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Currículo

 Eduardo Aggio de Sá é bacharel em Direito pela 
Universidade do Distrito Federal. Cursou a Escola Superior de 
Guerra (ESG) do Ministério da Defesa, sendo diplomado no 
Curso Superior de Política e Estratégia (CSuPE) e no Curso de 
Direito Internacional de Conitos Armados (CDICA).

Em momento tão ímpar no cenário nacional, o SINPRFRJ espera 
poder contribuir com sua trajetória, como sempre tem feito, 
nestes 27 anos de lutas sindicais.

 No Departamento de Polícia Rodoviária Federal foi 
Coordenador do Escritório de Projetos Estratégicos, 
Coordenador de Gestão Estratégia, Chefe de Gabinete e 
Diretor-Geral Substituto. É também instrutor da disciplina de 
Gestão Estratégica Institucional.

 Foi publicada em 22 de maio a nomeação do PRF 
Eduardo Aggio para o cargo de Diretor-Geral da Polícia 
Rodoviária Federal. O novo Diretor-Geral é sindicalizado pelo 
sindicato do Rio de Janeiro, o SINPRFRJ.

 O SINPRFRJ se sente honrado em fazer parte da 
trajetória prossional do novo Diretor, que possui vasta 
experiência em gestão do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal. Experiência esta adquirida há muitos anos devido as 
funções exercidas em diversas áreas da instituição.

 Ingressou no serviço público em 2005 após ser 
aprovado no concurso de Policial Rodoviário Federal.

 Na Secretaria Nacional de Segurança Pública foi 

EDUARDO AGGIO É NOMEADO NOVO DIRETOR-GERAL DA PRF

Em 2018 participou do Gabinete 
de Transição Governamental no 
Grupo de Trabalho de Assuntos 
Estratégicos e em 2019 foi o 
Subchefe Adjunto de Assuntos 
Federativos e Assessor Especial do 
Ministro Chefe da Secretaria de 
Governo da Presidência da 
República.

Coordenador-Geral de Logística, 
Coordenador-Geral de Estratégia 
em Segurança Pública e Diretor de 
Políticas de Segurança Pública.



Palavras do Presidente

Marcelo Novaes
PRESIDENTE SINPRF/RJ
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Maio foi um mês bem intenso para todos nós. Mesmo diante da pandemia e do isolamento social 
necessário ocasionando o fechamento temporário da sede do SINPRFRJ, o trabalho sindical não para. 
Diretoria, funcionários e colaboradores se empenham e continuam realizando tudo quanto necessário 
para o atendimento à categoria PRF do estado do Rio de Janeiro.

Presidente do SINPRFRJ

Como foi falado no informativo anterior, após a saída do Nelson Antônio do sindicato, volto a assumir 
a presidência do SINPRFRJ. Para quem não me conhece ainda, estive como presidente eleito deste 
sindicato por dois mandatos consecutivos, de 2010 a 2016, período de muitas realizações e ganhos 
sindicais para PRF. Gostaria de ressaltar que, independente de minha função ocupada nesta diretoria, 
meu empenho em prol da categoria PRF sempre foi prioritário. E, quem me conhece, sabe. Vivemos um 
cenário nacional muito difícil, atípico, conturbado politicamente, mas ressalto que nada desfocará a 
atenção desta diretoria nas ações sindicais.

Um outro exemplo de adaptação ao trabalho remoto com informação foi a realização de uma live 
para levar cada vez mais conhecimento aos associados. A transmissão foi realizada simultaneamente 
em duas plataformas digitais: Instagram e Facebook. O resultado foi bem positivo e uma nova live está 
na programação para junho. Fiquem de olho na divulgação!

Seguindo o planejamento inicial sobre ações voltadas à categoria, informamos que máscaras de 
proteção contra o COVID19 foram entregues a todos os associados PRFs ativos. Agora, nesta última 
fase, entregaremos aos nossos veteranos. Estamos planejando uma maneira fácil e ecaz para 
distribuição. 

Caros associados,

A todos vocês, uma boa leitura!

Abrimos o mês de maio com o Dia das Mães! Todos os anos nos mobilizamos e realizamos eventos 
voltados para nossas associadas PRFs. Nos adaptando à nova realidade, o SINPRFRJ foi até à Região 
dos Lagos levar uma singela lembrança à associada Andréa Côrte. Andréa foi escolhida pela diretoria 
para representar todas as mamães PRFs e recebeu, em sua casa, uma homenagem do SINPRFRJ.

