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CARTA ABERTA AO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

 

Excelentíssimo Senhor Governador Jacques Wagner, 

Em função do pronunciamento público de Vossa Excelência na abertura do “Seminário Alternativas 

para o Semiárido”, realizado na semana corrente na Fundação Luís Eduardo Magalhães, para que o 

público fique devidamente esclarecido, os Trabalhadores da EBDA do Escritório Central decidiram em 

assembleia fazer as seguintes considerações: 

 Vossa Excelência solicitou que voltássemos ao trabalho tentando fazer crer que somos nós os 

culpados pela falta de atendimento que a greve está provocando. Não, Senhor Governador, nós 

não somos intransigentes. Basta observar que a negociação já se arrasta há quase dois anos sem 

que o Governo apresente qualquer proposta. Temos tido muita paciência... ou será que não... Nas 

audiências de conciliação apenas temos assistido a medidas protelatórias.   

 Mas o débito trabalhista é apenas a ponta de um “iceberg”. Na verdade, aquilo que nos incomoda 

mais é a falta de apoio para que possamos melhorar o nosso serviço. Pena que não possamos 

entrar na justiça para exigir respeito. Mas o desserviço que Vossa Excelência está prestando à 

Agricultura Familiar a história encarregar-se-á de julgar.  

 

 Convidamo-lo a determinar que se faça um estudo científico mostrando o papel histórico da EBDA 

e organizações que a precederam no âmbito da Agricultura Familiar e Vossa Excelência entenderá 

o erro histórico que está cometendo dizendo não ao concurso público e permitindo o 

sucateamento da EBDA. Outros Estados Brasileiros como Pernambuco e Minas Gerais já 

equacionaram os seus problemas quanto a assistência técnica e extensão rural e a pesquisa 

agropecuária.   

 

 A EBDA tem uma experiência de trabalho acumulada com a Agricultura Familiar que está sendo 

desperdiçada, pois, à medida que os funcionários atuais se afastam, não conseguem passar 

adiante alguns aspectos que só os erros e acertos da vida podem fazer adquirir, constituindo-se 

em um importante acervo de conhecimentos  para garantir o bom desempenho de novos 

profissionais.  

 

Assim, solicitamos a Vossa Excelência que a presente negociação seja apenas o início de um processo 

mais amplo de reestruturação da EBDA. 

Trabalhadores da EBDA – Escritório Central – Salvador - Bahia 
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