
JUSTIFICATIVA 

 

O Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na Área de 

Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial - SindCT ao longo de sua trajetória 

sempre foi uma entidade sindical atuante na defesa das trabalhadoras e 

trabalhadores que representa os servidores do INPE, DCTA e CEMADEN. O 

Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e 

Tecnologia do Setor Aeroespacial – SindCT, foi fundado em 30 de agosto de 

1989. Mas a história de sua criação começa alguns anos antes.  

 

Em 1985, um grupo de trabalhadores do INPE criou a COFINPE – 

Comissão de Funcionários do INPE, pois a legislação da época proibia a 

associação sindical para funcionários públicos. O ambiente do país estava em 

ebulição, era ainda o momento da abertura democrática, com a grande luta pela 

Diretas Já. Em 1988, a promulgação da nova Constituição garantiu aos 

servidores públicos o direito de se organizar oficialmente em Sindicatos. Desta 

forma, em 1989 foi constituída a Comissão Pró-Sindicato.  

 

No dia 30 de agosto de 1989, às 19 horas e 30 minutos, na sede da OAB 

de São José dos Campos, teve início a Assembleia de fundação do SindCT, que, 

na época significava: Sindicato dos Servidores Públicos Federais na Área de 

Ciência e Tecnologia no Vale do Paraíba, sendo eleita a Diretoria Provisória. 

 

A Assembleia foi convocada pela Comissão Pró-Sindicato, composta por 

Naoto Shitara (INPE), Fernando Morais Santos (INPE), José Fernando Sanches 

da Silva (INPE), Eduardo Tude (INPE) e Ricardo Carmona (CTA). Era ali 

aprovado o estatuto e eleita a diretoria, ambos provisórios.  

No discurso aos servidores que testemunhavam o nascimento do SindCT, 

Sérgio Rosim, eleito o primeiro presidente, destacou uma vocação do Sindicato 

que era fundado: além de defender os interesses dos servidores federais na área 

de C&T, ser um fórum de debate de atividades ligadas à Ciência e Tecnologia.  

 

Embora cientes da luta que se prenunciava, dificilmente alguém ali 

presente tinha a exata dimensão do significado naquele momento. No ano 



seguinte, foi realizada a eleição da primeira diretoria do SindCT. O registro de 

entidade sindical foi obtido pelo SindCT em 12 de março de 1990, representando 

oficialmente os Servidores do Setor de Ciência e Tecnologia da Administração 

Pública Direta, Indireta ou Autárquica.  

A base territorial abrangia todo o Vale do Paraíba paulista. O ano de 1990 

é o primeiro da fatídica gestão de Fernando Collor. Nesse ano ocorre a demissão 

de mais de cento e dez mil servidores federais; acontece a primeira greve dos 

servidores do INPE e do DCTA, que durou 29 dias, contando com adesão maciça 

dos servidores.  

Desde então, a luta dos servidores do INPE e DCTA se intensificou em 

busca de um plano de carreiras e de melhores condições de trabalho. Em 1996, 

pioneiro na área de tecnologia, o SindCT passa a utilizar internet na distribuição 

das publicações e se torna referência nacional de informações para as entidades 

da área.  

Em 2000, conquistou sua sede própria, uma casa na rua Santa Clara, que 

foi reformada para atender seus sindicalizados. Em abril de 2011, o SindCT 

amplia sua base territorial e passa a atuar em todo o país, se tornando o 

Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e 

Tecnologia do Setor Aeroespacial. Investindo na área de comunicação, além de 

seu site e redes sociais, o SindCT criou um jornal mensal, uma rádio web, uma 

TV web e um programa de TV em parceria com a TVT e com TV Comunitária de 

São José dos Campos, Canal Plural.  

Em todos seus meios de comunicação, o SindCT está de portas abertas 

para movimentos sociais e sindicatos da região. Atualmente o SindCT luta pela 

revitalização da Ciência e Tecnologia em todo país. 

A necessidade de mais investimentos para a área, que teve seu pior 

orçamento congelado para os próximos 20 anos (devido à Emenda 

Constitucional 91), é notado através das notícias relatando o risco de fechamento 

de importantes instituições de pesquisa no Brasil.  

Além disso, a falta de servidores nas instituições precariza o serviço 

oferecido para a população. No INPE e no DCTA, institutos que o SindCT 

representa, a falta de mão de obra vem sendo denunciada desde 2009.  

Somando-se à falta de reposição de pessoal, a possível Reforma da 

Previdência gerou uma corrida à aposentadoria que poderá deixar essas 



instituições em situação de colapso irreversível. Os problemas se entrelaçam e 

contribuem para agravar a situação. Houve poucos concursos e poucas vagas 

foram preenchidas. Os gestores, pressionados pelas necessidades 

operacionais, acabaram priorizando a contratação de tecnologistas em 

detrimento de pesquisadores e gestores. Isto levou à carência de profissionais 

em instituições como o DCTA e o Inpe, gerando morte por inanição. As 

instituições da área de ciência e tecnologia estão doentes.  

