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Polícia Rodoviária Federal é homenageada
em Sessão Solene no Plenário da Câmara

A Câmara dos Deputados realizou, no Plenário
Ulysses Guimarães, uma homenagem à Polícia
Rodoviária Federal, em sessão solene. Diversos
parlamentares, dirigentes sindicais e policiais
rodoviários federais estiveram presentes no evento,
que marca o início das comemorações dos 90 anos da
PRF.
A realização da sessão solene aconteceu por
intermédio de requerimentos assinados pelos
deputados federais João Campos (PRB-GO) e Hugo Leal
(PSD-RJ), parceiros da Federação Nacional dos Policiais
Rodoviários Federais (FenaPRF), assim como da própria
PRF.
“É um trabalho extraordinário reconhecido
pela sociedade brasileira e por isso mesmo não poderia
deixar de ser reconhecido no Parlamento”, destacou
João Campos. “A PRF é uma instituição da qual o País
precisa se orgulhar”, complementou Hugo Leal.
Junto a eles, compuseram a mesa do plenário e
tiveram a palavra o ministro-chefe da secretaria de
Governo da Presidência, Carlos Marun, o senador da
República, José Medeiros (PODE-MT), o diretor geral da
PRF, Renato Antônio Borges Dias, o superintendente da
PRF-GO, Álvaro de Resende Filho, e o vice-presidente
da FenaPRF, Dovercino Borges Neto.
Em suas falas, cada um dos presentes e os
diversos parlamentares destacaram a importância da
PRF nos últimos anos, na segurança do trânsito, na
intercepção do tráfico de drogas e de pessoas. O
ministro Carlos Marun fez inúmeros elogios à
instituição, principalmente pela atuação do efetivo
durante a paralisação dos caminhoneiros.
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“A PRF é uma polícia que tem como único
partido o Brasil. Isso foi evidenciado na paralisação dos
caminhoneiros. Convivi naqueles dias com diversos
policiais rodoviários federais e hoje afirmo que, se nós
conseguimos fazer com que a crise não se
transformasse em colapso, evitando que o caos se
instalasse na nossa pátria, isso se deve à PRF. Viva à
PRF”.
O vice-presidente da FenaPRF, Dovercino
Borges Neto, enalteceu a história da PRF nesses 90
anos, e também destacou a importância da
Constituição Federal de 1988, que proporcionou o
nascimento do sistema sindical da categoria.
“A FenaPRF e os sindicatos estaduais dos
policiais rodoviários federais têm tido a oportunidade
de contribuir nessa história que hoje celebramos,
defendendo os direitos e garantias dos homens e
mulheres que integram a corporação, e também
participando das lutas do povo brasileiro por um Brasil
mais justo e digno”, pontuou.
Os deputados Deley (PTB-RJ), Mauro Lopes
(MDB-MG), Lucas Vergilio (SD-GO), Alberto Fraga
(DEM-DF), Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), Gonzaga
Patriota (PSB-PE), André Figueiredo (PDT-CE), Lázaro
Botenho (PP-TO), Ezequiel Fonseca (PP-MT), Aluísio
Mendes (PODE-MA), Gilberto Nascimento (PSC-SP),
Carmen Zanotto (PPS-SC), Érika Kokay (PT-DF), Mauro
Pereira (MDB-RS), Christiane Yared (PR-PR), Laudivio
Carvalho (PODE-MG), Subtenente Gonzaga (PDT-MG) e
Luiz Couto (PT-PB) também discursaram em plenário
para destacar o trabalho da PRF.
Fonte: FenaPRF
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Palavras do Presidente
SINPRF/RJ realiza visitas às delegacias e Superintendência
O ano de 2018 passa de sua metade e com ele a necessidade de
intensificarmos, ainda mais, nosso trabalho sindical. A intenção da gestão
Unir para Vencer sempre foi levar um trabalho sindical de qualidade
embasado em sólidos valores e realizações para seus sindicalizados.
Pensando assim, a diretoria montou uma programação de visitação
do SINPRF/RJ às delegacias e Superintendência, visando levar aos
interessados informações pertinentes às atividades desenvolvidas em
favor da categoria.
Vários temas foram abordados com os policiais rodoviários federais
presentes em seus setores, dentre os quais citamos: Projeto 90 anos da PRF,
em que estamos desenvolvendo um trabalho de resgate da memória da
nossa instituição, contando com a participação dos colegas mais antigos,
com suas histórias e fotografias de seus acervos. Divulgação do próximo
JOINSE – Jogos de Integração do Sudeste – onde o SINPRF/RJ sediará.
Apresentamos aos nossos desportistas e aficcionados do esporte o JOINSE
2018, que ocorrerá entre os dias 17 e 19 de agosto, no Novo Rio Country
