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Atividades do Fórum de C&T   Local: Brasília    Data: 03 e 04 de julho de 2013 
 
 

ENTIDADES PRESENTES: SINDCT, AFINCA, APOSEN NACIONAL, ASPAN- BH, ASCON-DF, 

NUCLEO SINDICAL-INPA-AM, ASSEC-RJ, ASSEC-MG, ASSEC PO/GO, ASCAPES, ASCT, AFINPI. 

 
CONVOCATÓRIA E ATIVIDADES 

Atendendo a convocatória do Fórum de C&T, as entidades da carreira enviaram 
seus representantes para as atividades dos dias 03 e 04 de julho de 2013 em 
Brasília. 
O Fórum de C&T teve como pauta principal da convocatória a reunião com o 
SRT/MPOG, realizada ás 15 horas do dia 03, para se tratar do tema incorporação da 
GDACT ao VB. 
Foi realizada a reunião preparatória na ASCAPES, onde se discutiu a estratégia para 
a reunião com o MPOG. 
A reunião com o SRT/MPOG teve seu início às 15h30 e durou cerca de 90 minutos. 
Após a reunião, o Fórum se dirigiu a sede da ASCT para fazer avaliação inicial da 
reunião, que durou cerca de 2 horas. Marcou-se para o dia 4 a reunião de análise e 
deliberações, em função da reunião com o MPOG. 
No dia 4, das 9h até às 14h o FÓRUM de C&T discutiu, deliberou sobre o assunto e 
construiu estratégia e encaminhamentos de lutas. 
 
GOVERNO SE MANTÉM FECHADO PARA AS ENTIDADES E CARREIRAS 
 
O governo está intransigente nas reuniões com as carreiras na questão salarial. 
Mostrou repetidas vezes que não haverá reajuste fora dos 15% para todos, o 
mesmo para a C&T. 
A chefe da equipe do governo na interlocução com a C&T foi a Sra. Edina e estava 
acompanhada dos Srs. Vladimir, Borges e Otávio, tendo ela declarado inúmeras 
vezes que este grupo era técnico e não de interlocução negocial. Mostrava querer 
grupo de trabalho (GT), o oposto do que o FÓRUM entende ser necessário.  
A interlocução do FÓRUM de C&T procurou mais de uma vez mostrar o 
compromisso assumido pelo governo no acordo da negociação de 2012 de discutir 
mecanismos de incorporação da GDACT ao VB. 
A Interlocutora do governo só se atinha ao discurso de que não haverá reajustes 
fora dos 15% e que o governo estava interessado em que o FÓRUM apresentasse 
proposta de mudanças nos métodos de avaliação de desempenho, característica de 
GT, no que tínhamos sinalizado anteriormente com foco na incorporação da GDACT 
ao VB.  
Com o impasse ou falta de avanço na reunião, o FÓRUM solicitou uma interrupção 
de 10 minutos na reunião para avaliar e contrapropor.  
Decidiu-se por propor ao governo que entregaríamos documento com nossas 
posições sobre o tema, o que já havíamos feito anteriormente, mas agora com mais 
profundidade. Solicitamos então nova reunião para o final do mês e o compromisso 
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de nós entregarmos o documento e nossas posições e que o governo apresentasse 
o cálculo dos impactos com a incorporação da GDACT. O governo não se 
comprometeu, mas receberá nosso documento e abrirá agenda. 
 
A reunião foi encerrada por volta das 17 horas. 
 

NOSSA AVALIAÇÃO 
 

A reunião com o SRT/|MPOG foi muito ruim na análise de todos os presentes à 
mesma, ficando evidente que o governo não quer negociar, só quer impor um 
grupo de trabalho (GT) o que não é interesse do FÓRUM de C&T por entender que 
se trata de pura enrolação, sem absolutamente nenhum resultado positivo para os 
servidores, para qualquer assunto. 
 
