse mês, a da PEC 32/2020 será uma verdadeira constituinte, 
Direção do Sindjufe-BA buscou contribuir para o sem mandato para essa finalidade, fomentada por 
debate. Para isso, chamamos TODOS os candidatos à um governo lacaio dos interesses do grande capital 
Prefeitura de Salvador a responderem às seguintes financeiro e do imperialismo estadunidense. 
perguntas:      Queríamos fazer essa enquete nos 417 municípios 

do nosso Estado. Infelizmente, nossa estrutura não 
   (1) Como você imagina Salvador daqui a quatro nos permite. Fizemos na capital e quarta maior 
anos, caso você seja eleito? cidade do país. Achamos que as respostas refletem, 

ou deveriam refletir, as posições dos partidos nas 
 (2) Qual a sua opinião acerca da Reforma demais cidades. 
Administrativa? Qual a sua visão para o    Esperamos que as posições expressadas pelos 
funcionalismo Municipal, daqui a quatro anos? candidatos (ou a falta delas) sejam úteis, não apenas 

no debate das eleições, mas nas lutas que 
   Apresentamos essas questões porque achamos precisaremos empreender, após o 15 de novembro, 
que elas estão intimamente relacionadas. em defesa dos nossos direitos e dos direitos dos 
Tomemos, como exemplo, um prédio destinado à trabalhadores brasileiros.
Educação Básica, ignorando, todavia, os 
professores. Se assim o for, ele será apenas um       Leia! Debata! Compartilhe!
prédio, não uma Escola. De igual modo, embora 
importantes, não são os equipamentos de uma UPA 

USAR AS ELEIÇÕES COMO FERRAMENTA 
EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO
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   As reformas administrativas promovidas pelo melhorar a oferta dos serviços prestados à 
prefeito ACM Neto foram essenciais no processo população e ampliar os investimentos na cidade, 
de valorização dos profissionais da Prefeitura, ao com destaque para a área social. 
passo em que permitiram também modernizar e 
tornar mais eficiente a gestão pública na capital 
baiana. Além de economizar os recursos dos 
contribuintes, as mudanças tiveram como objetivo 

Nesse sentido, a 
Secretaria Municipal de Combate à Pobreza 
(Sempre) foi reformulada para se adequar à 
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 
do Sistema Único da Assistência Social.

CANDIDATO: BRUNO REIS 
Nº 25 (DEMOCRATAS)

COLIGAÇÃO: SALVADOR NÃO PODE PARAR 
(DEM / PDT / REPUBLICANOS / MDB / 
SOLIDARIEDADE / CIDADANIA / PL / 
PSL / PSC / PATRIOTA / PSDB / PV / 
DC / PMN / PTB)

1) COMO VOCÊ PENSA QUE SALVADOR ESTARÁ DAQUI 
A QUATRO ANOS APÓS O SEU MANDATO, CASO SEJA ELEITO?
  Trabalhar diariamente para transformar de Subúrbio, e melhorar cada vez mais o ambiente de 
verdade a vida das pessoas é a principal marca da negócios, com a simplificação dos processos de 
minha trajetória. É fato inegável que a Salvador de licenciamento, de abertura de empresas e mais 
hoje já é muito melhor do que a do passado. Mas é incentivos fiscais, estimulando a iniciativa privada 
preciso avançar e fazer muito mais para reduzir os a investir em Salvador. O transporte público será 
déficits históricos da capital baiana. A prioridade modernizado, com a ampliação do número de 
da nossa gestão será o estímulo à economia para ônibus com ar-condicionado. Além de concluirmos 
reduzir as desigualdades, gerando emprego e a obra do BRT, da Lapa até a região do 
renda para as famílias. Vamos seguir em frente Iguatemi/Pituba, teremos implantado o Serviço 
com o processo de transformação de Salvador, Rápido de Ônibus (BRS), para reduzir o tempo de 
oferecendo mais qualidade de vida e dignidade viagem e a espera nos pontos. Teremos feito BRTs 
para a população, especialmente para a parcela nas  t ransversa is  das  avenidas  29  de  
mais pobre da cidade, que já recebe 80% dos Março/Orlando Gomes e Gal Costa/Pinto de 
recursos municipais. Avançaremos na melhoria da Aguiar, integrando as praias da Orla Oceânica e a 
qualidade dos serviços públicos essenciais. Até região da BR-324, chegando ao Subúrbio. As áreas 
2024, na área da saúde, a atenção básica estará de cultura e turismo estarão ainda mais 
universalizada, com cobertura de 70%, após a fortalecidas até 2024, com a conclusão do Centro 
implantação de mais 132 equipes de Saúde da Cultural Casa da Música, da Casa da História de 
Família. Como a taxa de dependência do SUS é de Salvador e do Arquivo Público Municipal. Novos 
72% em Salvador, teremos alcançado a cobertura polos de crescimento terão sido criados, um deles 
de 100% em grande número de bairros populares. a partir do novo Centro de Convenções, reativando 
Também teremos implantado a primeira o turismo de negócios na capital baiana. Também 
maternidade municipal e a Clínica da Dor. Na teremos construído o Parque de Esportes 
e d u c a ç ã o ,  a  n o s s a  g e s t ã o  e x p a n d i r á  Olímpicos, fazendo de Salvador um novo polo do 
significativamente as vagas em creches, atingindo turismo esportivo. Portanto, caso eleito, farei o 
55% da taxa de escolarização nessa etapa de trabalho da minha vida à frente da Prefeitura, para 
ensino, elevando ainda o índice de atendimento garantir que as principais conquistas alcançadas 
em tempo integral, que chegará a 70% na nos últimos anos estejam asseguradas, 
Educação Infantil e 25% no Ensino Fundamental. possibilitando que Salvador avance ainda mais em 
Vamos manter os investimentos públicos em todas as áreas.
obras e programas, como o Novo Mané Dendê, no 

