Dezembro, Edição Especial de Fim de Ano

Sítio Alto Astral é contagiado pela magia do Natal na Festa da Família PRF
- Guapimirim/RJ — Mais uma vez
o Sítio Alto Astral abriu suas portas para
receber seus associados na Festa de Fim
de Ano da Família PRF. Foi realizado no dia
9 de dezembro o evento em
comemoração ao ano de 2017.
Como acontece todos os anos, o
evento foi muito animado, com a
presença de velhos amigos aposentados
e também de muitos colegas que
trabalham em diferentes delegacias.
Familiares convidados deram toque
especial ao almoço, que contou com
delicioso churrasco e vários
acompanhamentos.
O sorteio de brindes foi o
momento de descontração e alegria dos
adultos presentes. Aspirador de pó,
grill/sanduicheira, secador de cabelos,
processador de alimentos, mixer e uma
linda cafeteira foram os produtos
sorteados.
Mas, o ponto alto da festa foi
mesmo a chegada do Papai Noel!
Crianças e adultos aguardavam sua
chegada, ansiosamente. Como num
passe de mágica, a energia do Natal
contagiou o ambiente, tornando o Sítio
repleto de amor, alegria, carinho e união!
O SINPRF/RJ agradece a confiança
e a presença de todos os sindicalizados
com as suas famílias e deseja a todos um
Natal com muito amor e união e um Ano
Novo repleto de saúde e prosperidade!
Confira todas as imagens em nosso site: www.sinprfrj.org.br

Nova estrutura de funcionamento da
Diretoria Jurídica SINPRF/RJ
Na busca constante de aperfeiçoamento dos serviços de assistência jurídica
do nosso SINPRF/RJ, verificamos a necessidade de reestruturar a Diretoria Jurídica
para um melhor atendimento das demandas de toda a categoria: aposentados,
ativos e pensionistas.
Assim, considerando que o Escritório Cassel & Ruzzarin (C&R) tem contrato
com a FENAPRF e, por conseguinte, as demandas de natureza coletiva continuarão
sendo patrocinadas por intermédio deste Escritório Jurídico, resolvemos pela contratação do Dr. Eduardo
Belfort, Advogado especializado em demandas Cíveis, Consumeristas e do Servidor Público, Autor ou Réu,
em face da União, para que as demandas nestas áreas de trato individual recebam um tratamento especial
com a característica da advocacia artesanal que só é possível quando o causídico tem dedicação exclusiva
às demandas que lhe são apresentadas. O contrato com o Dr. Eduardo Belfort iniciou no dia primeiro de
dezembro deste ano (2017) e imediatamente o douto causídico apresentou diversas linhas de ação, que
certamente serão do agrado da totalidade dos filiados do SINPRF/RJ e de seus dependentes.
Vale ressaltar que, a contratação do Dr. Eduardo Belfort está em consonância com a restruturação
da Diretoria Jurídica outrora feita que significou na contratação direta do Doutor Luiz Gustavo Faria, que
ficou encarregado dos processos criminais e administrativos disciplinares, além de assessorar também o
sindicato. Assim, todos os processos nesta seara continuarão amparados, os quais já foram devidamente
substabelecidos.
Permanece vigente o convênio com o Escritório Resolve Consultoria sendo uma opção para os
filiados contratarem. Todavia, é importante frisar que a assessoria nas ações de cunho particular é
fomentada pelo SINPRF/RJ para um atendimento que vai além das suas obrigações estatutárias, assim
como ocorre nos diversos outros convênios, e desta forma este não se vincula à sua manutenção.
Ocorrendo o fim deste convênio com a Resolve Consultoria ou qualquer outro convênio no mesmo
sentido, o SINPRF/RJ não se obriga a continuar assistindo os seus sindicalizados nestas demandas, que
neste caso deverão promover a contratação direta de advogados caso queiram continuar com suas ações.
A RESOLVE Consultoria Jurídica informa ainda que, periodicamente, será publicado, no site, jornal,
facebook e e-mail e também no site www.resolvejuridico.com artigos com a finalidade de esclarecer os
direitos e possíveis ações a serem ajuizadas pelos associados e seus dependentes.
Dr. Eduardo Belfort - Áreas de atuação:
Direito Civil: Obrigações, contratos, responsabilidade civil, família, sucessões, direito de propriedade,
possessórias, locações, dentre outras.
Direito do Consumidor: Ações de Indenização por danos morais e materiais, planos de Saúde, dentre
outras.
Direito do Servidor da PRF no exercício da função (judicial e extrajudicial): Ações civis administrativas e
ações Civis judiciais.
Benefícios na cobrança de honorários advocatícios para os Associados e seus dependentes: Na
interposição de ações indenizatórias para os associados com recebimento ao final incidirão honorários
advocatícios no percentual de 10%, e no ajuizamento das demais ações os honorários advocatícios a
serem pagos pelos associados será no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo
vigente a época da contratação do serviço.
Na interposição de ações indenizatórias para os dependentes dos associados onde o recebimento das
indenizações ocorrerão ao final do processo, incidirão honorários advocatícios no percentual de 10% (dez
por cento). No ajuizamento das demais ações os honorários advocatícios a serem pagos pelos
DEPENDENTES DOS ASSOCIADOS o valor cobrado será correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo vigente a época da contratação do serviço.

