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Ofício CONDSEF nº 186/2014.            Brasí lia-DF, 03 de julho de 2014.  
 
 
 
 
Excelent íssimo Senhor  
ARTHUR CHIORO  
Ministra  do Estado da Saúde  
 

 

Assunto:  Saúde Indígena.  

 

 

 

Senhor Ministro,  

A  CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

–  CONDSEF , entidade s indical  legalmen te const ituída, inscrita sob CNPJ nº  

26.474.510/0001-94, sediada no SDS, Ed. Miguel Badya, Bloco “L” , nº 30,  

Brasí l ia/DF, neste ato representada por seu Secretário -Geral , Sérgio  Ronaldo  

da Silva , vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, informar e sol ic itar  

o que se  segue:  

Informamos que este Ministério é o único a manter uma mesa de 

negociação com os seus trabalhadores.  Nós,  da CONDSEF,  participamos  desta  

mesa há 10 anos.  Sabemos  o momento certo de negociar,  bem como protestar.  

Neste sentido, estamos recorrendo a  Vossa Excelência para que nos  

receba, pois esta Confederação representa 700 mil trabalhadores , e em 

especia l os trabalhadores do Ministério da Saúde,  que dentre destes  são os 

companheiros da Saúde Indígena,  que levam para todos os povo s indígenas  

Saúde Pública.  Trabalhadores  que correm risco de vida indo para locais que até  

mesmo as Forças Armadas têm dificuldades de entrarem.  

http://www.condsef.org.br/
mailto:condsef@condsef.org.br
mailto:comunica@condsef.org.br


  

Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

Tel.: (61) 2103-7200 – Fax: (61) 2103-7221 

www.condsef.org.br 

condsef@condsef.org.br – comunica@condsef.org.br 

 

 

2 

 

O próprio Ministério, através da Secretaria  de Saúde Indígena, desde a  

sua criação, prometeu grat if ica - los,  não só pelas  suas at ividades,  mas para  

incentivá-los por atuarem em uma área de dif íc il  acesso.  

Ocorre que depois de muita negociação entre a CONDSEF, a SESAI e a  

CGRH, a minuta de Projeto de Le i criando estas gratificações está parada na  

CGRH/MS.  

Por este mot ivo Senhor Ministro, sol icitamos a Vossa Excelência uma  

audiência o mais breve possíve l, para que possamos dar prosseguimento deste  

PL ao Ministério do Planejamento e , posteriormente, encaminhar ao Congresso  

Nacional.  

Certos do vosso pronto atendimento,  aguardamos uma breve resposta.  

 
Atenciosamente,  

 
 
 
 

Secretário -Geral/CONDSEF  
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