Outro modelo de atendimento remoto que foi muito bem executado foi a videoconferência. Após dia e 
hora marcados, realizei – pessoalmente - atendimento ao associado de maneira menos impessoal que 
mensagem ou chamada telefônica. Pelo bate-papo na videoconferência, o associado se sente mais à 
vontade para, por exemplo, expor sua demanda ou solicitação.

Marcelo Novaes de Andrade

Finalizamos nossas palavras desejando êxito e vitórias para nosso novo Diretor-Geral Eduardo Aggio. 
Dono de grande capacidade prossional e com um currículo ímpar, o DG Eduardo Aggio é associado 
do SINPRFRJ e já esteve comigo, enquanto presidente em minha gestão passada. 
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SÍTIO ALTO ASTRAL: 
RESERVAS  SUSPENSAS!AINDA

 Aqueles associados que já efetuaram o 
pagamento da reserva terão seus depósitos 
devolvidos. Para tal, basta entrar em contato 
pelo WhatsApp do SINPRFRJ:  21 96780-5032.

 Em decorrência da pandemia do COVID 
19, a diretoria execu�va do SINPRFRJ informa 
que todas as reservas realizadas para a sede 
social - Sí�o Alto Astral, em Guapimirim -  estão 
canceladas.

 Futuras reservas estão suspensas 
temporariamente.

SINPRFRJ faz LIVE simultânea no Instagram 
e Facebook

 Outras lives estão na programação sindical e serão 
divulgadas, em breve.

 A live contou com a participação do presidente do 
SINPRFRJ, Marcelo Novaes, o diretor nanceiro, Edson Carvalho 
e o delegado representante, Márcio Azevedo.

 Se adequando ao tempo de quarentena, o SINPRFRJ 
realizou uma live no dia 20 de maio. Transmitida da sede do 
sindicato, a live teve como ponto prioritário esclarescimentos 
pendentes de assuntos de interesse da categoria PRF.

 Andréa é mãe de duas lindas crianças e 

hoje, a pedido do SINPRFRJ, recebeu nosso carinho 

em nome de todas as MÃES.

 Este ano, as PRFs mamães, assim como as 

mães de cada um de nós – associados e amigos – 

comemoraram o Dia das Mães de maneira 

inusitada: cada uma na sua casa. Para minimizar a 

distância e ressaltar a importância do momento, a 

diretoria do SINPRFRJ entregou uma singela 

homenagem a PRF Andréa Côrte. 
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 Em tempos de quarentena, o home ofce 
tem sido a solução para o atendimento ao 
associado. Mas, nem sempre é viável apenas a 
mensagem, o texto, faz-se necessário o contato por 
vídeo, para a troca simultânea de ideias e 
interação social.

 O presidente do SINPRFRJ, Marcelo 
Novaes, em reunião com outros diretores – Vivian 
Dias e Leandro Leal – na sede do sindicato, prestou 
atendimento por videoconferência a um 
associado. O resultado foi bem positivo!

 Aquele associado que desejar atendimento 
similar, só entrar em contato e agendar!

SINPRFRJ FAZ ATENDIMENTO 
POR VIDEOCONFERÊNCIA

SINPRFRJ REALIZA SEGUNDA 

ETAPA DE ENTREGA DAS MÁSCARAS

Próxima etapa é a disponibilização para os veteranos.

 A diretoria do SINPRFRJ, representada pelo 
presidente Marcelo Novaes e os diretores Vivian Dias, 
Charlles Batista e Leandro Leal, esteve presente na sede 
da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro – PRF 
RJ. O motivo da visita foi a entrega de mais uma etapa 
do kit de máscaras de prevenção contra o COVID 19 
para os associados do local. Com esta etapa, todos os 
associados ativos tiveram seus kits entregues.

 O uso da máscara garante ao policial a 
proteção básica para realização de seu serviço.

 Mantendo a intenção da divulgação, pedimos 
para aqueles que receberam as máscaras, que 
colabore enviando uma imagem!
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CARTA ABERTA do SINPRFRJ

Alguns veículos de comunicação noticiaram, faz pouco tempo, ser possível 
economizar até R$ 100 BILHÕES, até 2022, com os salários dos Servidores 
Públicos Federais, Estaduais e Municipais, caso o Congresso Nacional aprove 
e o PR Bolsonaro sancione LEI que congele recomposição de perdas 
inacionárias, promoções e progressões de Servidores Públicos por 18 meses.

