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 RELATÓRIO 10/2019                      09/10/2019 

 
Local: ASCT 
Data: 08 e 09 de outubro de 2019 

ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, ASCON-RJ, ASSEC-MG, ASSEC-PC-GO e SINDCT  

O Fórum de C&T protocolizou os seguintes documentos:  

1- Ao Ministro Marcos César Pontes – Cobrando socorro às Carreiras de C&T 

Foi solicitado ao Ministro a criação de dispositivo legal que permita repor as 
vacâncias de servidores nas instituições públicas de pesquisa, principalmente por 
aposentadorias, semelhantemente ao que já existe para as IFES (documento anexo). No mesmo 
documento, solicitou-se ao Ministro que defenda a manutenção das Carreiras de C&T face à 
iniciativa ora em curso de reforma administrativa federal. Reiterou-se que os encaminhamentos 
destas solicitações são vitais para a continuidade de existência das instituições públicas de 
pesquisa. 

2- Ao Ministro Marcos César Pontes – Cobrando desfazer transferência de servidor do 
INPA, dirigente sindical 

Cobra do Ministro seu posicionamento quanto à solicitada reintegração do servidor 
Jorge Luiz Ramos Lobato, servidor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, 
às suas funções originais, corrigindo assim o ato de sua injusta transferência para o Subsistema 
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS, emanada da portaria institucional nº 
170/2019, de 12 de setembro de 2019. Foram adicionados elementos inexistentes à época da 
solicitação inicial: documento de expressa contrariedade do chefe imediato do servidor com as 
alegações técnicas que destacam prejuízos operacionais que impactariam a condução de vários 
projetos da instituição, alocados no Laboratório de Dengue e Malária e a devolutiva do 
servidor ao órgão de origem (INPA), pelos motivos então expressos. (Documento anexo) 

3- À corregedoria do MCTIC, em defesa de Jorge Lobato, 

Também foi enviado expediente à Corregedora do MCTIC, Dra. Aline Cavalcante dos 
Reis Silva solicitando a reintegração de Jorge Lobato às funções originais, no Laboratório de 
Dengue e Malária do INPA, denunciando perseguição ao servidor, que é também dirigente 
sindical, participante do Fórum de C&T. (Documento anexo) 

4- Ao Deputado Eduardo Barbosa articulando reunião com a SEXEC do MCTIC 

Foi enviado ao Deputado Eduardo Barbosa a listagem dos representantes do Fórum de 
C&T que participarão de reunião com o Secretário Executivo do MCTIC, Júlio Semeghini, no 
dia 24 de outubro, às 10h00. Ao ensejo foi incluído expresso agradecimento ao parlamentar 
pela boa-vontade e sensibilidade às questões da C&T, por suas intervenções sempre 
prestimosas aos apelos do Fórum de C&T. (Documento anexo.) 
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Outras deliberações 

Dada a oportunidade da Semana Nacional de C&T, foi aprovado que as entidades 
promovam uma panfletagem denunciando à sociedade os perigos e ataques por que passam as 
instituições públicas de pesquisa e as Carreiras de C&T. O dia indicativo para esta ação em 
nível nacional é 22 de outubro, o que se sugere ser seguido, mas com flexibilidade às entidades 
de o fazerem conforme a sua realidade, dentro do calendário da semana.  

Foram aprovados os nomes dos representantes que participarão de reunião com o 
Secretário Júlio Semeghini no dia 24, constantes do documento anexo enviado ao Deputado 
Eduardo Barbosa. 

Apresentada a mensagem do SGP/DERET/ME sobre a reforma administrativa, foi 
aprovada a construção de um documento a ser enviado para o ME com elementos de defesa 
das Carreiras de C&T. A secretaria preparará minuta a ser trabalhada remotamente com a 
participação das entidades. 

 

 

Ivanil Elisiário Barbosa – Relator 

Anexos:  

- Convocatória de próxima reunião 

- Cartas ao Ministro Marcos Pontes; 

- Carta ao Deputado Eduardo Barbosa 

- Carta à Corregedoria do MCTIC 
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ANEXO 1 – Convocatória de próxima reunião 
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Brasília, 09 de outubro de 2019 

 

CONVOCATÓRIAS PARA PRÓXIMA REUNIÃO DO FÓRUM DE C&T 

 O Fórum de C&T convoca as entidades associativas sindicais para o Seminário Anual 

do Fórum de C&T, em Manaus, nos dias 12, 13 e 14 de novembro. 

 

 

 

 

 

Presidente do SindCT – Secretaria do Fórum de C&T 
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ANEXO 2 – Carta ao Ministro Marcos Pontes – Defesa das Carreiras de C&T 
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Brasília, 09 de outubro 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.  

Cabe a este Fórum de C&T encaminhar a Vossa Excelência reivindicações 
em dois sentidos: 

1º) Estancar a redução de RH 

Grande parte das instituições sofrerão agora drástica redução de RH a partir 
da extinção do adicional de permanência, verba paga aos servidores que permanecem ativos, 
mesmo já tendo cumprido os requisitos para aposentadoria.  

Urge aprovar para as carreiras de C&T, estabelecidas pela Lei 8.691/93, de 
dispositivo que autorize a imediata contratação de vacância, principalmente por aposentadoria, 
semelhantemente ao que já existe para os Institutos Federais de Ensino Superior - IFES.  

2º) Defesa das Carreiras de C&T 

Face à exposição da intenção do governo de produzir uma ampla reforma 
administrativa, faz-se necessária a defesa das Carreiras de C&T, estruturada em torno das 
especificidades operacionais da atividade científica, que impõem critérios de formação 
acadêmica, de complementação desta em cursos de pós-graduação e de maturação profissional.  

