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ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, ASCON-RJ, ASSEC-RJ, ASSEC-MG, ASSEC-PC-
GO, ASSIPEN-SP e SINDCT
ENTIDADE JUSTIFICADA: SINDSEP-AM, representando servidoresdo INPA. 

1–Discussões

A secretaria do Fórum informou que ainda não tinha um posicionamento do MPDG sobre 
solicitação de reunião, que acabou não acontecendo. Debatida a questão, o Fórum de C&T definiu 
ser imperiosa uma reunião em que se cobrasse os principais aspectos da pauta de reivindicações já 
apresentada: salário, concursos públicos e orçamentos das instituições públicas de pesquisa. As 
entidades e o Fórum de C&T devem intensificar cobranças ao MCTIC e ao Planejamento, bem 
como envolver mais efetivamente a Condsef nesta luta. 

Outra diretiva é que o Fórum de C&T deve aproximar-se das instituições nacionais tais como SBPC
e ABC. Foi pedida unificação das ações e participação das entidades nos atos “SOS C&T”.

Como parte dos informes gerais e específicos, a ASSIPEN informou que a Comissão de Vigilância 
Sanitária da Cidade de São Paulo (COVISA) entrou com pedido de bloqueio da distribuição e venda
de radiofármacos, alegando insuficiência de pessoal para a produção. 

O Fórum de C&T contatar a AFINPI a fim de discutir com sua diretoria a ausência de ações de 
representação dos 48 servidores remanescentes nas Carreiras de C&Tna instituição.

Sobre a incorporação da GDACT ao Vencimento Básico, o Sindsep-MG ficou de produzir um 
cálculo de impacto financeiro da medida, a fim de embasar as negociações com o MPDG. O 
SindCT também ficou de encaminhar uma solicitação neste sentido para o DIEESE. O próprio 
MPDG ficou de aquilatar isto, pois tem pleno domínio da folha de pagamento; entretanto, é 
importante que tenhamos pelo menos uma estimativa orientadora para confrontar os dados.

Também foi levantada a necessidade de discutir formas de participação do Fórum de C&T na 70ª 
Reunião Anual da SBPC, que acontecerá entre 22 e 28 de julho, em Maceió, na UFAL: buscar 
contatos, participar de debates e levar material de divulgação. 

2–Avaliação 

O FÓRUM de C&T avalia a necessidade de maior participação das entidades sindicais que o 
compõe, para que se possa ampliar a frente de lutas. É necessária a participação dos servidores da 
categoria nas manifestações, atos e caravanas que devem ser programados, em defesa do 
conhecimento científico, das instituições e de seu efetivo de trabalhadores.

3) Próxima Reunião 

O Fórum de C&T deverá reunir-se novamente nos dias 19 e 20 de junho de 2018, em Brasília.
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