
 

 Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T 

 

        OFÍCIO Nº 02/2022/Fórum de C&T 

São José dos Campos, 15 de fevereiro de 2022. 

 

A Sua Excelência o Senhor Marcos Cesar Pontes 

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. 

Assunto: Perdas salariais das carreiras de C&T. 5 anos sem reajustes. 

Senhor Ministro, 

Cumprimentando V. Ex.a, este Fórum Nacional das Entidades Representativas dos 

servidores das Carreiras de Ciência e Tecnologia – Fórum de C&T, (28 entidades, 8 

ministérios), reencaminha texto , já apresentado a V. Ex.a em reunião em agosto de 2021, 

ofício contendo a questão das perdas salariais e a reivindicação de abertura imediata de mesa 

negocial com Vosso governo, para discussão da questão, visando reposição das perdas. 

 

            Na mesa negocial de 2015 entre governo Federal e este FÓRUM  foi acertado  reajuste 

escalonado, 5,5% em jan./2016 e 5% em Jan/2017, restando um saldo de perdas salariais de 

15%, e foi então acordado à mesa negocial com o então ministério do planejamento, secretaria 

das relações de trabalho, que em janeiro de 2017 seria aberta nova mesa de negociação para 

tratar das perdas restantes do período anterior e reajustes para reposição das perdas de 2017 

e 2018. Com a mudança brusca de governo em 2016, a tal abertura de negociação não 

ocorreu, sem reajustes e nem novo agendamento. 

Como a inflação do período (jan/2016 – dez/2017) foi menor (8,78%), fechamos 

dezembro de 2017 com a perda acumulada a 30,1%. O INPC acumulado de  jan/2018 a 

dez/2020 é 13,96%, que se soma às perdas anteriores que estava já em 30,1%. Com isso 

evoluíram a 48,26%, até dezembro de 2020.  

Cabe também introduzir as perdas de 2021,de 10,06%, o que leva a perdas salariais 

das carreiras de C&T (pesquisa, tecnologia e gestão), em 62,87%. 

São números verdadeiros que mostram a situação que se encontram nossos cientistas, 

gestores e tecnologistas, que muito fazem para a nação. É uma situação que prejudica e põe 

em risco os trabalhos da ciência, onde ela desempenha suas funções. Faz-se necessária uma 

ação forte e imediata por parte do MCTI, para estancar a sangria em que se encontram os 

servidores de C&T da qual o Sr. Ministro é o “carro chefe” e responsável maior. 

Outrossim  cabe, mais uma vez, alertar ao Ministro para o alto nível de desmonte e 

sucateamento das instituições de C&T, onde a triste realidade fica acobertada pela ausência de 

quem tem a obrigação de defende-la. As instituições de C&T estão ruindo hoje, em grande 

velocidade e nada se faz para brecar a destruição. Estamos dentro das instituições e vemos.  

Nestes termos aguardamos manifestação de V.EXa..  

 

Secretaria Executiva do Fórum de C&T 

Fernando Morais,Telefone: (12) 99719-9320; WhatsApp (12) 99746-5317  

e-mail fernando.sindct@gmail.com e fernando.forum@gmail.com  
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