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RELATÓRIO 02/22 do FÓRUM DE C&T REUNIÃO PRESENCIAL DE 

PLANEJAMENTO, EM BELO HORIZONTE. 

 

Dias 11, 12 e 13 de janeiro de 2022. 

 

PRESENTES À REUNIÃO: Fernando Morais (SINDCT), Sérgio Rosim (SINDCT), 

Geraldo Mendes (SINDCT), Francisco Pereira (ASCON-RJ), Laudicéa Andrade 

(AFINPI), José Benito (ASCON-RJ), Mário Cruz (ASCON-BELEM), Beatriz Moreira 

(AFINCA), Peter Tavares (AFINCA), Jaime... (Fundação Joaquim Nabuco-Pe), 

Jemuel ... (Fundação Joaquim Nabuco-Pe), Wagner Reis (ASSEC-RJ), Wagner 

Chaves(ASSEC RJ), Paulo Ney (ASSEC-MG), Jaqueline Rosário (ASSEC-MG), 

Lúcia... (ASSEC-MG), Romario...(ASSEC-MG), Renata Belzunces, (assessoria 

DIEESE/SINDCT). 

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA: Rita Frizzo (ASSEC PO-GO), Vânia Gaebler (AFF-

FUNDACENTRO-NS-SINDSEP-SP), Renato Benvenuti (NS-IPEN-SINDSEP-SP). 

Em reunião que teve inicio às 14:20h, os representantes presentes deram seus 

informes, de cunho geral e/ou específico e após, passou-se aos pontos de discussão 

de cada dia e horário. 

PONTOS DISCUTIDOS PELOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DO 
FÓRUM DE C&T EM REUNIÃO DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2022 NESTA 
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO FÓRUM. 
 

Dia 11 de janeiro 14h: Avaliação da conjuntura ETC... 

Dia 12 de janeiro 09h: Comunicação do FÓRUM de C&T Hoje e amanhã. 

Dia 12 de janeiro 14h: Formação sindical e lideranças + Mobilização das bases. 

Dia 13 de janeiro 09h: Organização operacional e política no FÓRUM de C&T. 

Dia 13 de janeiro 14h: Diálogos com a sociedade.  

 

              AVALIAÇÃO DA CONJUNTURA 

 
Na avaliação da conjuntura sob os aspectos políticos, econômicos e do serviço 
público, foram levantados vários pontos, que foram vistos como,negativos, positivo e 
mecanismos de ações. 
 
    PONTOS NEGATIVOS. 
 O atual governo e seu ministro de C&T e a política de destruição da ciência e 
tecnologia, com ataques aos institutos de pesquisa do governo federal, que 
certamente, sem resistência, levarão ao fechamento de muitos institutos e 
autarquias, centros de excelência em pesquisa e desenvolvimento.  

A falta de concursos para reposição dos quadros e de reposição das perdas salarias 
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dos servidores. 

As privatizações de empresas de importância estratégica à nação. 

A inflação sem controle, cambio, desemprego muito alto e sem perspectivas. 

Os ataques aos sindicatos e classe trabalhadora, com leis que engessam a luta 
sindical e sua organização. Desestimulo e de... da classe. 

A pandemia e o negacionismo por parte do governo federal. 

    PONTOS POSITIVOS. 

O FÓRUM DE C&T se empenha em continuar na luta e tem consciência da 
necessidade de motivar aos representantes e suas bases. O aumento de sua força. 

A resistência das carreiras em resistir aos ataques. 

A LUTA, conjunta, até aqui vitoriosa, em barrar a PEC 32, do desmonte do serviço 
público. 

A RETOMADA da discussão sobre a reposição das perdas salariais. 

OS DESAFIOS 

A NECESSIDADE de revitalização dos institutos, buscando recuperar os 
orçamentos e contratação de servidores,  

A LUTA IDEOLÓGICA, onde a classe trabalhadora precisa ocupar os espaços na 
categoria e sociedade. 

A PARTICIPAÇÃO no plano de C&T no próximo governo,  

O DECRETO 10.620 (destruição dos direitos na Previdência). 

A ORGANIZAÇÃO das bases e  renovação das direções com a participação de 
servidores e servidoras mais jovens, grupos de apoio. 

AS PERDAS SALARIAIS desde 2017. 

AÇÕES DESEJADAS E SUGERIDAS 

PREPARAR a atualização da pauta reivindicatória salarial. Perdas salariais. 
 
PROMOVER discussões quinzenais de conjuntura 
 
FORTALECER os vínculos com demais estruturas sindicais.  

 
PAUTAR o tema das eleições nas próximas reuniões do Fórum, incorporando os 
elementos dessa reunião. 
 
PAUTAR o Tema do Trabalho Remoto. 
 
ELABORAÇÃO de textos curtos para divulgar importância/dificuldade dos institutos. 
  
DAR CONTINUIDADE às Lives.  
 
CRIAÇÃO/IMPULSIONAMENTO de GRUPOS locais de luta. 
PARTICIPAR da SBPC, este ano em Brasília. 
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CRIAR um banco de pessoas-chave (jornalistas, parlamentares, fontes) para nossas 
divulgações e apoios. 

 

COMUNICAÇÃO: 

  COM AS BASES, SOCIEDADE E CLASSE POLÍTICA. 