2) QUAL A SUA OPINIÃO ACERCA DA REFORMA ADMINISTRATIVA? É CONTRA 
OU A FAVOR? E COMO PENSA O FUNCIONALISMO PÚBLICO DAQUI A 4 ANOS?

_____________________________________

CONTINUA
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A iniciativa possibilitou também a instalação de em diversas áreas para liderar avanços em setores 
novos equipamentos para atender à população importantes, como a educação e a saúde. Nós 
em situação de vulnerabilidade. Outro aspecto temos muito orgulho de afirmar que a atual gestão 
muito positivo, que vale ser ressaltado, foi a colocou na Prefeitura mais de cinco mil novos 
reestruturação da Controladoria-Geral do servidores, por meio de concursos públicos 
Município (CGM), que passou a ter status de anteriormente realizados ou que nós fizemos, 
secretaria, ganhando autonomia para atuar no para a Procuradoria, Auditoria, para 17 novas 
combate à corrupção e avançar no ranking de carreiras na área da saúde, convocamos guarda 
transparência das contas públicas. civil, agente de trânsito e transporte, fiscal de 
   Sobre o funcionalismo, costumo dizer que os serviços públicos, agente de fiscalização, 
servidores foram essenciais para o sucesso da assistente social, psicólogo, enfim. Nós próximos 
administração do prefeito ACM Neto, que tem anos, caso eleito, vamos seguir ampliando e 
índices de aprovação muito elevados, sendo melhorando os serviços municipais, aumentando 
avaliado como o melhor gestor do Brasil. Costumo a capacidade de gestão. E, para continuarmos 
dizer que ninguém faz nada sozinho. Nesses quase avançando, não podemos abrir mão do apoio e da 
oito anos, os servidores vestiram a camisa e nos colaboração de servidores motivados e 
ajudaram a construir uma cidade melhor, uma compromissados com a vida pública.
cidade que deixou de ocupar as piores posições 

NOTÍCIAS DO JURÍDICO 
LIMINAR MANTÉM ATENDIMENTO DA ASSEFAZ 
AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE

_____________________________________

CANDIDATO: CELSINHO 
COTRIM - Nº 90 (PROS)

PARTIDO ISOLADO: 
PROS (PARTIDO REPUBLICANO 
DA ORDEM SOCIAL)

_____________________________________

1) COMO VOCÊ PENSA QUE SALVADOR ESTARÁ DAQUI 
A QUATRO ANOS APÓS O SEU MANDATO, CASO SEJA ELEITO?
  Salvador terá passado de vice-campeã em emprego, mas, do IDEB e do IDH também. Terá o 
desemprego para uma referência nacional em resultado dos quatro anos anteriores que passou 
vários índices, a exemplo não só da capital do como um canteiro de obras.

2) QUAL A SUA OPINIÃO ACERCA DA REFORMA ADMINISTRATIVA? É CONTRA 
OU A FAVOR? E COMO PENSA O FUNCIONALISMO PÚBLICO DAQUI A 4 ANOS?
     Reformas são boas quando surgem para trazer e ambiente ideal para a corrupção.
mais benefícios justos às categorias, não quando    Em nosso programa de governo, propusemos 
são feitas para, ao contrário, remover direitos e melhores condições de trabalho e maior salário 
garantias já anteriormente conquistadas. Nossa para os funcionários públicos de todas as áreas 
gestão não será ideológica, será técnica e, por praticamente. Em algumas dessas, inclusive, 
conta disso, conseguindo maximizar a otimização abriremos novo concurso público, como é o caso 
dos gastos, não precisará apelar para "cortar da da guarda municipal e dos profissionais de saúde 
carne do mais fraco".   Também teremos uma mesa de negociação 
     Daqui a quatro anos, o servidor público sentirá- permanente para discussão do salário e de mais 
se mais valorizado e, por consequência, mais questões sobre valorização profissional do 
estimulado a dar o melhor de si em seu trabalho. servidor público, a exemplo de cursos de 
Em Salvador, não vingará essa retórica de que qualificação e das creches para os seus filhos.
serviços públicos são essencialmente ineficientes 
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     A reforma proposta pelo presidente Bolsonaro excelência na administração pública em 
é positiva porque visa, principalmente, elevar a consonância com a responsabilidade fiscal. 
qualidade do serviço público entregue ao cidadão    Realizaremos a valorização do bom servidor 
ao mesmo tempo em que equilibra as contas público na Prefeitura de Salvador, premiando 
públicas para que o próprio funcionalismo não aqueles que performem em alto desempenho e 
seja prejudicado com parcelamentos e arrochos investindo na capacitação contínua do 
salariais no curto prazo. Penso que, caso funcionalismo público municipal.
aprovada, o Brasil alcançará um patamar de 

