Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T
RELATÓRIO 01/2018

22/02/2018

Local: ASCT
Data: 20 e 21 de fevereiro de 2018
ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, ASCAPES, ASCON-RJ, ASSEC-PC-GO, e SINDCT

1 – Reunião com a SEXEC/MCTIC
1.1 - Campanha Salarial
No dia 20, o Fórum de C&T reuniu-se com o Secretário Executivo, Elton Zacarias, a quem
informou agendamento das Carreiras de C&T com a Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do
Planejamento – SGP/MP, dia 8 de março. Solicitou que o MCTIC emita aviso ministerial em apoio ao
MP. Também participou da reunião o Diretor de Entidades Vinculadas ao MCTIC, Tarcísio Cunha.
O secretário foi informado dos principais assuntos da pauta protocolada: isonomia de
tratamento quanto aos reajustes salariais concedidos a outras categorias, i.e., aplicação dos índices
abrangentes até 2019. Foi lembrado que as Carreiras de C&T tinham previsão de abertura de mesa
negocial em março de 2017 (cláusula 5ª do Termo de Acordo nº 12/2015); como o governo não
honrou o compromisso, a C&T ficou prejudicada.
O Fórum de C&T expôs a sua intenção de continuar tratando com prioridade também a
questão do esvaziamento das instituições públicas de pesquisa e de seus órgãos gestores, cuja força de
trabalho se encontra em condições críticas, necessitando de contratações urgentes. Neste sentido, o
Fórum de C&T contatará parlamentares, solicitando-lhes que enviem ofícios ao MP em apoio aos
avisos ministeriais 150, 151 e 150/2017/SEI-MCTIC, que requer autorização para concurso público,
para contratação de 1400 servidores, apesar de considerar o número insuficiente. Uma vez que o MP
emita projeto de lei concernente o Fórum de C&T envidará nova mobilização junto aos parlamentares
para que os mesmos viabilizem votação.
O secretário ficou de encaminhar a solicitação de aviso ministerial em apoio à campanha
salarial ao ministro Kassab, mas não assegurou que ele concordaria em fornecê-lo, apesar da nossa
argumentação de que somente ele não o fez, desde os ministros anteriores.
O Fórum de C&T afirmou que também reivindicará maior participação do governo no custeio
da saúde suplementar dos servidores ao nível de 50%, mesma determinação contida na Resolução nº
23, de 18 de janeiro de 2018, que muda as regras de custeio das empresas estatais federais sobre
benefícios de assistência à saúde dos empregados públicos. O secretário foi informado da situação de
desequilíbrio dos planos de autogestão e o crescente endividamento que está lastreado aos CNPJ das
instituições.

1.2 - Orçamento da C&T
Questionado, informou que o orçamento executado em 2017 foi de R$ 4,6 milhões de Reais,
contra o aprovado de R$ 5,1 bilhões. Para este ano o orçamento aprovado ficou em R$ 4 bilhões. Ele
mesmo afirmou a insuficiência de recursos, citando a produção de radiofármacos, que necessitará de
suplementação para que não pare já em abril.

1.3 - ON-4
O Fórum de C&T informou que a CNEN já entregou a forma final proposta para modificação
da ON-4, que regulamenta a Adicional de Irradiação Ionizante e da Gratificação por Trabalhos com
Substâncias Radioativas e Raios X.
O secretário demonstrou surpresa de este assunto ainda não ter sido resolvido e o Dr. Tarcísio
afirmou que está agendando reunião com o Ministério do Planejamento para discutir e encaminhar. O
assunto foi melhor tratado com o Dr. Tarcísio em reunião posterior.
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1.4 - Comitê de busca de dirigentes de UP
O Fórum de C&T cobrou do secretário alguma evolução do assunto, uma vez que, por
orientação dele mesmo, houve reunião com o Dr. Álvaro Prata, em que foram apresentadas as
propostas e argumentações para se regulamentar a participação da representação dos servidores dos
órgãos nos comitês de busca de seus dirigentes.
O secretário deixou clara a sua pouca vontade de trabalhar este tópico, argumentando que a
participação de representante dos servidores pode prejudicar a imparcialidade do comitê no caso de
concorrência de um servidor do próprio órgão.
Afirmou que sempre recorre aos diretores das duas secretarias da C&T, ligados à academia,
que apontam a formação do comitê, que este arranjo tem funcionado bem e que não vê motivos para
mudar. Entretanto afirmou que reconsideraria, por convencimento de um dos secretários. Informou
também que o Dr. Jailson não é mais secretário do MCTIC.

