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Para os agentes de segurança 
esta assembleia se reveste de 
muita importância. Todos devem 
anotar na agenda: a assembleia 
de eleição dos delegados ao 8º 
Congrejufe acontece na próxima 
quarta-feira, 13 de março, às 
12h, em frente à Justiça Federal 
da Avenida Rio Branco.

Esta atual direção do Sisejufe 
lutou muito para que os agentes 
de segurança tivessem a GAS, 
que consideramos uma grande 
vitória, já que a gratificação vai 
para aposentadoria e pode se re-
verter em aposentadoria especial.

No último PCS, um grupo cham-
ado pró-subsídio se formou e, ao 
invés de lutar por um aumento 
maior para todos, trouxe dentre 
as suas propostas A RETIRADA DA 
GAS, DA GAE E DOS QUINTOS.

Conseguimos passar o PCS 
sem retirada de direitos, embora 
em algumas plenárias da Fena-
jufe os “subsidas” tenham se or-
ganizado e chegado a ter 45% 
da plenária. Neste congresso este 
setor, organizado pela ANATA 
e Comissão Pró-Subsídio (CPS), 
está se aliando com a oposição 
sindical, com o propósito de se 
constituir direção da Fenajufe. 
A aliança com a oposição sindi-
cal, que fez chapa conjunta nas 
ultimas eleições no Rio e em Bra-
sília, ocorre nacionalmente e os 
documentos públicos dos “subsi-
das” orientam uma massiva par-
ticipação nas assembleias para 

Sisejufe convoca agentes de segurança 
filiados para assembleia de eleição 

dos delegados ao 8º Congrejufe

elegerem delegados nos estados.
A vitória deste setor no Con-

gresso da Fenajufe significa que 
teremos então uma direção com-
prometida com o subsídio e a reti-
rada destes direitos tão almejados 
pelos agentes, oficiais, e aposen-
tados: GAS, GAE, e QUINTOS.

Os “subsidas” estão convo-
cando em massa a categoria e 
querem ganhar a nossa assem-
bleia porque o Rio de Janeiro é 
a segunda maior delegação no 
Congresso com 51 delegados, in-
fluenciando muito na votação da 
futura direção.

Direito não se joga fora, convo-
camos todos os agentes a partici-
parem da assembleia votando na 
chapa que garantiu a manuten-
ção dos direitos no PCS4 e tem 
compromisso com a continuidade 
da GAS e dos demais direitos ad-
quiridos dos servidores.

Sobre o pagamento do PCS, ele 
está assegurado com retroativo. 
Assim que seja votado e aprovado 
o orçamento da União, nós rece-
beremos retroativo desde janeiro.

Contamos com cada um de 
vocês na assembleia na próxima 
quarta-feira, 13 de março.

 

13 de março, às 12h
Em frente à Justiça Federal 

da Avenida Rio Branco

Assembleia de Eleição dos 
Delegados ao 8º Congrejufe

O Sisejufe convoca todos os agentes 
de segurança filiados a participar 
da assembleia de eleição dos 
delegados ao 8º Congrejufe que 
elegerá os novos diretores da 
Fenajufe para o triênio 2013 – 2016. 
Qual a importância desta assembleia 
para os agentes de segurança?


