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Servidores fecham agenda de reuniões para
lançamento da Campanha Salarial 2015
REPRESENTANTES das entidades do Fórum em
Defesa dos Servidores e Serviços Públicos se reuniram, em Brasília, na última quinta-feira para
debater os preparativos para a campanha salarial unificada 2015. Na ocasião, foi fechada uma
agenda de reuniões para consolidar todos os eixos da campanha e definir as datas para o calendário de lançamento e atividades de mobilização com entrega de protocolo da pauta de
reivindicações aos principais representantes do
Executivo, Legislativo e Judiciário.

Ficou definido que a próxima reunião
do Fórum acontecerá no dia 22 de janeiro, quando deverá ser fechado o calendário de lançamento da campanha e de algumas atividades. Além
dessa data, haverá uma reunião ampliada nos
dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, com a participação de diversos representantes dos servidores federais de todo o Brasil. Para acompanhar
esse calendário a Condsef transferiu a reunião do
seu Conselho Deliberativo de Entidades (CDE) e
Direção Executiva para o dia 30.

Governo Federal libera RPV’s de dezembro
O GOVERNO Federal liberou os valores das
RPV’s inscritas no intervalo 1.212.046 a
1.231.408, com previsão de pagamento a par r
do dia 9 de dezembro de 2014. Essas RPV’s
estavam suspensas por conta do atraso no
repasse dos valores pelo Execu vo Federal. Elas
já se encontram disponíveis para levantamento
desde a úl ma quinta-feira (08/01), nas respec vas Ins tuições Bancárias informadas nas

cartas enviadas aos servidores pelo Sindsep-PE.
No entanto, ainda está suspenso o
pagamento das requisições inscritas no intervalo 1.231.409 a 1.246.737, autuadas no mês
de novembro, com previsão para pagamento a
par r do dia 9 de janeiro. A liberação desses
valores está condicionada à liberação da
quan a pelo Execu vo Federal.
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