  DELIBERAÇÕES DO FÓRUM DE C&T 
 
O FÓRUM de C&T deliberou por fazer novamente um documento, a ser apresentado 
à SRT/MPOG contendo e evidenciando nossa posição de Proposição, tendo como 
um dos pontos da proposta e baseado nos termos do acordo 9/2012 e firmado em 
compromisso do governo sobre a Incorporação da GDACT da carreira e tendo 
como subproduto da incorporação total, as avaliações de desempenho, que se 
tornam desnecessárias e a consequente apresentação de sugestões de como se 
poderá implementar mecanismos e procedimentos de estímulo e aperfeiçoamento 
do servidor em seu meio ambiente, e não da manutenção de mecanismos avaliação 
de desempenho, procedimentos estes que consideramos ineficientes e 
desnecessários. 
 
Deliberou-se também pela participação do FÓRUM de C&T na reunião anual da 
SBPC, que ocorrerá em Recife entre os dias 21 e 27 de julho, com vários objetivos 
por parte do FÓRUM:  

- Divulgar o jornal da carreira de C&T-20 anos da carreira de C&T e a carta 
aberta sobre o desmonte dos Órgãos e Institutos. 
- Contato com ministros, 
- Manifestação na SBPC contando com o pessoal de RECIFE, 
- Reunião para discussão dos problemas atuais da carreira e do FÓRUM. 
- Outros itens a serem pautados com antecedência e por solicitação. 

 

Decidiu-se por se fazer a convocatória para os dias 21, 22 e 23 de julho no Recife, 
na Universidade Federal de Pernambuco, Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade 
Universitária, Recife - PE - Fone PABX: (81) 2126.8000, (ver mapa no site do 
SINDCT/FÓRUM). 
Haverá a abertura oficial da 65a reunião da SBPC no dia 21, domingo 18 horas, com 
a presença de ministros da C&T e educação. 
 

Outros pontos de trabalho discutidos pelo FÓRUM: 
 
- O FÓRUM de C&T faz o registro da apresentação de sugestões de 
melhorias/alterações em nossa proposta de tabela salarial, propostas diferentes 
apresentadas, uma pela ASCON-DF e outra pela ASCT, visando correções de 
formato e distorções, além de propostas de outras entidades como AFINCA, 
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SINDCT, ASCON-RJ, ASCAPES, AFINPI, ASSEC-MG, visando também corrigir as 
distorções agora existentes. Decidiu-se por suas apresentações aos representantes 
e posterior chamada para discussão visando construir propostas para a próxima 
campanha. 
- Escrever um jornal do FÓRUM de C&T, que tratará dos 20 anos de criação da 
carreira de C&T e da existência deste FÓRUM. Será distribuído na 65a reunião da 
SBPC, em Recife, nas bases, junto a parlamentares e na sociedade. 
- Escrever um documento, “Carta Aberta à Sociedade” denunciando o desmonte da 
carreira e suas consequências. Será distribuído semelhantemente ao jornal do 
FÓRUM. 
 

CONVOCATÓRIA DE REUNIÃO 
 

 O FÓRUM de C&T convoca as entidades que o compõe a que enviem seus 
representantes ao Recife nos dias 21, 22 e 23 de julho para atividades acima 
descritas, por ocasião da 65a reunião da SBPC. Solicita também a mobilização dos 
servidores do CRCN e Fundação Joaquim Nabuco a que atendam a esta 
convocatória, para as nossas atividades a serem lá realizadas. 
 

 AGENDA: 
 

DIA 21, DOMINGO, 18h na UFPE, endereço no site do Fórum e no texto acima, 
próximo ao local de entrada da reunião da SBPC. 
DIA 22, SEGUNDA-FEIRA, a partir das 9h, no Campus da Universidade Federal de 
Pernambuco. Stand do INPA-Am, para implementar as ações deliberadas. 
DIA 23, TERÇA-FEIRA, reunião do FÓRUM de C&T pela manhã, 9h para avaliações e 
discussões. Encerrando-se às 13h. 

Secretaria do FÓRUM – SINDCT,    Fernando Morais tel 012-9713-8245 

 
email : femorais5@gmail.com     e/ou     imprensa@sindct.org.br  
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