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Confira nesta edição!
SINPRF/RJ realiza AGO de posse da
nova diretoria para o triênio 2019-22
Foi realizada na manhã do dia 22 de janeiro de
2019, a Assembleia Geral Ordinária - AGO de posse da
nova gestão do Sindicato dos Policiais Rodoviários
Federais do Estado do Rio de Janeiro - SINPRF/RJ. A AGO
de posse da diretoria e do conselho ﬁscal para o triênio
2019/2022 aconteceu no salão do Sí o Alto Astral, sede
campestre do sindicato e que ﬁca localizado em
Guapimirim/RJ.
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Entramos no ano de 2019 com uma missão muito
importante a frente do SINPRF/RJ que é realizar uma
gestão no triênio 2019/2022 pautada em três pilares
fundamentais. São eles:
1- TRANSPARÊNCIA: onde forneceremos através
do nosso site - em área restrita - toda informação rela va a
gestão ﬁnanceira, polí ca e ins tucional do nosso
sindicato, além das outras informações rela vas ao
público em geral.
2 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: já iniciado
no ﬁnal da gestão anterior o processo de modernização de
procedimentos e segurança da informação. Foi criado um
novo site, que é mais moderno e seguro, o
www.sinprfrj.com.br. Nele, o ﬁliado poderá efetuar seu
cadastro e obter em área restrita informações sensíveis
que interessa apenas ao nosso público interno de PRFs
a vos, aposentados e as nossas pensionistas. Hoje, ao
acessar as dependências do SINPRF/RJ você encontrará
um ambiente onde fornecerá acesso a uma rede de
internet totalmente segura, SINPRFRJ – visitante, a qual
não permite acesso a nossa rede principal, por estar
protegida com equipamentos proﬁssionais de segurança
da informação, garan do assim total proteção no nosso
ambiente virtual. Ainda a ser implantada, mas dentro do
planejamento, iremos desenvolver uma revolução na
gestão interna com a implantação do novo banco de
dados, ferramentas de gestão administra va, ﬁnanceiras e
jurídicas pautadas em so ware modernos tornando ágil,
seguro e eﬁciente a atuação dos nossos funcionários tanto
da secretária, ﬁnanceiro e jurídico.
3 - NOVO ESTATUTO: a criação do novo estatuto
vem ao encontro do anseio dos nossos ﬁliados. O mundo
moderno em que vivemos atualmente permite a u lização
de ferramentas que nos aproxima, mesmo à distância, e
para que seja implantada uma ASSEMBLÉIA ON LINE, fazse necessário a previsão estatutária para que seja aceita no
mundo jurídico e tenha validade. Iremos desenvolver um
mecanismo para que seja apresentada, de forma mais
democrá ca possível, a minuta deste novo estatuto, na
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área restrita do site do sindicato, para que todos os ﬁliados
possam opinar, sugerir e alterar, em um ambiente de
fórum de discussão. Criaremos uma comissão formada por
diretores do sindicato e ﬁliados que terão prazo deﬁnido
em um cronograma previsto para confecção, avaliação e
votação. Para que o ﬁliado entenda, a mudança exige uma
votação com 1/3 de assinaturas dos nossos ﬁliados o que
signiﬁca aproximadamente quatrocentas (400)
assinaturas. Será uma operação de guerra que iremos
desenvolver em busca desse número de assinaturas. Mas
iremos conseguir, com a ajuda de todos.
Sabemos da importância do atual momento
polí co onde mudanças se avizinham e dentre essas
mudanças podemos destacar a REFORMA DA
PREVIDÊNCIA e a REESTRUTURAÇÃO da carreira PRF. Essas
são duas áreas onde a gestão UNIR PARA VENCER
acompanhará de forma incansável para que não percamos
direitos na reforma da previdência e que caso aconteça
sejam minimizados pelo nosso sistema sindical. Quanto a
reestruturação da carreira PRF, seguiremos em busca do
reconhecimento do Governo Federal. Não podemos
con nuar sendo uma carreira de nível superior, com
salário de nível médio. Vamos sempre lutar para que os
nossos vencimentos sejam compa veis com a nossa
carreira.
Por ﬁm, deixo informado a todos os ﬁliados que na
gestão UNIR PARA VENCER iremos buscar como meta ﬁnal
a união cada vez mais forte da nossa família PRF, no Estado
do Rio de janeiro. Através da implementação dos
DELEGADOS REPRESENTANTES DE DELEGACIAS,
SUPERINTENDÊNCIA E APOSENTADOS, que atuarão de
forma complementar as a vidades do sindicato. Esses
serão os verdadeiros DIRETORES mais próximo dos nossos
ﬁliados. Eles serão devidamente portariados pelo
SINPRF/RJ para que suas ações tenham legi midade. Não
é utopia desejar que gerações passadas e a atual possam
caminhar juntas sempre pensando em futuro promissor da
ins tuição POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL.
Boa leitura !!!