CANDIDATO: CEZAR 
LEITE - Nº 28 (PRTB)

PARTIDO ISOLADO: 
PRTB (PARTIDO RENOVADOR 
TRABALHISTA BRASILEIRO)

1) COMO VOCÊ PENSA QUE SALVADOR ESTARÁ DAQUI 
A QUATRO ANOS APÓS O SEU MANDATO, CASO SEJA ELEITO?
O CANDIDATO NÃO ENVIOU RESPOSTA PARA ESSA PERGUNTA.

2) QUAL A SUA OPINIÃO ACERCA DA REFORMA ADMINISTRATIVA? É CONTRA 
OU A FAVOR? E COMO PENSA O FUNCIONALISMO PÚBLICO DAQUI A 4 ANOS?

_____________________________________

CONTINUA

_____________________________________

CANDIDATO: HILTON 
COELHO - Nº 50 (PSOL)

COLIGAÇÃO: 
FRENTE CAPITAL DA RESISTÊNCIA 
(PSOL / PCB/ UP)

_____________________________________

1) COMO VOCÊ PENSA QUE SALVADOR ESTARÁ DAQUI 
A QUATRO ANOS APÓS O SEU MANDATO, CASO SEJA ELEITO?
   Nosso mandato propõe construir uma cidade intolerância religiosa em uma Cidade que exclui a 
democrática, sustentável e com igualdade de maioria do seu povo e não respeita sua história, 
gênero e racial. Tivemos milhares de mortos e tradição e cultura. Não podemos deixar que a 
contaminados pela COVID-19 e passou da hora de cultura do ódio se instale na política da capital 
construir uma Salvador mais justa e igualitária e mais negra do país, nem que ela siga sem cuidar 
que ampare ao povo da Cidade principalmente aos das pessoas, sem um projeto autônomo, 
mais vulneráveis. Hoje batemos recordes em culturalmente autorreferenciado, socialmente 
matéria de assassinatos, estupros, pobreza e justo e ambientalmente sustentável.  
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CONTINUA

   Sou totalmente contra qualquer contrarreforma Cidadã que põe por terra esses argumentos.
que incida contra direitos da população e dos  Defendo historicamente a valorização dos 
trabalhadores e trabalhadoras sejam do serviço servidores e respeito aos seus direitos. Participei 
público ou da iniciativa privada. Além de ser ativamente das mobilizações contra todos os 
contra, sempre participei e sigo participando projetos nacionais, estaduais e municipais de 
efetivamente das lutas e mobilizações de todas as ataque ao funcionalismo em todas as esferas. 
categorias e da classe. Essa contrarreforma Neste ano, como Deputado Estatual atuei contra 
significa o fim da prestação gratuita de serviço as reformas implantadas na Bahia pelo 
público à população e fere de morte os direitos Governador Rui Costa como a reforma da 
adquiridos dos servidores os aviltando como previdência do funcionalismo estadual, e fiz o 
causadores de um déficit fabricado. Sabemos que mesmo enquanto Vereador contra as reformas 
o interesse é permitir mais entrega de recursos similares implantadas pelo Prefeito ACM Neto. 
para rentistas, e entregar ao mercado um nicho Não apenas essas relativas aos direitos específicos 
importante que é o da prestação de serviços que dos trabalhadores e trabalhadoras públicas, como 
hoje é feita gratuitamente ao povo brasileiro. contra os cortes orçamentários impostos pelos 
   O funcionalismo público em todas as esferas vem rentistas e implementados pelos chefes de 
sendo atacado em todos esses anos e as governo que atuam em grande medida como 
justificativas são sempre as mesmas, e correia de transmissão dos interesses do 
mentirosas, de que o Brasil gasta muito com o mercado.
serviço público, a partir de estudos feitos por   Defendemos a implantação de Planos de Carreira 
interessados em abocanhar mais essa fatia do para as carreiras que ainda não possuem, e o 
orçamento. Em contraponto temos dados respeito ao Plano das que já conseguiram esse 
sistematizados pelo Movimento da Auditoria regramento.

2) QUAL A SUA OPINIÃO ACERCA DA REFORMA ADMINISTRATIVA? É CONTRA 
OU A FAVOR? E COMO PENSA O FUNCIONALISMO PÚBLICO DAQUI A 4 ANOS?

