Fórum Nacional das Entidades Representativas da Carreira de C&T

RELATÓRIO 01 2015

04/03/2015

Seminário do Fórum de C&T - Manaus-AM
Local: Auditório do Bosque da Ciência, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA
Data: 25, 26 e 27 de fevereiro de 2015

ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, AFINPI-RJ, ASCCTEX, ASCON-BELÉM, ASCON-RJ, ASCT;
ASSEC-PC/GO, ASSEC-MG, ASSEC-RJ, ASSINPA-AM, SINDSEP-AM, SINDSEP-PE e SindCT.

ATIVIDADES

No dia 25 de fevereiro a reunião foi aberta à comunidade do INPA, com a composição
da mesa pelos deputados estaduais Luiz Castro e Serafim Corrêa, pelo diretor do INPA, Dr.
Luiz Renato de França, pela Secretaria do Fórum de C&T, Ivanil Elisiário Barbosa e
assessoria de Jorge Lobato, diretor do Sindsep-AM. A tônica dos discursos conformou-se à
realidade levantada pelo Fórum das dificuldades da C&T, apesar dos discursos propalados
pelas altas autoridades de sua importância para o desenvolvimento sustentado do país. Além
disso, o discurso do Deputado Luiz Castro destacou a necessidade de ações que agucem a
conscientização política das pessoas, da base de filiados, dos servidores das instituições de
pesquisa. O Dr. França deu as boas vindas e enalteceu a iniciativa da reunião em Manaus, no
INPA. Os trabalhos finalizam com a atualização da palestra sobre a força de trabalho da
Carreira de C&T, por Ivanil Elisiário Barbosa, presidente do SindCT.
Na manhã do dia 26 foi debatida a conjuntura política e econômica e sua influência na
C&T; a questão da terceirização, da precarização das relações de trabalho, das relações do
Fórum com a comunidade representativa do funcionalismo, destacando-se a comunicação
com as entidades saídas da carreira, informes do movimento unificado do servidor público
federal e viabilidade de atuação conjunta.
À tarde foi discutido documento da Associação dos Servidores do MCTI, Proposta de
Escola Nacional de Governo para fortalecer a capacitação das Carreiras de C&T na gestão dos
órgãos, políticas e programas de CT&I. Após dialogar com Edilson Pedro, diretor da ASCT,
que apresentou o documento, decidiu-se por apoiar os esforços pela criação de uma Escola
Nacional de Governo no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
para fortalecer a capacitação das Carreiras de C&T e a gestão dos órgãos, políticas e
programas de CT&I. Ao fim do dia se retomou a discussão do documento apresentado pela
ASCON-RJ, no escopo do estudo de conjuntura, a fim de aperfeiçoar as propostas de ação.
No dia 27 foram sintetizadas as propostas estruturantes da composição do Documento
de Manaus, que nortearão a ação das entidades das Carreiras de C&T no ano de 2015.
O seminário reiterou ainda seu total apoio à pauta geral do Fórum Nacional dos
Servidores Públicos Federais para a campanha salarial 2015, bem como reafirmou a tabela
salarial das Carreiras de C&T já protocolada junto ao MCTI/MPOG. Por fim, aprovou moção
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Fórum Nacional das Entidades Representativas da Carreira de C&T
de repúdio à extinção da Secretaria Estadual de C&T do Amazonas (vide texto da moção
anexo).
Segue o calendário de reuniões do Fórum em Brasília aprovado para o ano de 2015,
com o objetivo de propiciar um melhor planejamento e maior participação das representações
das entidades.
Mês
Fevereiro

Dias
25 a 27

Local
Manaus

Março

10 e 11

Brasília

Abril

14 e 15

Brasília

Maio

12 e 13

Brasília

Junho

16 e 17

Brasília

Julho

14 e 15

Brasília

Agosto

11 e 12

Brasília

Setembro

15 e 16

Brasília

Outubro

13 e 14

Brasília

Novembro

10 e 11

Brasília

Dezembro

8e9

Brasília

ANEXOS




Moção de repúdio à extinção da Secretaria Estadual de C&T do Amazonas;
Carta de Manaus, que coroa a produção deste seminário.

CONVOCATÓRIA

A Secretaria convoca a próxima reunião do Fórum de C&T para Brasília, nos dias 10 e
11 de março de 2015, às 10:00, em local a definir.
Pauta:
- Preparar reunião com o Ministro Aldo Rebelo;
- Encaminhamentos da Campanha Salarial 2015;
- PL 2.177 E PL 4330.
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