Clube. E, por fim, houve esclarecimentos sobre algumas das ações judiciais
em curso, com ênfase nos 28,86%, Auxílio Transporte, 3.17% e Licença
Prêmio.
A receptividade de cada colega visitado ratificou como resposta o
empenho e trabalho desenvolvido pela diretoria gestão Unir para Vencer.
Ainda nesta edição, mostramos um pouco de tudo que temos realizado, ao
longo dos dois últimos meses, desde a última edição de Maio.
Boa leitura!
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PRESIDENTE: Ranier de Almeida
DELEGADO REPRESENTANTE: Marcelo Novaes de Andrade
DIRETOR JURÍDICO: Márcio Azevedo
DIRETOR DE FINANÇAS E DE PATRIMÔNIO: Fernando Angotti
DIRETOR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES: Eldo de Almeida Pereira
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DIRETOR SECRETÁRIO: Leandro Jacinto Leal
DIRETORA Ad hoc: Vivian Dias
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Sistema sindical reúne os pré-candidatos
PRFs para debater as eleições de 2018
PRFs de todo o país, pré-candidatos aos
cargos eletivos nas eleições de 2018, se reuniram
com o conselho de representantes, em Assembleia
Geral Extraordinária FenaPRF, para discutir o
cenário das eleições de 2018.
O projeto capitaneado pelo sistema
sindical busca aumentar a representação de
policiais rodoviários federais nos cargos políticos
eletivos, sobretudo no Congresso Nacional. Os
pré-candidatos e representantes sindicais têm no
encontro desta semana uma oportunidade inédita
de troca de experiências e informações sobre o
pleito eleitoral.
O Senador PRF José Medeiros, único
representante da categoria no Congresso, fez
questão de parabenizar a iniciativa da FenaPRF e
dos SinPRFs, e ressaltou a importância de dar
continuidade nesse projeto. “O sistema sindical da
PRF está de parabéns por essa iniciativa! E que
bom que temos tantos colegas dispostos a
trabalhar para melhorar a política nacional. O PRF
conta com a confiança e o apoio da sociedade
brasileira, fruto do seu trabalho exemplar no dia a
dia em todas as rodovias federais brasileiras.”
Para o presidente da FenaPRF, Deolindo
Carniel, é importante que todo a categoria abrace
esta causa definitivamente. “Nós, PRFs,
precisamos nos unir e apresentar à sociedade
nossa efetiva contribuição na política, e nos juntar
ao clamor brasileiro contra a corrupção e por uma
segurança pública de qualidade. É chegado o
momento de nos inserirmos verdadeiramente na
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política e ajudarmos a provocar essa mudança tão
urgente e desejada nas práticas seculares da
política brasileira”, afirmou.
O encontro conta ainda com uma palestra
e uma oficina sobre “O comportamento do
brasileiro e a importância da Segurança Pública
nas eleições 2018”, ministrada pela conceituada
socióloga Elis Radmann.
Ao final das atividades, os PRFs précandidatos serão convidados a assinar uma Carta
de Compromisso com a categoria.
Confira abaixo os pré-candidatos PRFs da
Região Sudeste e que deverão disputar as eleições
2018:
Região Sudeste:
PRF Edmar Camata, pré-candidato a deputado
federal no Espírito Santo
PRF Fabiano Oliveira, atual vereador de Três Rios, e
pré-candidato a deputado federal no Rio de
Janeiro
PRF Marcus Vinícius, pré-candidato a deputado
federal no Rio de Janeiro
PRF Charlles Batista, pré-candidato a deputado
estadual no Rio de Janeiro
PRF Anderson Caldeira, pré-candidato a deputado
estadual no Rio de Janeiro
PRF João Bosco, pré-candidato a deputado federal
em São Paulo
PRF Adenilton Ferreira, atual vereador em
Presidente Epitácio, e pré-candidato a deputado
federal em São Paulo.
Fonte: FenaPRF
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PRF tem novo superintendente no Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem
um novo superintendente no Rio de Janeiro. A
cerimônia de posse aconteceu na sede da
instituição no estado, na rodovia Presidente
Dutra (BR-116). O evento ocorreu na tarde de
sexta-feira, dia 29 de Maio.
O diretor-geral da PRF, Renato Antônio
Borges Dias, presidiu a solenidade da posse de
Rafael Pinto Alvim na função de
superintendente no Rio de Janeiro. Natural da
capital fluminense, 37 anos, casado e pai de
uma filha, Alvim é bacharel em Direito, com
especialização em segurança pública.