 

Reiteramos que os encaminhamentos destas solicitações são vitais para a 
continuidade de existência das instituições públicas de pesquisa e estão ligados à direta 
intervenção de Vossa Excelência.  

Segue a relação de algumas entidades representativas da composição deste 
Fórum de C&T e repectivas instituições representadas. 

 
Atenciosamente 
 
 
 
 
 

Ivanil Elisiário Barbosa 
Secretaria Executiva do Fórum de C&T 
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ANEXO 3 – Carta ao Ministro Marcos Pontes – Reintegração de Jorge Lobato 
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Brasília, 08 de outubro de 2019 
 
Excelentíssimo Senhor 

Marcos César Pontes 

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

 

Prezado Ministro 

Referimo-nos à missiva deste Fórum de C&T protocolizada no dia 12 de 
setembro de 2019, em que relatamos o ato de transferência sumária do servidor Jorge Luiz 
Ramos Lobato, servidor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, para o 
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS, emanada da portaria 
institucional nº 170/2019, de 12 de setembro de 2019. Denunciamos este ato como retaliação à 
realização de uma manifestação em defesa do INPA, ocorrida na semana anterior, de iniciativa 
da comunidade, apoiada pelo SINDSEP-AM, em atendimento a deliberação deste Fórum de 
C&T. Na oportunidade, solicitamos interferência de Vossa Excelência para cancelar a injustiça 
cometida, de forma a possibilitar que o servidor continue servido ao INPA, reintegrado às suas 
funções originais. 

Reiteramos a necessidade de reverter a transferência do servidor, acima de 
tudo um defensor do INPA e um dedicado lutador em prol da revitalização da instituição. 

Adicionamos argumentos à missiva em tela cópias de documento do 
Subsistema Integrado de Atendimento à Saúde do Servidor – SIASS que devolve o servidor ao 
INPA pelas alegações ali expostas, assim como documento de expressa contrariedade do chefe 
imediato do servidor com as alegações técnicas que destacam prejuízos operacionais que 
impactariam a condução de vários projetos da instituição, alocados no Laboratório de Dengue e 
Malária. 

Assim, com o máximo respeito, solicitamos resposta à nossa solicitação. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
 
 
 
 

Ivanil Elisiário Barbosa 
Secretaria Executiva do Fórum de C&T 
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ANEXO 4 – Carta ao Deputado Eduardo Barbosa 
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Brasília, 09 de outubro de 2019 
 
Excelentíssimo Senhor 

Eduardo Luiz Barros Barbosa 

MD. Deputado Federal – PSDB/MG – 56ª Legislatura 

 

Prezado Deputado 

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 acolher a sua iniciativa de articulação de reunião desta representação 
com a Secretaria Executiva do MCTIC. Confirmamos a nossa disponibilidade de atendimento 
ao evento, planejado para o dia 24 de outubro de 2019, às 10h00. 

Segue lista da representação dos servidores que participarão da reunião. 
 

Nome CPF e-mail 
Ivanil Elisiário Barbosa 296.743.106-06 ivanilsindct@gmail.com 
Fernando Morais Santos 692.860.358-53 Femorais5@gmail.com 

José Benito Yarritu Abellas 032.649.787-09 pepeyarritu@gmail.com 
Francisco Pereira da Silva 375.475.697-49 fsilva@cetem.gov.br 

Edilson Pedro 005.177.067-92 edilson.pedro@mctic.gov.br 
Alexandre Correia 386.372.191-87 Alexandre.correia@cnpq.br 

Roberto Muniz Barretto de Carvalho 052.289.558 -10 roberto.mbcarvalho@gmail.com 
Elzivir Azevedo Guerra 187.795.304-00 eguerra@mctic.gov.br 

   
 

Por oportuno expressamos o nosso reconhecimento pela sua prestimosa 
atenção e sensibilidade em prol da defesa das Carreiras de C&T e dos institutos públicos de 
pesquisa, sempre que solicitamos o empréstimo da influência de seu respeitado mandato 
parlamentar. 

 
 
Atenciosamente 
 
 
 

 
 
 
 

Ivanil Elisiário Barbosa 
Secretaria Executiva do Fórum de C&T 
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ANEXO 5 – Carta à Corregedoria do MCTIC 
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Brasília, 08 de outubro de 2019 
Excelentíssima Senhora 

Aline Cavalcante dos Reis Silva 

MD. Corregedora do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 

 

Prezada Senhora 

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 na semana seguinte à realização de uma manifestação em defesa do INPA, coordenada 
pelo servidor, na condição de liderança sindical representativa dos servidores, através de 
mandato classista no 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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O INPA tem sofrido nos últimos anos 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. 

Fato que corrobora ser este o procedimento mais indicado é o ato de 
devolução do servidor, expresso no documento do SIASS anexo, que alega inadequação de 
perfil do servidor para exercício da função destinada. Igualmente, o chefe imediato do servidor 
solicita revisão do ato e retorno do mesmo às suas funções originais, pelas argumentações 
técnicas relevantes de sua expertise e efetiva contribuição para o desenrolar das tarefas 
desenvolvidas no Laboratório de Dengue e Malária da instituição (documento anexo). 

Respeitosamente solicitamos que V.Exa. 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. 
Que o servidor seja reconduzido ao cargo, função e lotação original, no Laboratório de Dengue 
e Malária.  

Anexamos cópias dos principais documentos que ensejaram os atos. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 

__________________________________________ 
Ivanil Elisiário Barbosa 

Secretaria Executiva do Fórum de C&T 
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