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Fórum dos Servidores Federais prepara
lançamento da Campanha Salarial 2015
NESTA quarta-feira, dia 8 de janeiro, será 
realizada uma reunião do Fórum Nacional 
dos Servidores Federais – que reúne 31 
entidades do setor, entre elas a Condsef - 
para discutir o calendário da Campanha 
Salarial 2015. A expectativa é que o 
lançamento nacional ocorra na primeira 
quinzena de fevereiro. “A perspectiva para 
este ano pode não ser das melhores, mas, 
se lutarmos, ouvirmos os chamados dos 
nossos sindicatos, poderemos avançar. 
Nada para nós foi fácil, nem nunca será”, 
pontua a coordenadora geral do Sindsep-
PE, Graça Oliveira.
 Como o lançamento da campanha 
nacional está previsto para a primeira 
quinzena de fevereiro, nos dias 31 de 
janeiro e 1º do mês que vem deve ser 
realizada uma reunião ampliada com as 31 
entidades que compõem o Fórum Nacional 
dos Servidores Federais para discutir os 
últimos preparativos para o evento. 

PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES 2015

 Regulamentação da negociação coletiva 
 Política salarial com correção das distorções e 
reposição das perdas inflacionárias
 Paridade entre ativos, aposentados e 
pensionistas
 Data base em 1º de maio
 Isonomia dos benefícios com o Judiciário, 
Legislativo e Ministério Público da União
 Retirada, do Congresso Nacional, daquelas 
matérias prejudiciais aos servidores e ao 
serviço público, bem como aprovação das 
matérias que beneficiam a categoria e a 
Administração pública
 Extensão dos reajustes das carreiras 
transversais (Lei 12.277/10) a todas as carreiras 
e níveis 
 Gratificação de desempenho dos 
aposentados com base na média dos pontos 
obtidos nos últimos cinco anos da ativa
 Incorporação de todas as gratificações
 Manter as negociações das pautas específicas 
da base da Condsef
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