SINPRF/RJ realiza AGO de posse da nova diretoria para o triênio 2019-22
Foi realizada na manhã do dia 22 de janeiro de 2019,
a Assembleia Geral Ordinária - AGO de posse da nova
gestão do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do
Estado do Rio de Janeiro - SINPRF/RJ. A AGO de posse da
diretoria e do conselho ﬁscal para o triênio 2019/2022
aconteceu no salão do Sí o Alto Astral, sede campestre do
sindicato e que ﬁca localizado em Guapimirim/RJ.

Após sua fala, os membros da mesa entregaram
diplomas aos diretores e aos membros do conselho ﬁscal.
Laércio Botelho, presidente do Conselho Fiscal também
falou aos presentes. Ranier de Almeida, agora como expresidente do SINPRF/RJ, agradeceu a presença de todos e
encerrou a AGO de posse.

Hélio Dias, membro da Comissão Eleitoral,
juntamente com Aruanan de Lima Ferreira, também
membro e Fernando Ango , compuseram a mesa. Hélio
Dias cumprimentou os presentes e fez um breve discurso
sobre a importância daquela assembleia. Em seguida, deu
a palavra ao presidente empossado para o novo triênio,
Nelson Antonio. Nelson, começou seu discurso
agradecendo o apoio de sua família. Destacou a
responsabilidade que é dar con nuidade ao bom trabalho
realizado pela gestão anterior e ra ﬁcou seu compromisso
de lutar pela categoria PRF.

Presidente: Nelson Antonio Oliveira da Silva

_ A missão que enfrentarei como presidente neste
triênio não será fácil. Mas só será possível por que conto
com um me de diretores vencedores por natureza. E,
trabalhar ao lado de vencedores signiﬁca que a vitória é
certa! - completou o presidente Nelson Antonio. Nelson
ﬁnalizou seu discurso com a promessa de muito trabalho e
muitas conquistas.
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Nova diretoria:
Vice: Marcelo Novaes de Andrade
Diretores: Fernando Ango , Marisa Dreys, Edson
Carvalho, Antônio Magno Moraes, Ranier de Almeida,
Vivian D’Amato Dias e Márcio Azevedo.
Diretores Suplentes: Leandro Leal, Marcelo Ligiero,
Tadao Monteiro, Francisco Magalhães Ribeiro, Charlles
Ba sta e Paulo Silva.
Conselho Fiscal
Presidente: Laércio Botelho Jus no
Membros: Carlos Darlan Vieira Coelho, José
Raimundo de Araújo Brito, Ronaldo Lourenço Pacheco,
Marcelo Bandeira de Mello e Herbert Emídio Nogueira
Filho.

Relatório das A vidades Parlamentares do SINPRF/RJ
em Brasília, no período de 4 a 8 de fevereiro

O SINPRF/RJ, representado por 11 de seus
diretores recém-empossados, esteve no
Congresso Nacional (Brasília) visitando os
gabinetes dos novos parlamentares — do estado
do Rio de Janeiro - empossados e pres giando os
que lá permaneceram. Devido as inúmeras
a vidades que seriam desenvolvidas naquela
semana, foi necessário o reforço operacional,
demonstrando assim que a nova diretoria está
engajada e disposta a encarar novos desaﬁos que
batem à porta, como: a reforma da previdência e
reestruturação salarial, entre outros.
No dia 04 de fevereiro vemos a chegada
dos componentes do Conselho de Representantes.
Neste ato, o SINPRFRJ foi representado pelo seu
presidente Nelson Antônio e o delegado
representante Márcio Azevedo.
No dia seguinte, dia 05 de fevereiro, todos
os componentes do SINPRF/RJ par ciparam da
AGE da FENAPRF para tomar conhecimento das
a vidades da semana e os cenários que se
aproximam. Na parte da tarde, todos foram
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deslocados até o Congresso Nacional, onde
desenvolveram o primeiro ato de aproximação da
bancada do Rio de Janeiro, visto a grande
renovação na Câmara dos Deputados (de 46
deputados, 30 são primeiro mandato). Já no
senado serão dois senadores novos. Desta forma,
com a ﬁnalidade de entregar os Kits preparados
pela federação e os SINPRFs, o livro comemora vo
dos 90 anos da PRFs e também fazer a adesão dos
parlamentares a frente parlamentar em defesa da
PRF.
O contato pessoal, a visita aos gabinetes
para entrega de kits, estas a vidades vislumbram
muito esforço dos envolvidos, além de grande
capacidade de ar culação, uma vez que temos que
ter assuntos para aproximar de todos os
parlamentares cariocas. Neste dia, por exemplo, a
equipe SINPRFRJ, se separou e uma fração
composta pelos diretores Nelson, Novaes, Márcio
Azevedo, Vivian e Leandro Leal deslocou-se para o
Departamento para par cipar da solenidade de
posse do Diretor Geral Adriano Furtado.

