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Brasília, 12 de setembro de 2019 
 
Excelentíssimo Senhor 

Marcos César Pontes 

MD. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 

 

Prezado Ministro 

O Fórum de C&T representa os servidores das Carreiras de C&T que 
laboram nos institutos públicos de pesquisa brasileiros, espraiados em oito ministérios, tendo 
como maior lotação as unidades de pesquisa do MCTIC. Esta realidade torna o Ministro de 
Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações o principal responsável pelas 
demandas destes servidores. Este fórum de entidades atua em defesa da valorização das 
instituições e atividades de promoção do desenvolvimento científico-tecnológico nacional, base 
do enriquecimento e da promoção sustentável do povo brasileiro.  

Vimos por esta denunciar a perseguição a Jorge Luiz Ramos Lobato, 
servidor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, que foi sumariamente 
transferido da instituição para o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS, 
decisão emanada da portaria institucional nº 170/2019, de 12 de setembro.  Tal ato ocorreu logo 
após a realização de uma manifestação em defesa do INPA, coordenado pelo servidor, na 
condição de liderança sindical representativa dos servidores, através do SINDSEP-AM. 

Jorge Lobato é um servidor qualificado, que, por décadas, esteve à frente da 
gestão do Bosque da Ciência, importante portal de relacionamento da instituição com a 
sociedade manauara e nacional. Atualmente ele é integrante de laboratório que pesquisa 
endemias tropicais. O INPA sofre de enorme encolhimento de sua força de trabalho, assim como 
todas as UP do MCTIC, o que configura, no mínimo falta de bom senso abrir mão de sua 
qualificação. 

O servidor não foi consultado, mas surpreendido com a notificação para que 
se apresente em novo local de trabalho, já no dia 13 de setembro, resultado de um processo de 
celeridade recorde, muito suspeita do humus persecutório à livre manifestação, livre 
organização da sociedade e direito incluso de representação dos servidores da instituição. As 
ações do servidor sempre pautaram a civilidade pacífica e o respeito às autoridades, em atos 
pela recomposição da força de trabalho do INPA e de sua dotação orçamentária, dentro da mais 
estrita motivação da promoção e da defesa da instituição. 

É inadmissível e triste que esta violência seja perpetrada na interioridade do 
MCTIC, algo inédito, nem mesmo observado em instituições públicas de pesquisa lotadas em 
ministérios militares. Tendo, por décadas atuado como liderança representativa dos servidores 
do DCTA, ligado ao Comando da Aeronáutica, nunca experimentamos algo minimamente 
semelhante à esta absurda perseguição retaliatória, pasmem, ocorrida por um simbólico abraço 
da sociedade manauara ao INPA, orgulho e patrimônio regional e nacional. 

Todas as circunstâncias em que se deram este ato, a ocasião e a celeridade, 
denunciam a truculência e mesquinharia que o revestem. Jorge Lobato serve o INPA há décadas, 
com dedicação, empenho e profissionalismo. Ainda, se arrisca incansavelmente pela instituição, 
como liderança preocupada nos dias atuais com o futuro das instituições e das carreiras de C&T. 
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Ele atua neste Fórum de C&T, junto aos parlamentares da representação manauara, deputados 
e senadores, e autoridades como o senhor mesmo, lutando por encontrar as saídas para os 
problemas que têm acometido as instituições públicas de pesquisa. É um idealista, um patriota, 
que não merece ser tratado com tamanha injustiça. 

O INPA tem sofrido nos últimos anos, o Senhor bem sabe, falta de 
investimentos e desestruturação, advinda da ausência de política de manutenção de suas 
capacitações e vocações bem como dos cortes orçamentários e reservas de contingenciamento. 
Não merece ser agora também palco de tamanha infâmia. 

Solicitamos que Vossa Excelência interfira, para que se suspendam os atos 
de transferência do servidor e se conclame diálogo que reverta esta decisão, restabelecendo ao 
servidor Jorge Luiz Ramos Lobato a possibilidade de continuar servido ao INPA, como 
deferência de mérito a quem dedica sua vida profissional e seus maiores esforços à instituição. 

 
 
Atenciosamente 
 
 
 

__________________________________________ 
Ivanil Elisiário Barbosa 

Secretaria Executiva do Fórum de C&T 