_____________________________________

CANDIDATA: MAJOR 
DENICE - Nº 13 (PT)

COLIGAÇÃO: 
QUE CUIDA DE GENTE 
(PT / PSB)

_____________________________________

 Vemos na Cidade uma “modernização” transporte coletivo e gratuidade para estudantes, 
conservadora que beneficia a mesma elite política a implantação de um orçamento verdadeiramente 
e econômica de sempre, que vê os nossos participativo onde o povo decida as áreas e 
cidadãos e cidadãs como meras fontes de segmentos a serem priorizados no orçamento 
arrecadação e não como portadores de direitos, municipal, além de outros projetos de interesse 
entre os quais o de decidir sobre o destino da dos pequenos comerciantes, trabalhadores 
cidade e seu desenvolvimento para as futuras informais, e principalmente aumentar o 
gerações. Por isso defendo o respeito aos investimento em educação e creches, por 
trabalhadores e trabalhadoras, tarifa justa no exemplo.

1) COMO VOCÊ PENSA QUE SALVADOR ESTARÁ DAQUI 
A QUATRO ANOS APÓS O SEU MANDATO, CASO SEJA ELEITO?
   Salvador estará muito melhor, eu tenho certeza estamos ávidos pela oportunidade de colocarmos 
disso, são muitos projetos que concebemos e em prática.
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Mas, sem dúvidas, o nosso maior legado será consequentemente a arrecadação, ou seja, 
cuidar das pessoas, pois acreditamos que assim, agiremos como indutores do desenvolvimento da 
agindo na base da pirâmide social e econômica nossa cidade. Iremos investir em infraestrutura e 
iremos realizar as reparações do nosso tecido mobilidade, revisaremos as taxas de IPTU, ISS e 
social que está “esgarçado” pela enorme ITIV para incentivar a abertura e reabertura de 
desigualdade que ainda é uma grave doença da empresas. Fortaleceremos a Economia Criativa e 
nossa cidade que, diga-se de passagem, não foi Solidária, as indústrias limpas e com base 
resolvida pela gestão atual que teve 08 anos para tecnológica e estruturaremos as cadeias 
fazer. Estamos vendo a fome e a miséria voltando a produtivas da Cultura, do Turismo e do setor de 
ser uma triste realidade. Iremos “repartir o bolo Eventos. Também cuidaremos do nosso Meio 
para crescer” e alavancaremos todo o ciclo Ambiente recuperando áreas degradadas e 
virtuoso da economia, assim vamos melhorar a plantando muitas árvores. O momento é de 
vida de todos: pobres, classe média e ricos, mas solidariedade e de união de forças, pois ninguém 
agiremos primeiramente resolvendo os vencerá essa batalha sozinho. Assim, quero que os 
problemas dos mais necessitados e essas trabalhadores do Judiciário Federal na Bahia, 
realizações impulsionarão toda a economia. especialmente a diretoria e os associados do 
   Iremos fomentar o “ciclo produtivo” da geração Sindjufe-BA, me vejam como uma futura parceira, 
de renda: fortalecendo a educação, investindo em para construirmos juntos, com muito diálogo e 
formação profissional, microcrédito, gerando respe i to ,  as  me lhores  sa ídas  para  o  
renda e postos de trabalho que irão fomentar o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso povo!
consumo, que aumentará a produção e 

  A PEC 32/2020, da Reforma Administrativa, obviamente incluídos nisso, são as peças-chave, 
construída e enviada pelo Governo Bolsonaro ao pois eles são a Prefeitura e a Prefeitura são eles. 
Congresso está tramitando e retira direitos dos   Sou servidora pública de carreira e, se Deus 
trabalhadores do serviço público. Sou funcionária permitir, irei governar Salvador com muito 
pública há 30 anos e alcancei a patente de Major diálogo e democracia, quero os servidores como 
com muito trabalho, estudo e determinação. Sei meus parceiros na construção dessa caminhada. 
que a vida do gestor público executivo - em época Iremos governar Salvador enfrentando a crise 
de crise financeira agravada pela pandemia do decorrente do coronavírus, e proteger a vida das 
Coronavírus - não será fácil, mas temos que pessoas será nossa prioridade. Ao receber a 
esgotar todas as ações e alternativas como cidade pós-pandemia, e esperamos que em 
redução de gastos de custeio e aumento da janeiro já estejamos no pós-pandemia, vamos 
eficiência, antes de mexer com os direitos dos realizar uma gestão eficiente, democrática, 
trabalhadores. O Governo Bolsonaro cortou inclusiva e conectada com o mundo, capaz de 
investimentos em áreas essenciais como na saúde responder às necessidades e aspirações da nossa 
e educação, fez a reforma trabalhista e da gente, e principalmente dos que mais precisam, os 
previdência, agora vem com essa PEC que retira que mais estão sofrendo com os impactos dessa 
direitos e garantias dos servidores públicos... e a superposição de crises, para construirmos juntos 
economia nacional segue mais desnorteada do um futuro mais feliz e promissor. Serei uma 
que nunca, em frangalhos, o desemprego, a prefeita do diálogo. Irei cuidar dos servidores 
precarização e a desocupação profissional públicos com muito carinho e respeito, porque 
avançam, a inflação e a fome infelizmente entendo na prática as dificuldades que eles 
voltaram. enfrentam. Eu vivi e vivo as mesmas coisas, pois 
   No final dos meus quatro anos de mandato à sou uma trabalhadora, uma servidora pública e 
frente da Prefeitura Municipal de Salvador, quero irei sempre me colocar no lugar dos meus colegas 
a minha equipe - os servidores e servidoras da para construirmos juntos uma gestão melhor para 
Prefeitura - satisfeitos com o meu mandato e todos. Estaremos abertos para discutir propostas 
orgulhosos de terem feito parte de uma gestão de melhorias, planos de cargos e salários, 
que realmente transformou para melhor e cuidou humanização, redução de desperdícios e 
do povo dessa cidade como nunca antes, entendo eficiência. 
que merecemos ser mais felizes. Me empenharei e 
trabalharei muito para que isso aconteça. Eu irei 
promover uma gestão olhando para as pessoas. E 
os funcionários e servidores públicos estão 