No dia 06, iniciamos os trabalhos no
Congresso Nacional, com uma reunião com a
deputada Soraya Santos (Conﬁra a matéria da
deputada neste informa vo). Tal reunião nha
como ﬁnalidade parabenizá-la da eleição como a
Primeira Secretária do Congresso Nacional e
também solicitar o apoio da importante deputada
para as nossas causas. Face a importância da
reunião, todos os diretores se ﬁzeram presentes na
reunião.
Dando con nuidade aos trabalhos
parlamentares, a diretoria permaneceu no
Congresso até às 22:15h.
No dia 07 de fevereiro, alguns diretores
deslocaram ao Congresso Nacional para terminar
o t r a b a l h o p a r l a m e n t a r, e n q u a n t o o s
representantes do conselho da FENAPRF
permaneceram no hotel para reinício da AGE. No
período da tarde, realizamos reunião com o diretor
geral Adriano Furtado e o diretor execu vo Ho .
No úl mo dia das a vidades em Brasília, que foi 08
de fevereiro, a equipe se separou em diversos
compromissos no DPRF e visitas a PRFs que estão
em cargos fora do Departamento. Tendo como
retorno, nesta data, O SINPRF/RJ ﬁcou sa sfeito
com o resultado do importante inves mento
polí co sindical feito para que todos os diretores
tenham a verdadeira dimensão das a vidades em
Brasília e que os novos parlamentares tenham,
desde o início de seu mandato, conhecimento das
demandas da PRF.
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PRF Adriano Furtado é empossado
diretor-geral do DPRF

O novo diretor-geral da PRF,
Adriano Marcos Furtado, assumiu a
cadeira em cerimônia realizada na sede
do órgão, em Brasília. A ministra da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos,
Damares Alves, esteve presente no
evento e abriu a série de discursos. A
ministra fez uma fala emo va em prol da
carreira e lembrou a todos a importância
da Polícia Rodoviária Federal.

O diretor-geral destacou o papel
daqueles que já cumpriram suas missões
funcionais. Furtado pediu que todos os
policiais rodoviários federais
aposentados se levantassem para que
fossem homenageados. Adriano Furtado
também destacou a presença dos
representantes das en dades que
compõem o sistema sindical dos PRFs. De
acordo com o diretor, é importante a
par cipação dos sindicalistas em
conjunto com o Departamento.
Um tema destacado pelo diretorgeral foi que em sua gestão haverá um
trabalho árduo pelo preenchimento do
efe vo deﬁnido em lei, que é de pouco
mais de 13 mil policiais rodoviários
federais. Atualmente a PRF tem apenas
10 mil servidores, o mesmo efe vo de
1994.

O diretor-geral PRF Furtado entre diretores do SINPRF/RJ. A par r da esquerda: Leandro
Leal, Vivian Dias, DG Furtado, o presidente do SINPRF/RJ Nelson Antonio, o vice Marcelo Novaes
e o delegado representante Márcio Azevedo.

