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REUNIDOS na última quinta-fei-
ra, 9 de outubro, o Conselho Deli-
berativo de Entidade (CDE) da 
Condsef ratificou a decisão da 
Confederação de reenviar para os 
dois candidatos a presidente da 
República que foram para o se-
gundo turno a plataforma dos ser-
vidores federais, um documento 
com propostas da categoria sobre 
o serviço público a serem implan-
tadas no próximo governo. A pla-
taforma já tinha sido enviada a to-
dos os candidatos que disputa-
ram as eleições presidenciais no 
primeiro turno. Agora, a Condsef 
cobra um posicionamento claro 
de Dilma Rousseff (PT) e Aécio Ne-
ves (PSDB) sobre o modelo de 
gestão que cada um pretende 
adotar a partir de 2015,  em caso 

de vitória.
Na plataforma dos servidores 

federais, as entidades que as-
sinam o documento defendem 
mais investimentos no serviço 
público, como forma de fortale-
cimento do Estado brasileiro. 
Mais concursos, melhores con-
dições de trabalho e de salário,  
valorização do servidor federal e 
paridade entre ativos e aposenta-
dos são apenas algumas das pro-
postas apresentadas no docu-
mento. Essas e outras questões 
devem ser levadas em conside-
ração na hora de decidir em quem 
votar. Candidato que defende a 
redução do serviço público, en-
xugamento da máquina, o Estado 
Mínimo, não merece o voto dos 
servidores  públicos.

Geap	no	Sindsep
PARA tirar dúvidas sobre a cam-
panha de isenção de carência 
para novas adesões e o Plano 
de Recuperação de Dívidas 
(PRDV), o Geap realiza uma pa-
lestra nesta terça-feira, às 10h, 
no auditório do Sindsep-PE. Os 
interessados devem participar.

A campanha de isenção de 
carência vai até o dia 15 de de-
zembro, é direcionada aos ser-
vidores dos órgãos conveniados 
com o Geap e abrange tanto os 
titulares quanto seus agrega-
dos. O PRDV vai conceder des-
contos de até 50% para ser-
vidores federais em dívida há 
mais de dois meses. O Geap 
deve enviar carta aos inadim-
plentes, mas quem preferir 
procurar a gerência regional 
do plano de saúde. 

Servidores	federias	cobram
propostas	aos	presidenciáveis