Há cerca de 15 na PRF, foi lotado
inicialmente no Rio Grande do Sul, antes de ser
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removido para o Rio de Janeiro. É instrutor em
cursos de formação e capacitação do órgão,
chefiou o Setor de Operações no RJ, já atuou
nas principais delegacias do estado, além do
Núcleo de Operações Especiais (NOE) e
coordenações dos grandes eventos nacionais.
Também possui diversos cursos na instituição e
o u t ro s ó rgã o s p o l i c i a i s n a c i o n a i s e
internacionais, como participação em
capacitações no DEA (Drug Enforcement
Administration).
Estivem presentes na solenidade, no
dispositivo de honra, o secretário de Segurança
Pública do Rio de Janeiro, General de Divisão
Richard Fernandez Nunes, o comandante do 1o
Distrito Naval, Vice-Almirante José Augusto
Vieira da Cunha de Menezes, o presidente da
Frente Parlamentar em Defesa da PRF,
deputado federal Hugo Leal, o comandante da
1a Divisão de Exército, General de Brigada
Antônio Manoel de Barros, e o diretor-utivo da
PRF, José Roberto Gonçalves de Lima Neto.
Também prestigiaram a cerimônia, almirantes,
generais, oficiais e integrantes das Forças
Armadas, instituições policiais — Polícia
Federal, Civil e Militar —, Corpo de Bombeiros
Militar, Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
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Secretaria Nacional de Segurança Pública
(SENASP), Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, superintendentes e coordenadores da
PRF, representantes da ‘Operação Lei Seca’, do
Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais
(SINPRF-RJ), das concessionárias e institucionais
da iniciativa privada. Além da presença de
servidores, amigos e familiares.

drogas, tendo o Rio de Janeiro sido de grande
importância para consolidação desse papel nos
últimos anos. Quando o assunto é segurança
pública, o órgão tem conseguido fazer um trabalho
excepcional, mesmo diante de cenários
desfavoráveis em situações diversas, afirmou o
diretor-geral. As demais autoridades presentes
também destacaram a atuação e importância da
PRF no cenário nacional de segurança pública.

O diretor-geral da PRF, Renato Borges Dias,
homenageou o superintendente anterior, José
Roberto Gonçalves de Lima Neto, concedendo-lhe
uma referência elogiosa. No ato, ele parabenizou
De Lima pelo trabalho realizado no Rio de Janeiro
antes de sua nomeação como diretor e x e c utivo
da PRF.