Diretor execu vo (DIREX) PRF José Lopes Ho Jr e o vice-presidente do SINPRF/RJ Marcelo Novaes

Momentos da Transição
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SINPRF/RJ parabeniza a deputada Soraya Santos
por sua eleição histórica para prefeita da Câmara

O S I N P R F/ R J, n a p r i m e i ra s e m a n a
legisla va do ano (04 até 08FEV2019), se fez
re p re s e n ta r e m B ra s í l i a / D F, c u m p r i n d o
convocação FENAPRF para reunião do Órgão
Máximo delibera vo do Sistema Sindical PRF, o
Conselho de Representantes.
Nesta oportunidade, os
diretores sindicais, sob a
liderança do novo presidente
do SINPRFRJ, PRF Nelson
Antônio, foram recebidos no
gabinete Câmara dos
Deputados Federais pela
MADRINHA da Categoria PRF,
a deputada Soraya Santos,
PR/RJ. A deputada Soraya
Santos, fazia poucos dias, nha sido eleita para no
Biênio 2019/2020 funcionar como PREFEITA da
Câmara dos Deputados Federais, no cargo de
Primeira Secretária das Mesas Câmara e
Congresso Nacional.
Esta mulher guerreira, companheira de
lutas em favor da PRF desde o seu primeiro
mandato na Câmara, em 2015, entrou para a
história do Brasil como a PRIMEIRA MULHER a
ocupar posição tão relevante na estrutura Câmara
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e Congresso Nacional, assumindo este cargo de
primeira secretária da Câmara dos Deputados
Federais, verdadeira PREFEITA da Câmara,
responsável por um orçamento de mais de R$ 5
BILHÕES e por mais de 40 MIL trabalhadores que
atuam naquela Casa
Legisla va Federal. Durante a
Audiência concedida pela
deputada Soraya Santos para
o SINPRF/RJ, restou aﬁrmado
o compromisso da nossa
Madrinha na Câmara de
empreender esforços
parlamentares para ajudar a
Categoria PRF durante a
Reforma da Previdência,
notadamente fazendo jus ça para com as
mulheres policiais.
Todas as causas abraçadas pela Deputada
Soraya Santos no Congresso Nacional veram
êxito nos úl mos 4 anos e nos próximos anos a
Categoria PRF tem o compromisso da Deputada de
mover céus e terra em favor dos interesses de cada
PRF no RJ e em todo o Brasil.
Parabéns Madrinha Soraya Santos!

Outras pautas abordadas
UPB se reúne para as primeiras
ações após surgimento de texto
relacionado com reforma da
previdência
A diretoria SINPRF/RJ, juntamente com
dirigentes da FENAPRF e outros SINPRFs, além de
en dades representa vas dos proﬁssionais de
segurança pública do Brasil, reuniram - se, para
deliberar sobre as primeiras ações em defesa dos
direitos dos policiais para a Reforma da Previdência.
Apesar da nega va do governo em relação a
um texto não-oﬁcial, amplamente divulgado na
imprensa e nas redes sociais, a União dos Policiais do
Brasil (UPB) já se prepara para as discussões e debates
que espera ter par cipação nos próximos meses
sobre o tema.
Sobre o conteúdo compar lhado, a UPB não se
manifestará, visto que não é um texto apresentado
pelo governo e muito menos contemplou uma
discussão, ainda que inicial, com as camadas da
sociedade diretamente envolvidas, como as
representadas pela UPB.

UPB se reúne com Ministério da
Jus ça para tratar sobre a reforma da
previdência
Em um cenário de incertezas sobre qual será o
texto da Reforma da Previdência a ser apresentado
pelo Governo, a FENAPRF e diversas outras en dades
que integram a União dos Policiais do Brasil (UPB), se
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reuniram com o secretário u vo do Ministério da
Jus ça, Luiz Pontel, para apresentar as demandas
acerca do tema.
Os representantes cobraram um
posicionamento público do ministro Sérgio Moro no
que tange à defesa dos policiais e pediram a
necessidade de serem ouvidos antes do fechamento
do texto. Pontel iniciou a reunião conﬁrmando que a
ideia inicial da pasta é desestrangular o sistema de
segurança pública, como feito na proposta
apresentada por Moro nos úl mos dias.
Sobre a Reforma da Previdência, principal alvo
da reunião, o secretário u vo aﬁrmou que Moro deve
fazer um apoio aos policiais, mas em momento
oportuno.

FENAPRF se reúne com
secretário especial da previdência
O presidente da FENAPRF , Deolindo Paulo
Carniel, se reuniu com o Secretário Especial da
Previdência do Ministério da Economia, Rogério
Marinho. A reunião, agendada por intermédio do
Deputado Evandro Roman (PSD/PR) e do SINPRF/PR,
teve como tema central a proposta de reforma da
previdência e seus impactos sobre os policiais
rodoviários federais.
O parlamentar paranaense agradeceu a
oportunidade da reunião e destacou a necessidade
do governo ouvir as reivindicações das categorias de
segurança pública, e manter o diálogo para que a
proposta leve em consideração a necessidade de
diferenciação no tratamento a esses proﬁssionais,
cuja a vidade de risco eleva a taxa de mortalidade e
diminui sua expecta va de vida em números bem
superiores ao do restante da população brasileira.