2) QUAL A SUA OPINIÃO ACERCA DA REFORMA ADMINISTRATIVA? É CONTRA 
OU A FAVOR? E COMO PENSA O FUNCIONALISMO PÚBLICO DAQUI A 4 ANOS?
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_____________________________________

CANDIDATA: OLÍVIA 
Nº 65 (PCdoB)

COLIGAÇÃO: 
EXPERIÊNCIA, AMOR E RAÇA 
(PCdoB / PP)

_____________________________________

1) COMO VOCÊ PENSA QUE SALVADOR ESTARÁ DAQUI 
A QUATRO ANOS APÓS O SEU MANDATO, CASO SEJA ELEITO?
    Será uma cidade menos desigual, com índices Mas precisamos começar. Meu desejo é que a 
de analfabetismo reduzidos, com mais terceira capital do Brasil, a nossa querida 
investimentos em saúde básica e gestão do Salvador, possa reduzir as desigualdades sociais, 
sistema de saúde melhor. Nosso esforço os índices de violência contra mulher, os casos de 
concentrado será para Salvador gerar mais racismo, a LGBTfobia e todas as formas de 
emprego e renda e dessa forma reduzir a pobreza. preconceito e discriminação. Que haja educação 
Salvador é uma cidade cheia de desigualdades em de qualidade desde à infância, moradia digna e 
diversos aspectos. Não dá para corrigir as mazelas também oportunidades de geração de emprego e 
históricas de mais de 471 anos em apenas quatro. renda para todas e todos.

  Precisamos que as questões relativas aos representa o estado na relação com o cidadão. 
servidores sejam tratadas de forma sistêmica.      Como candidata a prefeita, tenho propostas no 
Além de instituirmos uma Mesa Central de meu plano de governo para os funcionários 
Negociação entre servidores e gestores da municipais de Salvador, como o fortalecimento 
Prefeitura, com o objetivo de esclarecer as contas das carreiras; respeito aos pisos salariais; 
municipais, debater a melhoria de arrecadação e realização das progressões funcionais;  
as possibilidades de revisão em carreiras pagamento de adicionais e garantia de licenças; 
funcionais. É fundamental dialogar com programas de capacitação; e a criação de uma 
servidores e representações sindicais, visando à Mesa Central de Negociação entre servidores e 
qualificação do serviço público para um bom gestores da Prefeitura.
atendimento à comunidade. O servidor público 

2) QUAL A SUA OPINIÃO ACERCA DA REFORMA ADMINISTRATIVA? É CONTRA 
OU A FAVOR? E COMO PENSA O FUNCIONALISMO PÚBLICO DAQUI A 4 ANOS?

_____________________________________

CANDIDATO: PASTOR 
SARGENTO ISIDÓRIO 
Nº 70 (AVANTE)

COLIGAÇÃO: 
VAMOS CUIDAR DE GENTE 
(AVANTE / PMB / PSD)