O diretor-geral ainda congratulou o novo
superintendente, Rafael Alvim, empossado na
função.
_Tenho a confiança de que o trabalho da PRF no
Rio de Janeiro continuará sendo exercido com
muita capacidade e determinação, disse Renato
Borges Dias.
Fonte: Agência PRF

_A PRF tornou-se referência nacional como
instituição de combate ao tráfico de armas e

Convite
O SINPRF/RJ convida para Comemoração do
aniversário de 90 anos da Polícia Rodoviária Federal

Dia 28 de Julho, a partir das 14h*
*confirme sua presença: sinprfrj@sinprfrj.org.br

Contação de histórias,
Lançamento do site e apresentação do Projeto 90 anos,
Degustação de Caldos, e muito mais!

PRF
1928 - 2018

90 anos!

LOCAL

Casa do Inspetor
Rua Itaguaí 26, Quitandinha, Petrópolis/RJ * CEP - 25651-080 TEL - (24) 2242.1263
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Novo Rio Country Clube recebe atletas da PRF
Foi realizado um churrasco de
apresentação do clube onde irão acontecer
os Jogos de Integração Sudeste - SE, que
serão realizados no período de 17 a 19 de
agosto.
Além dos atletas que irão competir,
todos os sindicalizados também foram
convidados para conhecer o clube, junto com
suas famílias. O espaço para realização do
evento foi oferecido gratuitamente no
sistema de “day use”.

A adesão dos associados foi grande e estiveram presentes no Novo Rio Country Clube cerca de 200 pessoas,
entre PRFs e familiares.
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Em breve, o clube estuda dar um robusto
desconto para associação, a depender
da quantidade de PRFs interessados. O
SINPRFRJ fará um levantamento e vamos
manter todos informados.
Durante o evento muitos atletas
aproveitaram para treinar tênis, futebol
e até sinuca, para depois curtir o gostoso
almoço e confraternizar com os colegas e
suas famílias.
Sempre promovendo a convivência e a
amizade, o SINPRF/RJ segue empenhado
em mais esta dimensão do trabalho
sindical!
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Inscreva-se!

N
S DE I TEGRAÇ
ÃO
GO
JO
SUDESTE

JOINSE 2018
SINPRF/RJ sediará os Jogos de Integração da Região Sudeste

O SINPRF/RJ, neste ano, sediará os Jogos de
Integração da Região Sudeste. Os jogos acontecerão nos
dias 17, 18 e 19 de agosto. Buscando promover o
congraçamento e a integração entre os policiais
rodoviários federais no Estado do Rio de Janeiro, além de
incentivar a prática esportiva, o evento contará com a
participação do SINPRF/MG e SINPRF/SP.
O evento será realizado no Novo Rio Country
Clube, no Recreio dos Bandeirantes. O local escolhido
para as competições conta com perfeita infraestrutura
para agregar todos os atletas num único lugar.
O J O I N S E 2018 contará com as seguintes
modalidades esportivas: Futebol Society livre, Futebol
Society Master + 45, Natação, Vôlei de praia, Futevôlei,
Tênis de mesa, Tenis de quadra, Canastra, Pôquer, Truco,
Dominó, Xadrez, Sinuca, Jiu Jitsu e Corrida 5k.
A exemplo dos últimos anos, o SINPRF/RJ espera
ter a grande participação de seus associados e, para
melhor desempenho no evento, o SINPRF/RJ reservou o
Blue Tree para hospedagem de seus associados e
familiares. O Blue Tree fechou uma parceria com o
SINPRF/RJ onde o sindicalizado, por exemplo, contará
com valores a partir de R$ 110,00 (mais txs) com café da
manhã! Quer saber mais sobre hospedagem? Entre em
contato com a Agência MAKTUB (21

98251-0039) e

confira cada detalhe!
Não perca mais tempo: Inscreva-se e faça parte da
equipe que buscará o 1º Lugar no J O I N S E 2018.
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