Corrente do Bem: doe Amor!
Há dois anos que o SINPRF/RJ colabora, no mês de novembro,
com a Campanha PRF na Luta Contra o Câncer Infan l (Conﬁra as
imagens de 2018 ao lado). Pensando em estender esta ação, o
SINPRF/RJ lança, a par r de agora, a Corrente do Bem: doe Amor!
Para par cipar é simples: basta você doar 20 cm de cabelo! Esta
doação será entregue a uma casa de apoio a criança com câncer em
novembro. A ação de amor tem a intenção de, além de ajudar, apoiar
uma jornada tão dura e di cil destas pequenas crianças.
Você pode doar quantas vezes quiser! Fale com a família, com
os amigos, par cipe desta corrente do bem!
Entregas no SINPRF/RJ: Travessa da Educação 33, Vila da Penha.
Horário comercial. Dúvidas? Ligue para 21 2481-2856. ** O cabelo
deve estar seco.

CAPACITAÇÃO

CONTÁBIL

Seguindo o planejamento
de dar ainda mais transparência a
contabilidade do SINPRF/RJ, a
empresa responsável por gerir as
contas do SINPRF/RJ implantou
um novo sistema no sindicato.
Com ele, a contabilidade será
toda informa zada, em tempo real, o que dará mais transparência e
dinamismo.
Para sua u lização, o contador Afonso capacitou, neste mês, a
diretoria ﬁnanceira, presidente e vice, assim como o conselho ﬁscal.

Entrega dos Brindes
Assim como aconteceu em 2018, o
SINPRF/RJ está entregando os brindes
aos seus associados pessoalmente.
Esta prá ca se dá, principalmente, pela
oportunidade do feedback em relação
ao serviço sindical prestado, escutar
reivindicações, etc.
Houve um pequeno atraso, mas as
entregas estão sendo realizadas!
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Informações sobre
AÇÕES JUDICIAIS
AÇÕES JUDICIAIS EM
FASE DE PAGAMENTO
As Ações Judiciais que estão sendo pagas,
recentemente, são duas:
1) Ação dos 28,86%, que é de 1996, com trânsito em
julgado em 2007, com janela de execução encerrada
em 2012, com previsão de inscrição em precatório
para 2020, para pagamento do CONTROVERSO em
2021. Patrono: Dr. Roger (Brasília).
2) Ação da Pregressão Funcional, que é de 2013, de
natureza individual, em Grupos de 05 PRFs, cada
grupo com, aproximadamente, 200 ações judiciais no
RJ, portanto mais de 200 números também; com
pagamentos por GRUPO (de 5, em regra), via RPV
(valores até 60 salários mínimos), em curso, conforme
andamento processual do GRUPO em questão.
Patrono: Dr. Ribeiro (Bahia).
Para acessar ambas as ações judiciais,
recomendamos aos ﬁliados que acessem o site da
JFDF e cliquem em consulta por NOME COMPLETO.
De preferência, que façam um LOGIN/SENHA
no mesmo SITE (JFDF) para terem acesso às peças
processuais juntadas nos autos.
Demais ações judiciais do SINPRF/RJ não
estão em fase de pagamento, mas cada ﬁliado pode
obter acesso aos números e às fases de tramitação
pelo Relatório SINPRF/RJ, disponível no SITE do
Sindicato <sinprfrj.org.br>, acessando a ABA do
JURÍDICO e fazendo o download do Relatório
Disponível.
Quaisquer diﬁculdades sobre o tema acima,
basta ligar para a secretaria do sindicato e falar com os
nossos colaboradores da Secretaria e/ou falar com o
Dr. Eduardo Belfort, no telefone (21) 2481-2856.
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AÇÃO DO 3,17%
FENAPRF

