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As mobilizações de milhões em 
todo o país, iniciada pela juventu-
de, colocaram no centro da con-
juntura a reivindicação de redução 
de tarifas; qualidade do transpor-
te público; a Saúde e a Educação 
públicas de qualidade, que são a 
expressão do profundo desconten-
tamento com a atual situação polí-
tica, social e econômica brasileira. 
A força desse movimento obteve a 
redução de tarifas do transporte 
público, na maioria das capitais e 
inúmeras cidades, e pode conquis-
tar muito mais.

Nessa situação, a entrada em 
cena da classe trabalhadora or-
ganizada é de fundamental im-
portância na busca de uma saída 
positiva à situação, levantando 
suas bandeiras de luta, para fazer 
frente à manipulação da mídia, de 
setores conservadores e de direita 
que tentam influir nas mobiliza-
ções por objetivos estranhos aos 
interesses da imensa maioria do 
povo brasileiro.

Por essa razão, os sindicatos 
CUTistas da base da Fenajufe con-
vocam junto com a CUT e demais 
centrais o “Dia Nacional de Luta 
com manifestações, paralisações e 
greves”, em 11 de julho, apoiada 
por movimentos sociais e popula-
res, em torno da Pauta Unitária da 
Classe Trabalhadora, construída 
pelas centrais sindicais:
• contra o PL 4330, da “terceiri-
zação”;

• que as reduções de tarifa do trans-
porte não sejam acompanhadas de 
qualquer corte dos gastos sociais;

• 10% do orçamento da União 
para a saúde pública;

• 10% do PIB para a educação pú-
blica, “verbas públicas só para o 
setor público”;

• Fim do Fator Previdenciário;

• Redução da Jornada de Traba-
lho para 40 horas sem redução de 
salários;

• Reforma Agrária;

• Suspensão dos Leilões de Petró-
leo.

Além desses pontos unitários aci-
ma, defendemos junto com a CUT e 
os movimentos sociais, na prepara-
ção do dia 11 de julho, a luta pela 
Democratização da Mídia e por 
uma Reforma Política que passe por 
um Plebiscito Popular, através de um 
Congresso Constituinte.

Nesse processo, a Fenajufe e os 
seus sindicatos filiados encampam 
a pauta unificada das centrais sin-
dicais e as reivindicações apresen-
tadas pelo conjunto dos servidores 
públicos federais, acrescentando 
sua pauta específica.

Os servidores do Judiciário Fe-
deral busca a antecipação das 
duas últimas parcelas da GAJ e 
Gampu (15,8%); regulamentação 
da Lei 12.744/12; o direito de gre-
ve no serviço público; a garantia 
da data-base e a regulamentação 
da Convenção 151 da OIT (Nego-
ciação Coletiva) como bandeiras 
emergenciais, sem esquecer as 
demais, específicas da categoria, 
como a discussão sobre Carreira.

A conjuntura, com a entrada 
em cena da classe trabalhadora, 
com sua pauta própria nos dá a 
possibilidade concreta e real de 
investir nesta demanda específica 
dos trabalhadores do Judiciário 
Federal.

Por isto, chamamos todos os 
sindicatos da base da Fenajufe a 
se unirem para empreender um 
movimento conjunto para zerar as 
nossas perdas inflacionárias. Para 
isso convocamos todos e todas 
para o ato do dia 11 de julho, que 
será também o primeiro ato uni-
ficado das entidades sindicais re-
presentativas do conjunto da clas-
se trabalhadora.

SISEJUFE CONVOCA TODOS PARA 
OS ATOS DO DIA 11 DE JULHO

11 de julho 
15h ato na Justiça Federal, 

avenida Rio Branco

16 horas, Ato Público na Candelária

Somos CUT, somos fortes!

Antecipação das duas últimas parcelas da GAJ (15,8%); 
regulamentação da Lei 12.744/12


