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PLANO DE LUTAS 1 

A XXII Plenária da Fenajufe resolve : 2 

Lutar pela defesa do serviço público gratuito e de qualidade; 3 

Incorporar as deliberações da campanha salarial 2018 do Fonasefe; 4 

Lutar pela suspensão do pagamento e realizar auditoria da dívida pública; 5 

Desenvolver uma campanha nacional pela revogação da EC 95 ; 6 

Lutar pelo fim das anistias aos bancos e empresas que não pagam a previdência 7 
pública; 8 

Lutar pelo fim da Desvinculação da Receita da União(DRU) que retira recursos da 9 
previdência e das áreas sociais para entregar aos banqueiros; 10 

Lutar Pela revogação da lei das terceirizações e da reforma trabalhista e contra a 11 
Reforma da Previdência de Temer, além da revogação das reformas da previdência de 12 
FHC, Lula e Dilma; 13 

Contra todas as medidas que atacam o funcionalismo como o PDV, extinção de 14 
cargos, metas produtivistas etc.; 15 

Construir uma nova Greve Geral - Criação de comitês de lutas nos locais de trabalho, 16 

de estudo e de moradia para organizar as lutas pela base; 17 

Organizar nos estados e municípios fóruns e comitês que unifiquem os lutadores, os 18 
sindicatos e os movimentos sociais e populares para organizar as lutas; 19 

Pela jornada de 30 horas, sem redução salarial; 20 

Lutar contra os assédios moral e sexual no judiciário e mpu; 21 

Pensar em uma carreira que reconheça a experiência profissional, valorize o serviço 22 

e o servidor público; 23 
 24 

Calendário e Organização: 25 
 26 

 27 

Desenvolver lutas, por local de trabalho, conectada ao conjunto da classe 28 

trabalhadora, debatendo e aprovando em assembleia um plano de lutas 29 
interno das universidades, com vistas a garantir a melhoria das condições de 30 

trabalho e enfretamento às Reitorias que aplicam o plano de Temer e 31 
precarizam as relações de trabalho; 32 

Fortalecer ou criar fórum/comitês em defesa do serviço público com os 33 
servidores públicos federais, estaduais, municipais e segmento da população 34 
com referência na luta classista; 35 

Intensificar a campanha salarial rumo à realização de uma de greve 36 

unificada do serviço público federal; 37 

Construir com as várias categorias do setor Privado, que desenvolvem 38 
campanhas salariais no segundo semestre (Petroleiros, Metalúrgicos, 39 

Bancários, Correios, etc), campanhas unitárias e dias nacionais de lutas 40 
unificados, a partir de bandeiras de lutas de caráter geral (a exemplo da 41 

defesa do serviço público, pela revogação da EC nº 95, revogação da reforma 42 
trabalhista, revogação da lei da terceirização e contra a reforma da 43 
previdência); 44 

 45 

Assinam: Ana Luiza Figueiredo - Diretora do Sintrajud, Inês Leal de Castro - diretora licenciada 46 
do Sintrajud, Eliseu Trindade - diretor suplente do Sintrajud, Angelica Olivieri -  Executiva 47 
Estadual da CSP Conlutas, Raquel Morel - TRE SP, Ronald Fumagalli - JT Barra Funda, 48 
Cléber Borges Aguiar - TRF 3ª Região, João Carlos Carvalho -JF Marília, José Carlos Sanches 49 
- JF Franca, Ely Verissimo – TRE SP, Antônio Carlos - Execuções Fiscais da JF, Cleide Navas 50 



2  

– Aposentada do TRF, Saulo Arcangeli – Coordenador licenciado da Fenajufe e do Sintrajufe, 51 

Euler Pimentel – Presidente do Sintrajufe/PE, Fagner Loyola – Sintrajufe/RS, Elcimara Augusto 52 
de Souza – Coordenadora licenciada da Fenajufe, Paulo Falcão – Coordenador licenciado do 53 

Sindjus/AL,  54 
 55 

Recebido em 09/7/2018, às 23h58 56 
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