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Ofício/CONDSEF Nº 019/2014.  

Brasília-DF, 29 de janeiro de 2014. 
 
Às: Entidades Filiadas 
 
Assunto: Campanha Salarial 
 
 
 
 
 Companheiros (as), 
 
 
 
 
 No próximo dia 05/02/2014, será realizado um Ato na Esplanada dos 
Ministérios em frente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(Bloco K), como atividade central do lançamento da Campanha Salarial 
de 2014, e dando sequência as atividades da Campanha Salarial no dia 
06/02/2014, teremos um Seminário que vai abordar as implicações da 
“Divida Pública”, e por fim, no dia 07/02/2014, teremos uma reunião do 
Fórum das Entidades, para fazer uma avaliação da Campanha Salarial, e 
definir os próximos passos que teremos pela frente. 
 Neste sentido, estamos solicitando que seja informado para a 
CONDSEF o que segue: 
 

• Quantos Servidores essa Entidade vai trazer para essas atividades? 
• Quantos dias serão à participação dessa Entidades nessas atividades?  

 
O nosso calendário e o seguinte:  
 

• Dia 05/02/2014 – Lançamento da Campanha Salarial, concentração 
em frente do “Bloco K” à partir das 09hs; 

• Dia 05/02/2014 – Reunião do Conselho Deliberativo de Entidades – 
CDE, na sede da CONDSEF às 16hs; 

• Dia 06/02/2014 – Seminário sobre a Divida Pública, no Auditório 
Nereu Ramos – Câmara dos Deputados, das 09 às 14hs; 
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• Dia 07/02/2014 – Reunião ampliada das Entidades do Fórum dos 

Federais, local a definir, das 09 às 13hs. 
 

Solicitamos que as informações sejam passadas para a CONDSEF, 
até o dia 31/01/2014 (sexta-feira).  
 
 
OBS.: Na reunião do CDE, do dia 17/01/2014, foi aprovado que logo após 
o Ato de Lançamento da Campanha Salarial no dia 05/02/2014, faremos 
uma atividade no Ministério da Saúde, pelo atendimento imediato das 
demandas do setor, Nesta questão, solicitamos que seja informado aos 
(as) Trabalhadores (as) do setor que estão vindos à Brasília-DF, da 
necessidade de participar dessa atividade. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Secretário Geral/CONDSEF 