 

O FÓRUM e as entidades que o compõe, tem ainda um gargalo na comunicação 
com as bases e sociedade. Reverter a situação. A comunicação é primordial. Ver 
exemplos do que é feito em outras entidades de representação dos trabalhadores. 

O FÓRUM, no âmbito de suas entidades de representação, deve buscar incorporar o 
S.O.S CIÊNCIA, página que trata de nossas lutas, divulgando fortemente às bases e 
sociedade. Compartilhar mais nossas comunicações. 

O FÓRUM e as entidades que o compõe, devem procurar participar de cursos de 
comunicação digital e das ferramentas que hoje se apresentam em nossos 
dispositivos eletrônicos. A rede de comunicação digital deve ser explorada para 
desenvolvermos nossa busca pela hegemonia com a classe trabalhadora e 
sociedade. 

O FÓRUM deve avaliar urgentemente a possibilidade de ter suporte jornalístico com 
experiência em comunicação digital.  

SUGERIU-SE que se Façam “LIVES” com especialistas em temas atuais e sobre o 
funcionalismo. 

As entidades que compõe o FÓRUM de C&T devem fazer texto ou textos mostrando 
os problemas das instituições onde têm as bases. Fazer a defesa destas. 

Aproveitar esse momento em que a ciência está pautada na sociedade, para fazer a 
defesa dos institutos.  

  

Buscar aproveitar -  sem ilusões - brechas na imprensa grande. 

 

NA COMUNIDADE POLÍTICA: Neste ano, buscar os candidatos á presidência, para 
comunicar nossa pauta e buscar o debate do FÓRUM e com o FÓRUM. 

O HOME-OFFICE coloca desafios, traz problemas sérios ao servidor, que ainda não 
os vê.  

A DIVERSIDADE de formas de comunicar com a base, avaliar se existe ainda o 
corpo-a-corpo.  Acessar a base por telefone (???) em especial os aposentados. 

TRABALHAR uma nova imagem do sindicalismo, hoje visto como algo negativo. 
Como é visto hoje o movimento sindical na sociedade e os sindicalistas. 

 
 

FORMAÇÃO SINDICAL 
O SINDICALISTA de hoje precisa entender o que é, e como precisa ser o 
sindicalismo hoje. Se reinventar. Conhecer a linguagem atual. 
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A FORMAÇÃO de novos quadros junto às bases é urgente. 

COMEÇAR DO BÁSICO da formação, buscando  práticas de como se constrói um 
processo de formação sindical. Princípios do movimento sindical, história. 
A Função da formação (com foco nos/as dirigentes atuais).Foram identificados 
conflitos geracionais acerca da importância e necessidade dos sindicatos.  
 
A  AVALIAÇÃO é de que o movimento Sindical em geral faz pouca formação, tanto 
de dirigentes, possíveis novos dirigentes e bases. Formação esta necessária para o 
trabalho de base e importante contra o Ataque ideológico imposto pela classe 
dominante através da grande mídia. Importante para a Luta ideológica onde hoje se 
vê e se sente a dominação de discursos ultraconservadores e negativos para a 
classe trabalhadora. 

 

Funcionamento e Organização do Fórum 
 

A OTIMIZAÇÃO do uso da rede social Whatsapp do FÓRUM, de modo que seja 
utilizada para as questões políticas da qual o FÓRUM de C&T se empenha em 
participar, liderar e enfrentar. Os assuntos culturais e sociais devem ser tratados e 
divulgados em outra rede, similar, porém com fins diferenciados 
 
A IMPORTÂNCIA da reunião semanal on-line e necessidade de focar BSB em 2002. 
Discussão quinzenal da conjuntura, esta muito dinâmica. 
 
SOBRE o SindGCT : o Fórum não estabelece nem deve estabelecer veto à 
participação desta entidade ou outra qualquer, que faça parte de nossa estrutura 
legal das carreiras, no entanto reafirma a sua concepção seminal das 3  carreiras 
que compõe as carreiras de C&T criadas com muita luta ( lei n.8.691 de 28 de julho 
de 1993) e nossa estruturação enquanto FÓRUM de C&T na reunião 02 de BH, no 
ano de 2013 onde as entidades presentes reafirmam os pontos basilares deste 
FÓRUM, e ratificadas neste encontro de 2022, também em BH. 
 
O Fórum entende que esse sindicato não pode legalmente estabelecer base de 
representação nacional, por já haver entidades anteriores com estabelecimento de 
suas bases territoriais, que abrangem as 3 carreiras, harmônicas e UNAS. 
 

AÇÕES NECESSÁRIAS.  
 
CRIAÇÃO do Grupo de Whatsapp Político para operacionaização e 
encaminhamentos do Fórum (restrito aos dirigentes)  
 
CRIAÇÃO do Grupo de Whatsapp sociocultural, aberto à participação da base 
 
ENVIO DE CARTA para o SindGCT reafirmando a concepção do Fórum e indicando 
que o Fórum orienta delimitação da representação ao território do DF, onde se 
concentra a base de gestores não conflitando com outras entidades com suas bases 
já consolidadas. 
 
MANTER reuniões Semanais On-Line 
 
AVALIAR reuniões mensais em BSB, considerando a condição sanitária 
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AUMENTAR a participação das entidades no Fórum. 
 
INSTITUIR RELATORIA nas reuniões para auxiliar o trabalho da coordenação. 
 
 

SECRETARIA EXECUTIVA DO FÓRUM DE C&T 