_____________________________________CONTINUA



9

    SAÚDE - Nossa meta em 2024 é já ter zerado as proteção social, atuação na prevenção social de 
filas das cirurgias eletivas da cidade via rede modo fazer cair os números de crimes contra a 
própria e parceria com as clínicas e hospitais vida e o patrimônio, sobretudo, entre jovens da 
particulares. A Rede Cuidar estará consolidada e área periférica da cidade;
por meio da tecnologia da informação e - Nossa Guarda: estruturação e fortalecimento da 
especialmente da valoração da prevenção, vamos Guarda Municipal. Até 2024, com as bênçãos de 
estar monitorando ativamente pelo menos JESUS, já teremos um novo e moderno Centro de 
metade dos soteropolitanos com doenças Formação e Treinamento da Guarda Municipal de 
crônicas, como hipertensão e diabetes; e também Salvador.
enfermidades como câncer de mama e de    EMPREGO E RENDA - No primeiro dia útil da 
próstata, além do acompanhamento de idosos e gestão Isidório e Eleusa será colocado em prática o 
crianças até 6 anos de idade também. Ainda na projeto chave para a retomada econômica da 
esteira da Rede Cuidar já teremos concluído a cidade: o MAIS EMPREGO; MENOS IMPOSTOS que 
Relação Municipal de Medicamentos, que em meio consiste essencialmente em incentivar abertura 
digital, permitirá aos cidadãos de Salvador de novos negócios, indústrias na cidade 
visualizar não apenas quais os medicamentos a concedendo às empresas benefícios no seu 
compõem, mas também a disponibilidade dos primeiro ano fiscal (quanto mais novos postos de 
mesmos nos postos de saúde mais próximo da sua trabalho gerados o empresário pagará menos 
casa. Por fim, se DEUS quiser, já estará impostos e taxas municipais). Além de por em ação 
funcionando a maternidade municipal e a Central uma moratória de verdade para as empresas com 
avançada de laboratórios para exames gratuitos débitos tributários contraídos no período da 
com diversas especialidades médicas, IMAGENS, pandemia do novo coronavírus. Ao fim do 1º 
RESSONÂNCIAS, TOMOGRAFIA, etc. mandato, certamente, Salvador não constará mais 
   EDUCAÇÃO - Mais do que uma prioridade, este no pódio macabro que ocupa há mais de 8 anos 
será um eixo estruturante da futura gestão como uma das capitais com mais desempregados 
Isidório e Eleusa. Já no primeiro semestre de 2024, do país. Este macro-objetivo será alcançado 
a meta é ter zerado o déficit das vagas de creches e também por conta do novo centro comercial que 
do ensino fundamental da rede municipal através nascerá no entorno da Nova Rodoviária em Águas 
do programa ESCOLA DO FUTURO. A mete é já ter Claras (Cajazeiras) e o fomento do Polo Logístico 
instaurado em todos os 170 bairros da cidade de Pirajá, Porto Seco e Valéria. Além manejo mais 
ações coordenadas muito importantes como eficaz de todo o potencial turístico e econômico da 
Escolas Técnicas Profissionalizantes,  o nossa Baía de Todos os Santos, até lá com certeza 
Observatório da Educação Municipal e o Centro de já teremos novas marinas ao longo de toda Cidade 
Referência do Professor Municipal. Outros Baixa e Subúrbio Ferroviário.
compromissos de ouro na área educacional para    MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - Após 4 
Salvador são: ampliar as vagas de educação em anos de mandato, o programa SALVADOR 
tempo integral (hoje só 2,77% das escolas operam MOBILIDADE já vai ter dado alguns frutos à 
nessa modalidade); expandir o ensino básicas de população soteropolitana, como uma maior 
inglês e espanhol na rede pública municipal e inserção do transporte alternativos na Capital 
melhorar a capacitação dos professores e baiana; a implantação do Tarifa Inteligente com 
servidores da educação. Além, é claro, de objetivo de ofertar opções flexíveis e ajustadas ao 
passarmos a ter escolas conectadas, sustentáveis, perfil do usuário do transporte público (conjugado 
com práticas modernas, a exemplo de ao metrô) e já teremos também veículos 
implantação de energia renováveis, com comprados  pe lo  Consórc io  da  Reg ião  
reaproveitamento da água e materiais, tornando Metropolitana o que vai baratear e muito todo o 
autossustentável. processo licitatório (inclusive dos combustíveis). 
    SEGURANÇA PÚBLICA - Como acreditamos que Se DEUS permitir, teremos avançando em muitos 
a Segurança Pública é também atribuição dos outros eixos da mobilidade e infraestrutura, como 
municípios, em 2024 o programa SALVADOR por exemplo:
PROTEGIDA terá sido colocado em prática nos seus - Criação de novos corredores de taxi lotação; 
vetores prioritários: - Dar transparência total ao processo de definição 
- Territórios da Paz: intervenções urbanísticas de tarifas dos ônibus; 
múltiplas em mais de 70 bairros da Capital baiana, - Articulação com os governos federal e estadual 
cujas áreas serão escolhidas a partir das para a expansão do Metrô; 
ocorrências policiais (mancha criminal); - Valorização e apoio aos profissionais rodoviários 
- O Programa de intervenção estratégica e do município e da RMS.

1) COMO VOCÊ PENSA QUE SALVADOR ESTARÁ DAQUI 
A QUATRO ANOS APÓS O SEU MANDATO, CASO SEJA ELEITO?