Precisam de tratamento, mas com especialistas que tragam soluções 

definitivas e não paliativas.”, diz o presidente do SindCT, Ivanil Elisiário Barbosa. 

Inúmeras são as lutas e intervenções em defesa da Ciência e Tecnologia no 

Brasil, dentre das quais podemos destacar recentemente contra o desmonte de 

todas as conquistas, conforme o preocupante quadro:  

 

O futuro da CT&I brasileira na pauta de negociações com o governo 

conforme publicado no Jornal da Ciência, edição de 23 de abril de 2019: 

 

"A questão emergencial é a recuperação orçamentária, mas o debate tem 

que avançar para a criação de grandes programas mobilizadores e 

estruturantes", afirma o presidente da SBPC, Ildeu Moreira.  

A recuperação do orçamento público para a área de Ciência, Tecnologia 

e Inovação (CT&I) foi o tema central do movimento #cienciaocupabrasilia, 

marcado para os dias 8 e 9 de maio na capital federal. Promovido pela Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em articulação com diversas 

entidades científicas e acadêmicas nacionais, o evento reuniu instituições de 

pesquisa, universidades, cientistas, professores, pesquisadores e estudantes de 

todo o Brasil para chamar a atenção do governo e toda a sociedade para a grave 

situação do setor e as sérias consequências para o desenvolvimento social e 

econômico do País.  

“Estamos focados neste momento nas ações de curto prazo, pois a 

situação é realmente grave e emergencial. Mas também queremos definir e 

reivindicar junto ao governo os grandes programas mobilizadores, estruturantes, 

que apontem para o médio e longo prazos e coloquem a ciência como um agente 

de mudanças e desenvolvimento do País”, ressalta o presidente da SBPC, Ildeu 

de Castro Moreira. Miriam Grossi, presidente da Associação Nacional de Pós-



Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), avalia essa relação como 

“positiva”, enquanto Flavia Biroli, presidente da Associação Brasileira de Ciência 

Política (ABCP), frisa a “grande abertura da comunidade científica do País para 

dialogar sobre alternativas”, Luiz Davidovich da Academia Brasileira de Ciências 

ABC e Andréia Barbosa Gouveia da Associação Nacional de Pós Graduação e 

Pesquisa em Educação ANPED, discorrem: 

"Para estas entidades, os cortes orçamentários se constituem em um 

grande obstáculo para um avanço da CT&I, mesmo com a disposição de diálogo 

e colaboração. 'A recuperação orçamentária é ação fundamental, que afeta todo 

o sistema' diz Moreira, da SBPC. 'O orçamento aprovado pelo Congresso 

Nacional para 2019 já era insuficiente para a manutenção mínima do sistema de 

ciência e tecnologia', lembra Luiz Davidovich. 'Sem orçamento, não se faz 

pesquisa de qualidade', diz Andréa Barbosa Gouveia. Portanto, é 'urgente a 

recuperação' do financiamento à pesquisa, reitera Miriam Grossi. 'Não se trata 

de gasto, mas de investimento no futuro do País', diz Flavia Biroli." 

 

Resgatar o orçamento do MCTIC é uma preocupação também por causa 

da Emenda Constitucional 95, a chamada PEC do Teto de Gastos. “Se esse 

contingenciamento se consolidar ao longo do ano, significa que nosso orçamento 

será o mais baixo das últimas décadas e permanecerá assim pelos próximos 20 

anos”, alerta Ildeu Moreira.  

As presidentes das entidades ligadas às ciências sociais revelaram ainda 

uma preocupação com a liberdade de pensamento. “É fundamental a liberdade 

de cátedra porque o avanço da ciência passa pela liberdade de pensamento nas 

instituições de pesquisa e de ensino”, diz Andréa Barbosa Gouveia. “Estamos 

enfrentando um momento muito duro, devido aos ataques conservadores e 

fundamentalistas do atual governo – expresso em entrevistas e declarações de 

diferentes ministros – contra nosso campo de conhecimento”, analisa Miriam 

Grossi. “O campo científico é diverso e envolve desafios também distintos, o que 

temos em comum é a compreensão de que é fundamental para o futuro do país: 

sem a valorização da ciência e da pesquisa, não produziremos alternativas de 

desenvolvimento que sejam sustentáveis e compatíveis com a construção de 

uma sociedade mais justa”, pondera Flavia Biroli.  



Os entrevistados veem como positiva a importância dada ao programa 

Ciência na Escola, inserido na lista de prioridades para os cem primeiros dias do 

governo Bolsonaro, lembrando que também depende de recursos. “Achamos 

muito importante que o Ministério coloque essa questão da Ciência na Escola 

como prioritária, com envolvimento direto da própria Pasta”, comentou o 

presidente da SBPC. “É um projeto importante, que renova a educação e 

fortalece a cidadania, mas que requer para sua plena realização uma parceria 

com o MEC, uma vez que deve envolver uma preparação adequada de 

professores”, destacou Luiz Davidovich. “Nossas escolas precisam de bons 

projetos, nossas crianças precisam de incentivos no processo de educação e 

certamente precisamos reposicionar a ciência em relações sociais atravessadas 

pela desinformação”, diz a presidente da ABCP. Para a presidente da Anped, o 

programa mostra que o Ministério “foi sensível a uma demanda das entidades, 

de que ciência fosse tratada no sentido amplo”. 