Confira os contatos jurídicos em nosso site: www.sinprfrj.org.br

SINPRF/RJ conquista o segundo lugar no JOICSSE/SC
Pelo segundo ano consecutivo, o SINPRF/RJ conquistou o
segundo lugar geral nos Jogos de Integração. Ano passado foi em
Salvador e este ano em Florianópolis. Com sua maior delegação em
Jogos PRF até hoje, o estado do Rio de Janeiro brilhou do início ao fim,
ganhando medalhas, reafirmando talentos e descobrindo novos
potenciais.
A previsão é que no próximo ano seja em Campos dos
Jordão/SP.
Confira, abaixo, a lista dos premiados:
Tênis de Mesa
Tênis de mesa individual feminino:
RJ medalha de prata PRF D a n i e l a .
Tênis de mesa individual masculino:
RJ medalha de ouro - PRF Venceslau.
Tê n i s d e m e s a d u p l a s l i v r e :
RJ medalha de ouro - PRFs Venceslau e
Calafate.

Futebol Society - Medalha de Ouro
PRFs Mozer, P. Coutinho, L. Ramos, Penin,
Coutinho, Hudson e Thiago. Miranda, Senna,
Ortelhado, Santinho, Corrêa, Dudu, Dutra e
M. Coutinho. Técnico: Nobre

Vôlei de Praia 4 x 4
Medalha de Bronze
PRFs Nelson, Alves, Samu, Rangel.
Reserva: Daniela

Volei de Quadra - Medalha de Bronze
PRFs Giselle, Daniela, Samu, Nelson, Ricardo,
Artur, Alves, Leandro Leal, Rangel e Helenilton.

Vôlei de Praia - Dupla Mista
PRFs Daniela e Samu - Medalha de Bronze

Corrida Rústica 5k
PRF Casati : Medalha de Ouro
PRF Dudu: Medalha de Bronze
PRF Cátia: Medalha de Bronze
Natação
FAIXAS ETÁRIAS
Masculino: 45 a 51 anos:
PRF Rodrigo CMR - Medalha de Ouro
Acima 59 anos: PRF Willian Medalha de Prata
Feminino: 38 a 44 anos
PRF Daniela - Medalha de Bronze
Revezamento livre masculino:
PRFs Rodrigo, Santinho, Nelson e Domingues:
Medalha de Ouro.

Tênis de quadra 45
Medalha de Prata
PRF Helenilton

Tiro
PRF Gomes Medalha de Ouro NRA e
Medalha de Prata IPSC
PRF Inês - Medalha de Prata NRA
PRF Camila - Medalha de Bronze IPSC
Atletismo
100m masculino — 52 a 58 anos
PRF Hermógenes — Medalha de Prata
PRF Paulo Jesus Medalha de Bronze
100m masculino — 38 a 44 anos
PRF Dolfim — Medalha de Ouro
100m masculino — 31 a 37 anos
PRF Eduardo — Medalha de Prata
400m masculino — 38 a 44 anos
PRF Dolfim — Medalha de Bronze
400m masculino — 31 a 37 anos
PRF Eduardo — Medalha de Prata
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Solenidade de homenagem aos aposentados - GMR/RJ
A administração da 5ª
Superintendência de Polícia Rodoviária
Federal prestou uma bonita
homenagem aos motociclistas
aposentados. Em um auditório repleto
por PRFs, o superintendente De Lima
proferiu um singelo discurso, bem
emocionado, em homenagem a
representatividade e o simbolismo do
corpo de motos para a Polícia
Rodoviária Federal.
De Lima ressaltou, também, a
triste perda do PRF GMR Rodrigo, que
morreu trabalhando, enquanto fazia,
junto com seus companheiros, a escolta
da carga de Urânio, no dia 24 de
novembro.
Um dos homenageados do dia
foi o diretor secretário-suplente do
SINPRF/RJ, José Luiz Teixeira. Teixeira
trabalhou durante muitos anos no
corpo de motos e tornou-se referência
para muitos que hoje lá estão.
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