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Ofício CONDSEF nº 221/2013.          Brasí l ia-DF, 30 de outubro  de 2013.  
 
 
 
 
I lustríssima Senhora 
ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO 
Secretária de Gestão Pública  do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
 

 

 

 

A  CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLIC O FEDERAL –  

CONDSEF ,  ent idade sindical  legalmente constituída, inscr ita sob CNPJ nº 

26.474.510/0001-94, sediada no SDS, Ed. Miguel Badya, Bloco “L”,  nº 30, Bras í l ia/DF, 

neste ato representada por seu Secretário -Geral,  vem, respeitosamente, perante 

Vossa Senhoria expor e  ao f inal requerer o que segue:  
 

A direção da CONDSEF preocupada com o rumo que estão tomando os Planos 

de Saúde de Autogestão, com a perda de espaço cada vez mais  para os planos de 

mercado que tem como objetivo principal a lucratividade em d etrimento da vida, ao 

contrár io dos Planos de Auto gestão que na sua essência não tem fins lucrativos ,  e  

sim fornecer uma saúde suplementar aos seus associados.  
 

Os constantes aumentos impostos aos referidos planos,  conforme quadro 

demonstrativo em anexo, demonstra que ao longo dos anos a  pirâmide vem se 

invertendo, o associado vem pagando cada vez mais  a sua contrapartida  e a  patronal  

pagando cada vez menos a sua contrapart ida . É evidente que se não houver uma 

mudança nesta polít ica,  ocorrerá uma debandada dos associados por não poderem 

arcar com as despesas do respect ivo plano.  
 

Neste sentido,  a direção da CONDSEF sol ic ita a Vossa Senhoria uma reunião 

emergencial,  para tratarmos do assunto em tela.  A part icipação dos gestores dos 

planos de Autogestão nesta reunião será fundamental .  
 

Certos do vosso atendimento, antecipamos nossos protestos de estima e 

consideração e f icamos no aguardo de um breve retorno.  

 

 
Atenciosamente,  

 

 
 
 

Secretário-Geral/CONDSEF 