CONTINUA
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    CULTURA E TURISMO - O turismo é a principal turísticos; novos e importantes destinos focados 
engrenagem fomentadora de emprego e renda de no Turismo Cultural e Gastronomia. Sem deixar de 
Salvador. Nosso compromisso com este pilar manter e apoiar nossas festas de largo e 
chave do nosso desenvolvimento é tamanho que tradicionais (festival da virada, Yemanjá, Senhor 
somos a única candidatura posta até agora que do Bonfim, 2 de Julho dentre outros). Até 2024 
luta de verdade para a atual gestão planeje o também vamos concluir e ampliar o "Caminho da 
carnaval 2021. Se é verdade que sem vacina não Fé" e fazer acontecer o CRISTOVAL, festa 
podemos cravar uma data para a realização do inspiradas nas bem-sucedidas Marchas para 
carnaval do ano que vem. É verdade também que Jesus, aproveitando as estruturas montadas para 
uma festa tão complexa e cheia de variáveis o carnaval tradicional, visando ampliar o turismo 
precisa ser pensada, planejada com a máxima religioso. Trazendo ainda mais divisas aos baianos 
antecedência. Logo, em 2024, se DEUS permitir, de Salvador.
vamos ter uma Salvador com muitos mais roteiros 

2) QUAL A SUA OPINIÃO ACERCA DA REFORMA ADMINISTRATIVA? É CONTRA 
OU A FAVOR? E COMO PENSA O FUNCIONALISMO PÚBLICO DAQUI A 4 ANOS?
     A proposta que chegou ao Congresso Nacional públicos não é justo sob nenhum ângulo de 
precisa de muitos ajustes. Pelo princípio do direito análise. 
adquirido é inadmissível retirar direitos dos   Eleusa e eu estamos nos candidatando à 
trabalhadores atuais. Advogo a tese que apenas os prefeitura de Salvador. Se Deus quiser e o povo 
novos servidores se submetam aos ajustes em soteropol i tano consent ir ,  vamos ger ir  
discussão. O governo diz querer economizar R$ diretamente 20 mil servidores municipais e um 
300 bilhões, em 10 anos, com as mudanças orçamento anual de mais de 8 bilhões de reais. 
propostas para as regras do funcionalismo Entre as nossas propostas está a extensão do 
público. Porém esquece que empresas ativas aí Planserv a todos os funcionários públicos 
devendo mais de R$ 400 bilhões. Estou me municipais. Uma iniciativa rápida, simples e 
referindo à JBS, Bradesco e outros bancos, por factível.
exemplo. Pesar a mão só contra os servidores 

_____________________________________

CANDIDATO: RODRIGO 
PEREIRA - Nº 29 (PCO)

PARTIDO ISOLADO: 
PCO (PARTIDO DA CAUSA 
OPERÁRIA)

_____________________________________

  A Reforma Administrativa é mais uma ação da reformas trabalhista e previdenciária, agora 
burguesia em expropriar os trabalhadores. Não avançam, a passos largos, para retirar direitos 
havendo mais como retirar direitos dos históricos dos servidores públicos. 
trabalhadores, como fizeram com as criminosas 

1) COMO VOCÊ PENSA QUE SALVADOR ESTARÁ DAQUI 
A QUATRO ANOS APÓS O SEU MANDATO, CASO SEJA ELEITO?
O CANDIDATO NÃO ENVIOU RESPOSTA PARA ESSA PERGUNTA.

2) QUAL A SUA OPINIÃO ACERCA DA REFORMA ADMINISTRATIVA? É CONTRA 
OU A FAVOR? E COMO PENSA O FUNCIONALISMO PÚBLICO DAQUI A 4 ANOS?

CONTINUA
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   As Eleições Municipais de 2020 finalizarão um Governo Bolsonaro para tirar proveito da 
ano em que o Estado Brasileiro escancarou o que dificuldade de mobilização dos trabalhadores, 
sempre foi uma de suas características mais durante a pandemia, atacando os nossos direitos. 
marcantes: toda a sua irresponsabilidade e pouco A conversão em lei de MPs, que permitiram a 
apreço à vida do trabalhador brasileiro. flexibilização do contrato de trabalho e o aumento 
   Em um ano marcado pela maior crise sanitária da precarização destas relações, garantiram que 
vivida por nossa geração, vimos o Executivo os 42 bilionários brasileiros ficassem 176 bilhões 
Federal: negar a gravidade da Covid-19; de reais mais ricos, entre março e julho, a custa do 
recomendar medicamento sem comprovação empobrecimento da classe trabalhadora. Como se 
científica; estimular a aglomeração de pessoas; não bastasse, ainda durante a pandemia, o 
substituir ministros da saúde, deixando a pasta Congresso começou a discutir a Reforma 
vazia por mais de 60 dias e, por fim, iniciar uma Administrativa, que destrói o Serviço Público e 
campanha de desestímulo à adesão a uma futura acaba com os direitos dos servidores.
vacina. Os executivos municipais e estaduais,    O TST deu o tom da atuação do Judiciário na 
embora tentassem se diferenciar no discurso do pandemia, ao referendar a retirada de 50 direitos, 
genocídio assumido de Bolsonaro, mantiveram as previstos no acordo coletivo dos trabalhadores 
atividades econômicas a pleno vapor, limitando, dos Correios, mesmo tendo os ecetistas atuado 
no máximo, as atividades dos pequenos durante toda a pandemia na linha de frente e no 
empreendimentos, buscando gerenciar quantos trabalho presencial, o que resultou em várias 
trabalhadores morreriam por vez. mortes na categoria.
     O Congresso Nacional, por sua vez, juntou-se ao 

