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  salarial 2015 dos A CAMPANHA
servidores federais está em fase de ma-
turação. Este mês, três grandes atividades 
que estão sendo realizadas serão deci-
sivas para os rumos da luta dos trabalha-
dores do setor público no ano que vem. A 
primeira foi o seminário que o Fórum Na-
cional dos Servidores Federais – reúne 
mais de 30 entidades representativas das 
várias categorias do funcionalismo -, reali-
zou entre os dias 14 e 16, em Brasília.
 Entre as prioridades apontadas pelas 
entidades estão a defesa de pontos como 
regulamentação de negociação coletiva no 
setor público; extensão dos reajustes das 
carreiras transversais (Lei 12.277) para todas 
carreiras e níveis; política salarial permanente 
com correção de distorções e reposição de 
perdas inflacionárias; data-base para a ca-
tegoria; paridade entre ativos, aposentados e 

pensionistas; isonomia nos benefícios, como 
auxílio alimentação e plano de saúde, entre os 
servidores do Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio; retirada de matérias que tramitam no Con-
gresso Nacional e atacam os direitos dos ser-
vidores federais; e aprovação imediata de pro-
jetos de interesse da categoria.
 Outra atividade importante para os 
encaminhamentos da campanha salarial do 
ano que vem são os encontros setoriais de 
servidores de vários órgãos que a Condsef 
realizou ontem, também em Brasília. Os 
delegados eleitos para esses encontros 
discutiram demandas específicas que irão se 
somar à pauta geral da categoria dos federais. 
Por fim, hoje a Condsef realiza uma plenária 
nacional, com representantes de todos os 
estados, para discutir e aprovar os encaminha-
mentos que vão nortear a agenda política 
dos servidores federais em 2015.
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