2 – Reunião com assessoria da Senadora Vanessa Grazziotin sobre desmonte dos IPP
No dia 20, o Fórum de C&T reuniu-se com o chefe de gabinete da Senadora Vanessa
Grazziotin, José Roberto Fonseca e com o acessor Eliomar Motta da Cunha, com quem discutiu a
situação crítica por que passam os institutos públicos de pesquisa. No trilho do que já se encaminha
referente à venda da Embraer à Boeing, foi discutida a relação entre a própria existência da empresa
com o arcabouço de C&T no setor aeroespacial do País.
Os assessores sensibilizaram-se com o assunto e discutiram possibilidades de intervenções:
desde discursos de tribuna da senadora a inclusão de fala do Fórum de C&T em audiência pública na
Comissão de Infraestrutura da casa, da qual a senadora é integrante ativa. Haverá interações com
trocas de informes.

3 – Reunião com a Condsef
3.1 - Campanha Salarial
No dia 21, o Fórum de C&T reuniu-se com o Secretário-Geral da Condsef, Sérgio Ronaldo,
com quem discutiu vários assuntos. O secretário-geral informou que protocolizou pedido de abertura
de mesa negocial, que já está marcada para o dia 2 de março. Ele disse que teve que insistir muito e
forçar a barra para protocolizar documento, porque o MP queria que a pauta fosse enviada por e-mail.
Informou que foram mal recebidos, com pouco caso. Só depois de muita insistência é que desceu no
hall do bloco C o Coordenador da CGNES/MP, José Borges de Carvalho Filho, que em menos de
cinco minutos informou da abertura da mesa negocial e solicitou que não seriam discutidas questões
que possam gerar impacto financeiro.
Entre os pontos de pauta está a reivindicação de que o governo custeie 50% da saúde
suplementar dos servidores, como tratamento isonômico do conteúdo da Resolução nº 23, de 18 de
janeiro de 2018, que define esta questão para o empregado público, de empresas federais.
A confederação se reunirá com as representações sindicais e associativas no dia 1º de março,
véspera da reunião com o MP, a fim de alinhar interesses e delinear estratégias.

3.2 - Fórum Social Mundial
A Condsef convidou o Fórum de C&T para participar do Fórum Social Mundial, que
realizar-se-á no período de 13 a 17 de março, em Salvador-BA. O Fórum deliberou por ocupar o
espaço na forma de algum evento como uma oficina, mesa de debate ou palestras, com o objetivo de
denunciar o desmonte da C&T do País, em consonância com a necessidade de acolher amplamente
todas as oportunidades de alertar a comunidade nacional e internacional sobre os problemas.

4 – Reunião com a Diretoria de Entidades Vinculadas sobre ON-4
O Fórum de C&T acolheu a problemática da ON-4, referente a Adicional de Irradiação
Ionizante e da Gratificação por Trabalhos com Substâncias Radioativas e Raios X, porque ela impacta
vários órgãos da C&T.
______________________________________________________________________________________________________
Secretaria do Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T
2/3
Ivanil Elisiário Barbosa - CEL:12- 99781-1674 - ivanilsindct@gmail.com
Rua Santa Clara 432, São José dos Campos - SP - Tel. (12) 3941-6655

Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T
Em reunião com Tarcísio Bastos Cunha, Diretor de Entidades Vinculadas do MCTIC,
testemunhou contato telefônico com o Coordenador-Geral de Saúde, Segurança e Qualidade no
Trabalho – Departamento de Remuneração e Benefícios – DEREB/MP, Sr. Carlos Cézar Soares
Batista, que afirmou o seguinte:


que o MP já foi notificado pela CGU da necessidade de modificar o regramento dos
aditivos de radiação ionizante e raios x, citando a Lei 8270-/91 e o decreto 877/93;



que aguarda indicação [por parte do Sr. João Vigário do INCa] de representante do
INCa, a fim de agendar mesa negocial;



que isto foi informado à Sra. Cíntia, assessora parlamentar da CNEN.

Macedo afirmou ao Dr. Tarcísio que respeita a representação da Sra. Cíntia, mas não sabe s
ela tem o conhecimento técnico material, requerido para compor mesa no sentido de efetividade na
busca da solução adequada do problema.

5 – Deliberações
5.1 – Mesa Negocial Salarial
O Fórum de C&T conseguiu agendamento de mesa negocial no Ministério do Planejamento,
para o dia 8 de março de 2018, quinta-feira, às 15h00, razão pela qual convoca as entidades para
reunião desde o dia 7, para preparativos.

5.2 – Seminário anual do Fórum de C&T
O Fórum de C&T decidiu acolher a sugestão da ASCON-RJ pela realização de seminário a
fim de discutir conjuntura e delinear estratégias de ação. O local escolhido, entre outras duas
possibilidades, Manaus e São José dos Campos foi Belo Horizonte, por sua melhor acessibilidade e
proximidade da maior concentração de entidades. A ASSEC-MG já foi contatada e se dispôs a nos
receber novamente nas instalações do CDTN, nos dias 20, 21 e 22 de março.
Solicita-se às entidades que ajudem nas atividades de preparação, notadamente no que se
refere a indicação de nomes que possam contribuir com palestra conjuntural e outros temas abertos a
sugestões.

5.3 – Fórum Social Mundial
O Fórum de C&T decidiu pela sua participação no Fórum Social Mundial - FSM, a realizar-se
no período de 13 a 17 de março, em Salvador/BA. Consequentemente requer das entidades que
ajudem com sugestões e contribuições sobre como ocupar o espaço. Ajudem a secretaria na
preparação das necessidades: identificar palestrantes/debatedores, materiais e o quanto mais se
levantar como necessário. Foi enviado um questionamento preliminar à Condsef sobre o espaço,
estimativa de público, tempo e formato: mesa de debate, palestras, oficinas etc.
Arregaçar as mangas, o tempo é curto.

6) ANEXO

 Convocatória de próximas reuniões do Fórum de C&T.

Ivanil Elisiário Barbosa – Relator
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ANEXO I
CONVOCATÓRIA DAS PRÓXIMAS REUNIÕES DO FÓRUM DE C&T.
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Brasília, 22 de fevereiro de 2017

CONVOCATÓRIA PARA PRÓXIMAS REUNIÕES DO FÓRUM DE C&T
A fim secretaria do Fórum de C&T convoca as entidades associativas sindicais para as
reuniões do Fórum de C&T abaixo discriminadas.
1) 7 e 8 de março – Mesa Negocial - SGP/MP
Local: Sede da ASCT – início dia

7 – 14h00

2) 13 a 17 de março – Fórum Social Mundial
Local: Salvador/BA
3) 20 a 22 de março – Seminário do Fórum de C&T
Local: CDTN, Belo Horizonte/MG

SindCT – Secretaria do Fórum de C&T C&T

______________________________________________________________________________________________________
Secretaria do Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T
5/3
Ivanil Elisiário Barbosa - CEL:12- 99781-1674 - ivanilsindct@gmail.com
Rua Santa Clara 432, São José dos Campos - SP - Tel. (12) 3941-6655