Informamos que, acerca da ação dos
3,17%, quase todos os cálculos estão feitos e
a FENAPRF já iniciou os protocolos dos
grupos para execução do pagamento.
A divisão de grupos será feita por
mês, com 100 grupos de dez PRFs cada.
Conﬁra se seu nome está em algum grupo já
protocolado na Jus ça Federal de Alagoas,
no link abaixo:
h ps://docs.google.com/spreadsheets/d/e
/
2
P
A
C
X
1vTmvJp388Q2JRjwNuwFICzmP4KhRLV4d_
CHr7FG4QdshSel_zeg20QGxle6Wb_3BptANGNo71fWMpT/pubhtml
Neste link você acessará o número do
processo do seu grupo. Para acompanhar o
processo, basta acessar o site do PJE da
Jus ça Federal de Alagoas, no link:
h ps://pje.jfal.jus.br/pje/ConsultaPublica/l
istView.seam
Se seu nome ainda não es ver nesta
relação, aguarde os próximos grupos.
Lembramos que esta ação se refere
ao índice de 3,17% dos PRFs rela vo aos
anos de 1996 até julho de 2006 e o direito se
estende até as turmas de 1998.
Assim, acreditamos que ainda este
ano a maior parte dos pagamentos
classiﬁcados como RPV serão realizados.

SINPRFRJ par cipa do Carnansef

A prá ca de a vidades espor vas é de suma importância para a saúde de
todas as pessoas, tanto pelos bene cios sicos quanto pela distração. E a prá ca de
esportes cole vos, aqueles disputados em equipes, oferece vantagens ainda
maiores, pois além do condicionamento sico e da manutenção do corpo, alcança,
também, a mente do pra cante.
Um simples torneio de futebol como o realizado na ANSEF, além de
es mular o atleta para que tenha mais autoconﬁança, faz ele buscar um obje vo
comum: a vitória! Houve muita mo vação, parceria e trabalho em equipe. Movidos
pelo espírito espor vo, a equipe SINPRFRJ lutou até o ﬁm pelo melhor resultado,
mas desta vez não deu. Mesmo assim, prevaleceu a alegria dos presentes, o esforço
em equipe e a par cipação individual de cada par cipante.
A diretoria SINPRFRJ agradece, mais uma vez, a parceria, a determinação e
garra de todos os par cipantes no evento e ressalta a importância de cada um dos
seus associados presentes.
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classificados
Apartamento com dois quartos,
sendo um suíte. Prédio com piscina
e garagem. Em frente a Rodoviária!

CABO FRIO
ALUGUEL POR TEMPORADA

Contato
22 99897-9184
Adriane

Motores elétricos, gasolina e
diesel, linha jardim, bombas
d'água, moendas de cana,
geradores de energia, motores
de popa e motores de caiaque.

Customizações
Informações e contato:
Giardino 21| 97264-9121

meu
luxo
Moda Feminina

Fast Fashion
Loja Física: Rio de Janeiro - RJ
WhatsApp 21| 99757-5417
Enviamos para todo o Brasil
Aceitamos cartões via Pagseguro
@meuluxomodas fb/meuluxomodas

Estrada José Ricardo 1500, Bangu - Rio de Janeiro

O novo site do SINPRF/RJ está no ar!
O SINPRF/RJ está com novo site: www.sinprfrj.com.br. Nele, o associado poderá conferir
todas as notícias sindicais, além de consultar a área restrita.
A área restrita, como o nome mesmo diz, é permitida somente aos associados SINPRF/RJ,
que terão acesso a partir da realização de seu cadastro.
Corre lá e cadastre-se!
www.sinprfrj.com.br

Informativo do SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINPRF/RJ
Travessa da Educação nº 33, Vila da Penha, Rio de Janeiro/RJ CEP.: 21.211-030 Tel.: 21| 2481-2856
0
DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO FISCAL

Presidente: Nelson Antonio Oliveira da Silva

Presidente

Vice: Marcelo Novaes de Andrade
Diretor Secretário: Fernando Ango
Diretora Jurídica: Marisa Dreys
Diretor Financeiro: Edson Carvalho
Diretor Social: Antônio Magno Moraes
Diretor Parlamentar: Ranier de Almeida
Diretora de Comunicação Social: Vivian D'Amato Dias
Delegado Representante: Márcio Azevedo
Diretores Suplentes: Leandro Leal, Marcelo Ligiero, Tadao
Monteiro, Francisco Magalhães Ribeiro, Charlles Ba sta e
Paulo Silva.

Laércio Botelho Jus no
Membros
Carlos Darlan Vieira Coelho
José Raimundo de Araújo Brito
Ronaldo Lourenço Pacheco
Marcelo Bandeira de Mello
Herbert Emídio Nogueira Filho
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