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Atividades do Fórum de C&T Local: Recife  Data: 21,22 e 23 de julho de 2013. 

 

ENTIDADES PRESENTES: SINDCT, AFINCA, NUCLEO SINDICAL-INPA-AM, 

ASSEC-RJ, ASSEC-MG, ASSEC PO/GO, ASSEC-N/NE, ASCAPES. 

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: AFINPI, APOSEN NACIONAL, ASSIEC-BE, ASSIPEM. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

Atendendo a convocatória do Fórum de C&T, as entidades da carreira enviaram seus 

representantes para as atividades dos dias 21, 22 E 23 de julho de 2013 em recife, por ocasião 

da abertura da 65
a
 SBPC. 

O Fórum de C&T teve como atividades determinadas por pauta: contato com as autoridades 

presentes no evento, distribuição maciça do jornal do FÓRUM “20 anos da carreira” e da 

distribuição da “carta aberta à sociedade Brasileira”. 

As atividades tiveram início no dia 21, domingo por ocasião da abertura da 65
a
 SBPC e se 

estenderam até terça feira dia 23. 

Foram distribuídos 3500 exemplares do “jornal do FÓRUM de C&T” e 1800 “carta aberta à 

sociedade brasileira” cujos conteúdos foram elaborados, discutidos e aprovados pelo FÓRUM 

de C&T em reunião anterior. 

O FÓRUM de C&T se reuniu oficialmente com o secretário executivo do MCTI, Antônio 

Elias, e posteriormente com o ministro da C&T Marco Antônio Raupp, que despachou 

durante toda a semana na SBPC.   

Nas duas reuniões, o FÓRUM apresentou as duas principais demandas da carreira que são a 

questão da recomposição dos quadros de RH e a questão da incorporação da GDACT, ambas 

de nossa pauta de reivindicações 2013. 

Ficou definido com o Ministro Raupp de que o FÓRUM encaminhará em detalhes para seu 

gabinete, ofício com as duas demandas. 

Foi mostrado ao Ministro nossa preocupação com as vagas criadas com a Lei 12.823 para que 

estas sejam distribuídas nas instituições e quadros já existentes, hoje desfalcados de RH. 

Falou-se também da questão da incorporação total da GDACT, fato previsto no termo de 

acordo 09/2012 com o SRT/MPOG e que no momento não se tem nenhum avanço. 

O Ministro se comprometeu a dar atenção aos dois pleitos da carreira. 

 

Matérias pendentes de implementação pelo FÓRUM de C&T: 

- Resposta ao SRT/MPOG sobre incorporação da GDACT. 

- Ofício ao Ministro da C&T sobre GDACT e novos concursos. 

- Convocatória de reunião do fórum e construção da pauta desta reunião. 

CONVOCATORIA DE REUNIÃO:  Em aberto 

AGENDA:  Em aberto 
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