Entretanto, este não é o único ataque, basta ver a vanguarda da classe trabalhadora, como 
situação dos trabalhadores dos Correios, que sindicatos e associações de estudantes, se 
perderam, em apenas um canetaço, diversas mobilizem pela derrubada do governo fascista de 
conquistas históricas da categoria. Até mesmo o Jair Bolsonaro. 
direito de representação sindical está sendo    O PCO, como partido comunista e revolucionário, 
retirado deles, pois vários diretores dos sindicatos sempre defendeu a estatização, principalmente 
perderam a liberação de carga horária que tinham dos setores mais vitais à população, como saúde, 
para que pudessem trabalhar em pela transporte e educação. Nosso programa coloca 
organização da categoria. Trata-se de uma medida que o dinheiro público deve ser utilizado para o 
para a destruição do serviço público. povo e não para enriquecer os capitalistas. Por 
    Impossível pensar em um funcionalismo público isso, propomos não apenas a valorização dos 
de qualidade daqui a 4 anos com este governo servidores públicos, mas a expansão do serviço 
fascista. Com o avanço da crise econômica e a público e a transformação dos funcionários 
pressão dos banqueiros e outros capitalistas, os terceirizados do estado em servidores públicos, 
ataques serão ainda mais intensos. Portanto, é garantindo renda, estabilidade e condições de 
necessário que os trabalhadores, liderados por um trabalho a todos.
partido revolucionário e as organizações de 

_____________________________________

ELEIÇÕES PANDÊMICAS

CONTINUA
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Devido à pandemia de Covid-19, não haverá tiragem impressa.

   Após isso, a Justiça Eleitoral assumiu a política ao Ministro Barroso o adiamento das eleições, 
genocida de Bolsonaro. O Presidente do TSE, como a prudência exigia. Para nós, a vida deveria 
Ministro Barroso, foi ao Congresso defender um ser a prioridade do Estado Brasileiro. Jatahy 
calendário eleitoral, durante a pandemia e preferiu afirmar que esse calendário havia sido 
investiu pesado na venda de uma falsa definido pelo Congresso, como se não fosse o 
normalidade e na propaganda de uma eleição calendário apresentado por Barroso, naquela casa 
“segura”, fazendo uso da credibilidade de legislativa. Afirmou, ainda, que era melhor 
personalidades, que são referências. A nós, nos qualquer eleição, que nenhuma. Insinuou, na 
cabe esperar que, em algum momento, venham a mesma ocasião, que não queríamos que os 
público desculpando-se pelos desserviços que trabalhadores do Judiciário Eleitoral voltassem ao 
prestaram aos trabalhadores brasileiros. Estamos trabalho, desconsiderando todo o empenho e 
aguardando, Átila, Dráuzio e Kalil. compromisso que a nossa categoria vem 
   Não podemos esquecer que, em reunião com o demonstrando, durante todos esses meses de 
Presidente do TRE-BA e também COPTREL isolamento e trabalho remoto.
(Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais   Hoje, o TRE-BA e a Justiça Eleitoral estão em 
Eleitorais), o Desembargador Jatahy Junior, a evidência. O Desembargador Presidente, 
Diretoria do Sindjufe-BA alertou para os perigos frequentemente, precisa ir à TV, seja para 
de insistir em realizar as eleições, durante a transferir a responsabilidade pelo que está 
pandemia. Argumentamos que dois cenários, não ocorrendo para os eleitores, para candidatos e até 
excludentes, entre si eram possíveis. No primeiro mesmo para os juízes eleitorais. A Secretaria 
deles, teríamos uma eleição formal, com Estadual da Saúde culpa as eleições por um 
abstenção acima da média histórica e no segundo provável aumento no número de contaminações. 
teríamos a disseminação do vírus, durante a Já o TRE fala em disque-aglomerações. 
campanha eleitoral e através da circulação de     No próximo dia 15 de novembro, até 148 milhões 
pessoas para os seus domicílios eleitorais, bem de brasileiros se dirigirão aos locais de votação, 
como a circulação dentro das cidades, no dia da espalhados por todo o país. Lamentamos o que 
eleição. Estávamos certos. Não foi preciso bola de pode ocorrer depois.
cristal. Era enxergar o óbvio. 
    Pedimos ao Presidente do TRE-BA e do COPTREL 
que articulasse junto aos presidentes dos TRE's e SINDJUFE-BA - Democracia & Luta
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