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Servidores se preparam para 2015
A CONDSEF realizou, na semana passada,
eventos importantes para definir prioridades e
traçar estratégias de luta para os servidores
federais em 2015. Durante Plenária Nacional da
Condsef, nos dias 22 e 23 de novembro, a pauta
de reivindicações da Campanha Salarial do ano
que vem foi fechada.
A regulamentação da negociação coletiva
no setor público; uma política salarial permanente com correção das distorções e reposição
das perdas históricas; a isonomia nos benefícios
dos servidores dos três poderes; e a paridade
entre os ativos, aposentados e pensionistas são
algumas das demandas defendidas. Também
constam outras reivindicações como a extensão dos reajustes das carreiras transversais; retirada de matérias do Congresso que são prejudicais à categoria, bem como aprovação daquelas que são benéficas ao funcionalismo;
além da gratificação de desempenho dos
aposentados com base na média dos pontos
obtidos nos últimos cinco anos da ativa.
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Já no dia anterior, 21 de novembro, a
Condsef realizou encontros setoriais. Foi tirada
uma série de encaminhamentos que servirá de
base para as negociações específicas em 2015.
O material tem sido divulgado desde a última
sexta-feira, de forma gradativa, no Garra Diário.
A direção do Sindsep-PE e os delegados que
participaram desses eventos também estão
realizando assembleias nos órgãos para divulgar essas deliberações.
INTOXICADOS DA SAÚDE
No dia 19 de novembro, a Condsef também
realizou um seminário nacional sobre a situação
dos intoxicados, onde os servidores do Ministério
da Saúde (MS) discutiram as matérias que
tramitam no Congresso e podem beneficiá-los. Na
ocasião, representantes do Geap, que estavam
presentes no seminário, anunciaram parceria com
o governo que permitirá a realização de exames
periódicos de todos os servidores do MS, inclusive
os que estão cedidos aos estados e municípios,
que há mais de 15 anos não têm esse serviço.
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