Sem dúvida, R$ 100 BILHÕES de reais, em 18 meses, é algo a ser levado em 
consideração por políticos preocupados em criar soluções para a economia 
nacional em época de pandemia de coronavírus. Todavia, é possível, SEM 
FERIR a Constituição Federal, conseguirmos R$ 1,9 TRILHÃO para o Brasil, em 
12 meses, enfrentar a crise econômica gerada pelo COVID-19.

Não por acaso, recentemente, o ME Paulo Guedes convenceu o PR Bolsonaro e 
este disse que vai vetar as honrosas exceções, aprovadas pelo Congresso 
Nacional, que reconhecem o mérito de algumas carreiras públicas diretamente 
envolvidas no combate à pandemia de coronavírus, notadamente as Carreiras 
de Segurança e Saúde Públicas, no PLP 39/2020 (Ajuda Financeira Federal 
aos Estados, DF e Municípios).

É do amplo conhecimento público que há um consenso entre o Chefe da Equipe 
Econômica do Governo Bolsonaro, ME Paulo Guedes, e os dois Chefes das 
duas Casas Legislativas no Brasil, de que os Servidores Públicos devem fazer 
um segundo sacrifício, além daquele primeiro sacrifício feito em 2019, na 
Reforma da Previdência, e agora, em 2020, devem abrir mão da recomposição 
salarial das perdas inacionárias por 18 meses, no mínimo, até DEZ2021. Isto 
para não falar das propostas de sequestro de salário destes Servidores 
Públicos em até 50% do que lhes é devido pelo trabalho que prestam à 
população brasileira.

Ministro da Economia Paulo Guedes

Presidente da Câmara Rodrigo Maia

Aos:

Carta aberta SINPRFRJ

Presidente do Senado Davi Alcolumbre
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Basta ao Governo Bolsonaro, com o APOIO dos dois presidentes das Casas 
Legislativas Federais (Câmara e Senado), pela primeira vez na história do Brasil, 
chamar os banqueiros e demais rentistas, credores da Dívida Pública Brasileira, para 
um pequeno sacrifício de aceitarem, POR APENAS 12 MESES, o congelamento dos 
seus créditos da referida dívida pública.

São mais de 200 anos nos quais os credores da Dívida Pública Brasileira recebem 
seu quinhão religiosamente. Será que eles, por misericórdia, podem aceitar um 
congelamento dos recebíveis por apenas 12 meses? Nós entendemos bastante 
razoável esta medida de congelamento dos recebíveis da Dívida Pública por 12 
meses, para que o Brasil tenha, no Orçamento Federal, R$ 1,9 TRILHÃO para 
enfrentar o que o PR Bolsonaro chama de “segunda onda” da pandemia do 
coronavírus, esta segunda não na saúde, mas na economia nacional.

Vejam Senhores, não estamos propondo o não pagamento da Dívida Pública. Longe 
disto! Estamos propondo o congelamento, por apenas 12 meses, dos créditos a 
receber destes rentistas, nacionais e estrangeiros, que ganham religiosamente seus 
lucros e dividendos oriundos da Dívida Pública Brasileira, desde 1808, quando a 
Corôa Portuguesa se endividou com a Inglaterra, porque esta fez a escolta da 
esquadra portuguesa pelo oceano Atlântico, protegendo os nobres portugueses da 
ameaçadora esquadra francesa de Napoleão Bonaparte.

Exigimos respeito à Constituição Federal e, por conseguinte, aos Servidores Públicos, 
notadamente os da saúde e da segurança públicas, que estão neste exato momento 
trabalhando sob risco iminente de morte por contágio com coronavírus, para 
servirem aos cidadãos brasileiros.

Diretoria Executiva

SINPRFRJ

Os Servidores Públicos, diferente do que disse o Senhor Paulo Guedes, não são 
parasitas. São sim, homens e mulheres que, por mérito próprio, foram aprovados em 
concurso público como etapa de seleção daqueles brasileiros dispostos a nunca 
enriquecerem no Setor Público, dada a limitação salarial, e sempre servirem ao 
cidadão brasileiro, inclusive, no caso dos Servidores Públicos da saúde e da 
segurança, com o sacrifício da própria vida se necessário for.

Avante Brasil, com justiça social!

Sim, é possível encontrar no Orçamento da União, para 2020, R$ 1,9 TRILHÃO 
alocados para o Sistema da Dívida Pública, bastando que este corajoso governo, 
nas palavras, mostre com atitudes que a coragem de enfrentar grandes grupos 
também existe para enfrentar o lobby dos rentistas nacionais e internacionais que, 
ano após ano, recebem seus lucros e dividendos, sem desconto de imposto de renda, 
com base nos JUROS & AMORTIZAÇÕES da Dívida Pública Brasileira.
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