 

Outra questão fundamental é a defesa do INPE, conforme nota: 

 

Bolsonaro acusa INPE de divulgar dados mentirosos 

 

O serviço de monitoramento da Amazônia, realizado pelo INPE há 30 

anos, voltou a sofrer ataques do governo, desde vez por parte do presidente da 

república, Jair Bolsonaro. 

As estimativas oficiais do INPE revelaram um aumento de 68% no 

desmatamento da Amazônia, comparado ao mesmo período de 2018. Os dados 

preliminares dos satélites mostram o desmatamento de mais de mil quilômetros 

quadrados de floresta. 

 

Ao saber dos dados divulgados, Bolsonaro declarou à imprensa 

estrangeira em Brasília, no dia 19 de julho: “Não acredito que os dados que 

saíram no INPE sejam verdadeiros. Eu tenho a convicção que os dados são 

mentirosos, e nós vamos chamar aqui o presidente do INPE para conversar 

sobre isso, e ponto final nessa questão”. Bolsonaro ainda insinuou que o diretor 

do INPE possa estar  ligado a alguma ONG: “Mandei ver quem está à frente do 



Inpe. Até parece que está a serviço de alguma ONG, o que é muito comum”, 

disse. 

 

Sem apresentar nenhum dado científico que comprove sua declaração, 

Bolsonaro chegou a dizer que esses dados são “uma cópia de anos anteriores”. 

“Pelo nosso sentimento isso não corresponde à verdade”, afirmou. 

 

Questionado seguidamente pelos repórteres sobre questões ambientais, 

Bolsonaro demonstrou irritação com o tema. Além de negar os dados de 

desmatamento, chegou a dizer que existe uma “psicose ambiental” no Brasil e, 

ao responder um jornalista europeu que o questionava, disparou: “a Amazônia é 

nossa, não é de vocês.” “Se for somado o desmatamento que falam dos últimos 

10 anos a Amazônia já acabou. Eu entendo a necessidade de preservar, mas a 

psicose ambiental deixou de existir comigo”, disse. 

 

Em um encontro em que os jornalistas eram, em sua maioria, estrangeiros 

radicados no Brasil, o presidente começou sua fala dizendo que a maior parte 

da imprensa “lá de fora” tem uma visão distorcida do que ele é e do que pretende 

fazer.  “Eu entendo perfeitamente o envenenamento que fazem lá fora”, afirmou. 

“Não queremos mudar o que pensam lá fora, mas dar a verdade dos fatos.” 

 

Acusou os últimos presidentes - citando Fernando Henrique Cardoso, Luiz 

Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff - de “fracos”, “antipatriotas” e “corruptos”. 

“Vocês de fora estão com saudades dos governos corruptos e 

descomprometidos com o Brasil. É isso que vocês querem aqui. Se fosse outro 

presidente, depois de Osaka, já teria mais 50 reservas indígenas demarcadas 

de forma subserviente. Isso mudou, tem que entender que isso mudou”, 

respondeu a uma das questões sobre ambiente, referindo-se a reunião do G20 

no Japão, no mês passado, da qual participou e chegou a dizer que não seria 

pressionado por outras nações. 

  

 

O SindCT esclarece que é público e notório que o INPE destaca sua 

política de transparência dos dados que permite o acesso completo a todas as 



informações geradas pelos seus sistemas de monitoramento. Este acesso 

possibilita avaliações independentes pela comunidade usuária, incluindo o 

governo em suas várias instâncias. A transparência e a consistência da 

metodologia do INPE para monitorar o desmatamento na Amazônia são 

reconhecidas internacionalmente. 

 

O PRODES, sistema pioneiro do INPE, possui mais de mil citações na 

literatura científica pela excelência de seus dados. O INPE monitora 

constantemente a qualidade dos dados sobre desmatamento, que atualmente 

apresentam índice superior a 95% de precisão. 

 

Sobre o aumento de desmatamento recente, especificamente em junho e 

julho, o SindCT apurou que as informações que estão sendo exploradas pela 

imprensa utilizando dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em 

Tempo Real (Deter). O INPE sempre salientou que este sistema foi concebido 

para fornecimento de alertas de desmatamento desenvolvido 

metodologicamente para dar suporte aos órgãos de fiscalização. 

 

A informação sobre áreas é para priorização por parte das entidades 

responsáveis pelo combate e não deve ser entendida como taxa mensal de 

desmatamento. O número oficial do INPE, que mede a taxa anual de 

desmatamento por corte raso na Amazônia Legal brasileira, é fornecido, desde 

1988, pelo projeto PRODES, que para o ano de 2019 será divulgado até o início 

de dezembro próximo. 

 

Neste sentido, como entidade sindical atuante nestes 30 anos de 

fundação ao lado de todas trabalhadoras e todos trabalhadores, em defesa da 

ciência e a tecnologia, fazendo jus a esta homenagem concedida pela Câmara 

Municipal de São José dos Campos. 


