Fórum Nacional das Entidades Representativas da Carreira de C&T
RELATÓRIO 14/2016

12/10/2016

Local: Sede da ASCT
Data: 04 e 05 de outubro de 2016
ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, APOSEN, ASCON-DF, ASCON-RJ, ASSEC-MG,
ASSINT, SINDCT e SINDSEP-PE

ATIVIDADES
1) Preparação do Seminário do Fórum
Foram discutidas as opções a palestrantes que responderam que não podem atender ao
convite:
1) à Dra. Denise Gentil, para o tema Reforma da Previdência, a representação de
Pernambuco (Fundaj) vai convidar o Professor Paulo Rubens Santiago;
2) em substituição ao Professor Luiz Davidovich, sobre o tema C&T no Contexto Atual, a
ASCON-RJ convidará o Professor Ildeu Castro Moreira;
3) o módulo Desmonte da C&T será modificado para tratar do tema Participação da
Juventude nos Movimentos Sociais; será convidado a palestrare o Professor Michel
Zaidan. A representação do Pernambuco fará o convite;
4) Não ficou definida a substituição do Professor Carlos Alberto Teixeira, sobre o tema
Marco Legal;
Jemuel, Sindsep-PE, informou que estão resolvidas as questões dos coffee-break e
que o Senhor diretor da Fundaj fará palestra de abertura e boas-vindas. Haverá cerimonial
para conduzir o evento, que terá transmissão streaming em tempo real.
2) Retomada de pauta reivindicatória
O Fórum de C&T deliberou a necessidade de retomar a pauta reivindicatória junto ao
ministro e protocolou solicitação de audiência do Ministro Gilberto Kassab (doc. anexo)
3) Termo de Opção - GDACT
O SindCT apresentou formulário que vem sendo imposto aos servidores do Instituto
de Aeronáutica e Espaço, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Ao
receberem a negativa do servidor, é impresso no verso do formulário um termo de ciência da
faculdade de opção da incorporação da GDACT aos proventos de aposentadoria da Lei
13.324 e negativa do servidor por optar. A assinatura deste termo de ciência e negativa de
opção tem sido exigência para o prosseguimento do processo de aposentadoria, o que
consideramos ser um abuso.
O Fórum deverá emitir parecer sobre o assunto, a ser apresentado aos RH das
instituições e deverá agir no desenrolar das próximas provocações.
Anexos
Solicitação de Audiência junto ao Ministro Kassab
Convocatória do Seminário do Fórum
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