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Ofício CONDSEF nº 140/2013.             Brasí l ia -DF, 05 de julho de 2013.  
 
 
Excelentíssima Senhora 
MIRIAM BELCHIOR 
Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão  
 
 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal  –  CONDSEF ,  

Entidade Sindical  de Grau Supe rior,  representante dos Trabalhadores que mantém 

vínculo funcional com a Administração Pública Direta,  Autárquica e Fundacional  da 

esfera federal,  bem como, de suas vinculadas,  inc luindo Empresas Públicas,  com base 

territorial  nacional e sede local izada no  SDS –  Ed. Miguel Badya –  Bloco “L” –  nº 30 –  

5º Andar –  Bras í l ia/DF, por seu Diretor Sr .  Josemilton Maurício da Costa ,  serv idor 

público federal,  encontrável na sede da referida Entidade Sindical,  vem à presença de 

Vossa Excelência,  em defesa dos direitos,  interesses e garantias da Categoria 

representada, com fulcro no disposto em ditames Constitucionais  (art .  8º -  inciso I I I  

c/c art.  37 –  inciso VI) ,  Legais e Estatutários ,  expor e requerer o que se segue:  

Devido à inflação extrapolar a meta do governo, co nforme estudos do Dieese , 

em anexo, estamos solicitando a Vossa Excelência a  antecipação da parcela  dos 

15,8%, de 2015 para 2014. Mesmo com esta antecipação, não cobrirá o acumulado da 

inf lação de 2012 a 2014, sem levar em consideração a inflação de 2015.  

Aproveitamos para so licitar a Vossa Excelência uma audiência para tratar do 

assunto em tela e da campanha salar ial  de 2013, que temos como eixo:  

 Polít ica salar ial  com correção das distorções e reposição inf lac ionária;  

 Data base em 1º de maio;  

 Paridade entre ativos e aposentados/pensionistas;  

 Reajuste de benefíc ios.  

 

Certos do vosso atendimento, antecipamos nossos protestos de estima e 

consideração.  

 
Atenciosamente,  

 
 
 

Secretário-Geral/CONDSEF  


