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RELATÓRIO 08/2015                      12/06/2015 
 

Local: Associação dos Servidores dom MCTI – ASCT 

Data: 11 e 12 de JUNHO de 2015 

 

ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, AFINPI, APOSEN, ASCAPES, ASCON-BELÉM, 
ASCON-RJ, ASCON-DF, ASCT, ASSEC-MG, ASSEC-PC-GO, ASSEC-RJ, ASSINPA-AM e 
SINDCT. 

 
 

ATIVIDADES  
 
Reunião Preparatória da Manifestação em frente ao MCTI  

A secretaria do Fórum de C&T divulgou informe de contato telefônico com a Secretária 
Executiva Emília Curi as 20h00 do dia 11. A Secretária afirmou que havia sido informada naquele 
momento da manifestação programada para o dia 12 em frente ao MCTI. A Secretária afirmou que 
abriu agenda fixa para dialogar com os servidores, e com quem tem discutido assuntos gerais da 
Carreira de C&T e especificidades de cada representação. Desabafou que apesar disso foi surpreendida 
por esta decisão intempestiva e se sentia traída, não via razão para a manifestação.  

A Secretaria do Fórum confirmou a programação, argumentando que manifestação não se 
avisa, se faz, que não fica bem a medição de forças artravés de ameaças. Afirmou que a categoria 
estava mobilizada, que toda a infraestrutra da manifestação estava providenciada e que seria 
praticamente impossível uma mudança de rumos sem que o MCTI tivesse proposta concreta que 
atendesse à motivação da representação: compromisso de aviso ministerial com data marcada de 
entrega e audiência do Ministro Aldo Rebelo. 

A Secretária Emília Curi afirmou que tinha esta proposta, que estaria ministra nos próximos 
dias e poderia ela mesma assinar o aviso ministerial. Afirmou que o ministro nos receberia em breve. 
A secretaria do Fórum afirmou que passaria a proposta aos representantes das entidades associativas 
que estariam reunidadas no dia seguinte, à tarde. 

O Fórum de C&T discutiu a proposta no dia 12, à tarde, na sede da ASCT e deliberou por 
ouvir a Secretária em reunião que aconteceu às 19h00.  

 
Reunião com a Secretária Executiva do MCTI, Emília Curi  

Na reunião, a Secretária Emília Curi reiterou sua contrariedade com a situação e o Fórum de 
C&T reconheceu a abertura de sua agenda para dialogo com os servidores, mas argumentou que nunca 
deixou de lhe expressar a necessidade de falar com o Ministro Aldo Rebelo. Cobrou o aviso 
ministerial que nunca saiu, apesar das afirmações de que o documento já estaria pronto, apenas 
pendente da assinatura do ministro. O Fórum de C&T lembrou que a Secretária se comprometeu em 
entregar o aviso ministerial há um mês, por ocasião de reunião agendada com a ASCT. Esta reunião 
aconteceu no dia 15 de maio, mas ela não cumpriu o prometido. 

A Secretária propôs então que o aviso ministerial seja entregue no dia 18 de junho, ocasião do 
retorno do Ministro Aldo Rebelo de viagem à Rússia, quando também seria agendada reunião com o 
Fórum de C&T.  
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Reunião de deliberação do Fórum de C&T  
Reunido novamente na sede da ASCT, o Fórum de C&T decidiu aceitar a proposta da 

Secretária Emília Curi. Esta decisão significa um recuo estratégico, pelo prazo estabelecido de uma 
semana, sem no entanto desmobilizar a base de representação associativa e sindical, de olho no 
cumprimento do acordo por parte do MCTI.  

Decidiu-se manter as manifestações nas unidades de representação para oportunizar uma 
explicação aos servidores da razão do cancelamento da manifestação de Brasília, reforçando a 
necessidade de continuar construindo a conscientização de mobilização da categoria. É importante que 
as instituições alertem seus representados de que estamos em campanha salarial e que, neste caminho, 
será praticamente impossível que não tenhamos que fazer alguma manifestação, mesmo que não seja 
provocada pelo discumprimento deste acordo em tela. Além disso, a pauta de chamada da 
manifestação sustenta a sua realização nas bases pelo viés da defesa da carreira e pela campanha 
salarial.  

 

AÇÕES FUTURAS 
O Fórum de C&T decidiu retomar a busca de apoio parlamentar à campanha salarial e  

continuar mobilizando a categoria pelo cumprimento do acordo. A Secretaria do Fórum de C&T 
disponibiliza anexo documento padrão para que as entidades contatem os parlamentares de sua base de 
atuação. Este documento poderá ser melhorado na próxima semana pelo Aviso Ministerial do Ministro 
Aldo Rebelo. 

 

AGENDA FIXA DE REUNIÕES 
A agenda de reuniões com a Secretária Emília Curi precisa ser revista, por causa do feriado de 

Corpus Christi (4 de junho) e por causa de impedimentos dela mesma. Apresenta-se abaixo a proposta 
de revisão. É preciso se ter em conta que este agendamento tem sofrido mudanças por solicitação de 
impedimento da SEXEC. 

 
Dias Entidade 

26 de junho ASSEC 

 3 de julho Fórum de C&T 

10 de julho  AFINCA 

17 de julho Fórum de C&T 

24 de julho SINDCT 

 

CONVOCATÓRIA 

Data: 17 e 18 de junho 

Local: ASCT 

Hora: 10:00 horas 

Pauta 

Trabalho no Congresso Nacional em busca de apoio parlamentar; 
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Coletar o aviso ministerial e o agendamento de reunião com o Ministro Aldo Rebelo 
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