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É TEMPO DE LUTAR! FÓRUM DE C&T CONSTRUIRÁ A UNIDADE EM 

DEFESA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA BRASILEIRAS 

O Fórum das Entidades Representativas das Carreiras de Ciência e Tecnologia (Fórum de 

C&T), que congrega sindicatos e associações de servidores dos institutos públicos federais de pesquisa, 

representando trabalhadores de mais de oito estados e sete ministérios, reuniu-se nos dias 12, 13 e 14 nas 

instalações do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear/CDTN-CNEN, em Belo Horizonte, 

para analisar a conjuntura nacional e as perspectivas futuras frente ao quadro político pós-eleitoral. Em 

resumo, foram feitas as seguintes avaliações: 

1. A pauta do governo Temer, que privilegia o arrocho orçamentário da máquina pública como sinal ao 

"mercado" de compromisso com o pagamento da dívida pública a qualquer custo, continuará sendo 

seguida pelo futuro governo, segundo declarações da equipe econômica e ações do próprio 

presidente eleito que, enquanto deputado, votou a favor de todas as drásticas medidas dessa pauta, 

como foi o caso da principal delas, a Emenda Constitucional 95 (EC 95). 

2. A EC 95 - pilar da política de arrocho dos governos Temer e Bolsonaro - CONGELA POR 20 

ANOS TODOS OS INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL EM ÁREAS ESSENCIAIS 

PARA A POPULAÇÃO (segurança, saúde, educação, pesquisa em ciência e tecnologia, dentre 

outras), enquanto mantém livre os gastos com o pagamento da dívida pública, que hoje já 

compromete mais da metade de toda arrecadação da União. Esse congelamento inviabiliza o 

funcionamento de nossas instituições, paralisando pesquisas, impedindo a realização de concursos 

para substituição do grande número de companheiros que estão se aposentando, dificultando o 

pagamento até de despesas institucionais mais cotidianas, como fornecimento de energia e serviços 

de segurança. Os orçamentos para as Unidades de Pesquisa do MCTIC produzidos dentro da lógica 

da EC 95 e encaminhados pelo governo moribundo para o Congresso, caso sejam aprovados, 

inviabilizarão essas unidades, muitas não conseguirão manter as portas abertas a partir do segundo 

semestre de 2019. 

3. À Emenda Constitucional assassina somam-se outras medidas, já apresentadas ou implementadas 

pelo governo Temer que abrem as portas para ataques profundos ao Estado brasileiro, 

particularmente ao seu funcionalismo. Exemplos de tais medidas são o Decreto 851/18, que 

praticamente abre a possibilidade de privatização de todas as atividades governamentais; a Portaria 

193 do Ministério do Planejamento (MPOG), que autoriza a transferência dos servidores sem a 

anuência do mesmo e de seus órgãos; a centralização do processo de concessão de aposentadorias no 

mesmo MPOG, esvaziando os RH dos órgãos e dando poder ao governo para decidir quando e se 

concede tal direito. Essas vão ao encontro do desejo já externado pelo governo eleito de promover 

profundos ataques às carreiras (como o desejo de redução da quantidade das mesmas) e aos direitos 

dos servidores (cujo exemplo maior é o desejo do governo em extinguir a estabilidade funcional). 

4. Esse cenário de ataques aos servidores é complementado pela criminalização dos movimentos 

sociais e sindicais, desejo do governo Bolsonaro possibilitado pelo Projeto de Lei 13.260, 

lamentavelmente encaminhado ao Congresso pelo governo Dilma e retomado pelos aliados de 

Bolsonaro no parlamento.  

5. Num cenário desfiguração democrática, há uma perspectiva de perda de direitos dos servidores e da 

população via legalização de medidas autoritárias que restringem os instrumentos de representação. 

Um cenário trágico, detalhadamente desenhado no manifesto da bancada evangélica “O Brasil para 

os Brasileiros”, encaminhada ao ainda candidato Bolsonaro por parlamentares apoiadores do mesmo. 

 Frente a essa perspectiva, as entidades do Fórum entendem ser urgente e necessária a 

mobilização de toda a sociedade a fim de resistir à perda de direitos e aos retrocessos democráticos. Nessa 

linha, foram aprovadas as seguintes ações a serem encaminhadas pelo Fórum: 

I. Fomentar a criação de uma frente ampla em defesa do Estado Brasileiro, contra a perda de direitos e 

o desmanche da máquina pública, que reúna sindicatos, associações, sociedades científicas, 

parlamentares, entidades da sociedade civil, a fim de reagir à pauta autoritária e recessiva do 

governo. Inicialmente o Fórum fará contatos com parlamentares sensíveis a esse encaminhamento de 
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diversos campos e com entidades sindicais de sua base e fora dela, assim como com confederações, 

fóruns e centrais sindicais, como a CONDSEF e o FONASEFE. 

 

II. Incrementar a comunicação com os servidores das entidades do Fórum de C&T, a fim de fortalecer a 

necessária mobilização da área, por meio de informes detalhados sobre as medidas do governo e a 

resistência a elas e promover ações conjuntas entre as entidades que compõem o Fórum de C&T. 

III. Fomentar a unidade com outras entidades da área da Ciência e Tecnologia (SBPC, ABC, ANPG etc) 

em defesa da C&T, contra o criminoso desmanche da área ora em curso. 

IV. Lutar pelas pautas de nossas carreiras, expostas na última carta de BH (divulgada pelo Fórum). 

As entidades do Fórum de C&T têm consciência do momento difícil que atravessamos, mas 

acreditam na ampla mobilização como caminho necessário de resistência. Para essa mobilização, o Fórum 

de C&T trabalhará em dois caminhos: incentivando a mobilização de sua base, com a disseminação de 

informações e construção de ações conjuntas entre as entidades de sua composição; e construindo redes 

de resistência, a fim de lutar pela C&T, pela democracia e pela manutenção de direitos, buscando o 

diálogo e a unidade com outras entidades da sociedade, atuando na construção de frentes amplas de 

resistência. 

A RESISTÊNCIA É POSSÍVEL!  

A LUTA POR C&T É A LUTA POR UM FUTURO SOBERANO PARA O 

PAÍS! RESISTIREMOS! 

Compõem o Fórum de C&T as entidades de representação dos servidores dos seguintes órgãos: 

Agência Espacial Brasileira (AEB)  

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)  

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) 

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI)  

Centro de Tecnologia Mineral (CETEM)  

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE)  

Centro de Tecnologia do Exército (CTEx) 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste 

(CRCN-CO) 

Centro Regional de Ciências Nucleares Nordeste (CRCN-NE) 

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)  

Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) 

Fundação Jorge Duprat Figueiredo (FUNDACENTRO) 

Fundação Casa de Rui Barbosa 

Instituto Bras.de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)  

Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) 

Instituto de Energia Nuclear (IEN) 

Instituto de Estudos Avançados (IEAv) 

Inst. de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 

(IEAPM) 

Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI) 

Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) 

Inst. de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do RJ 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) 

Instituto Evandro Chagas (IEC/FNS) 

Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) 

Instituto Nacional do Propriedade Industrial (INPI) 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)  

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)  

Instituto Nacional de Tecnologia (INT)  

Instituto Nacional do Câncer (INCa)  

Instituto Nacional do Semi-Árido (INSA)  

Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) 

Laboratório de Poços de Caldas (LAPOC) 

Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA)  

Laboratório Nac. de Computação Científica (LNCC) 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações (MCTIC)  

Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST)  

Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)  

Observatório Nacional (ON)  
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