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N

ANPPREV lança evento
comemorativo dos 20 anos

a comemoração dos
20 anos da ANPPREV,
a sede do nosso XVII
Congresso foi escolhida com
muito carinho: a histórica cidade de Pádua, caracterizada
pelo turismo, eventos culturais e pela Universidade que
leva seu nome. Essa renomada universidade, ativa desde
1222, sempre atraiu estudiosos e artistas. Na cidade viveu
o cultuado Santo Antonio de
Pádua cujos restos mortais
podem ali ser vistos. Visitaremos, ainda, a romântica Veneza. Uma das impressões mais
comuns que se tem ao chegar
é que se está numa cidade
de outra galáxia. Uma cidade
ambulante, erguida no meio
de um lago, com ruas aquáticas onde todos os veículos são
barcos. Entre suas atrações
figuram a Piazza San Marco,
com a imponente Basílica e
o Palácio dos Duques, hoje
um museu. Mas a principal
atração de Veneza é a cidade
em si. Veneza é única!
O CONPPREV comemorativo, agora ampliado, com
a adesão da maioria das
entidades representativas da
advocacia pública brasileira,
contribuirá para o aperfeiçoamento profissional dos
advogados públicos federais
e dos advogados em geral,
com isso provocando um
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efeito multiplicador na longa
busca do aperfeiçoamento
do modelo jurídico nacional
e da própria gestão do judiciário brasileiro e permitindo o intercâmbio de experi-

ências com outros países.
Destaca-se a participação
de entidades e instituições
representativas da advocacia
do Brasil e de outros países,
realizando, inclusive, eventos

concomitantes promovidos
pela ANPPREV em parceria
com as demais entidades
do FORUM: ANAJUR, ANPAF,
APBC, APAFERJ, SINPROFAZ e SINPROPREV, além
da Comissão Nacional de
Advocacia Pública (CNAP),
Coordenação Nacional da
Advocacia em Estatais – SENAE e OAB/DF.
Além disso serão proporcionados a reunião e intercâmbio
internacional de advogados e
cientistas, inclusive professores, especialistas, gestores
públicos, parlamentares e magistrados, contribuindo, em
nível acadêmico, profissional,
institucional e político com a
Advocacia de Estado.
Envie logo à ANPPREV sua
ficha de inscrição (por correio
ou através do email anpprev@
anpprev.org.br). Faça contato
com a Across, agência de
turismo credenciada para
organizar o pacote pelos telefones (61) 3034-6707 e (61)
3045-6157 ou pelo e-mail:
contato@across.tur.br.
Garanta já sua vaga, o Congresso será imperdível.
Um grande abraço a todos.
Meire Lúcia Gomes Monteiro
Mota Coelho
Presidente
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Confira o roteiro do XVII CONPPREV
1º DIA – 18 Maio – BRASIL / VENEZA

Partida em vôo regular, via cidade européia, com destino à Veneza.

2º Dia – 19 Maio - VENEZA / PÁDUA

Chegada à Veneza. Com a assistência de guias privativos em língua portuguesa faremos o transfer para Pádua. Acomodação no Hotel Sheraton. Almoço ligeiro no hotel e
tempo livre para atividades pessoais. Distribuição de credenciais a partir das 17 horas.
Jantar no hotel.

3º DIA – 20 Maio – PÁDUA / VENEZA / PÁDUA

Café da manhã no hotel. Deslocamento para Veneza. Tempo para conhecer a pérola
do Adriático. Faremos um tour pelas ilhas Murano, Burano e Torcello, bem como
um passeio guiado a pé, para visitar a Catedral de São Marcos. Almoço em restaurante local. Depois passeio de gôndola com champanhe. Tempo livre no centro da
cidade. Retorno à Pádua. Abertura da parte institucional do Congresso com Jantar
de Gala.

4º DIA – 21 Maio – PÁDUA / VENEZA / PÁDUA

Café da manhã no hotel. Em seguida iremos à Universidade de Pádua.. Atividades
pessoais e do Congresso. Almoço na Universidade. Depois regresso ao hotel. De tarde
transfer para Tronchetto, seguido de vaporetto para San Marcos. Jantar na Taverna dei
Doggi ou similar. Depois de jantar, regresso ao hotel em Pádua.

5º DIA – 22 Maio – PÁDUA / ROTEIRO A ESCOLHER / PÁDUA
Opção A

Depois do café da manhã no hotel, saída para excursão de dia inteiro ao Lago di Garda,
Simione e Desenzano. Passeio de barco no Lago di Garda. Almoço em restaurante local.
Depois do almoço continuação da excursão. Jantar na Villa Veneta ou em restaurante
local, em Pádua. Regresso ao hotel após o jantar.

Opção B

Depois do café da manhã no hotel saída para excursão de dia inteiro à Bolonha em
ônibus privado com guia em espanhol - Visita à Piazza Malpighi, Piazza Maggiore,
San Petronio, Archiginnasio e Santo Stefano. Às 12h30 partida para Imola. Parada
para almoço no Hotel Molino Rosso ou similar. Depois de almoço partida para Ravena.
Visita da cidade, incluindo Sant’Apolinnare Nuovo, Tumba di Dante, Piazza del Popolo
e San Viatale. Após a visita tempo livre. Às 19h30 jantar no Restaurante La Campaza
(ou similar). Regresso ao hotel Sheraton em Pádua.

Opção C

Depois do café da manhã no hotel saída para excursão de dia inteiro à Verona, em
ônibus privado com guia em espanhol – Visita da Arena, casa de Romeu e Julieta,
Palazzo Barbieri e Piazza delle Erbe. Almoço em restaurante local, seguido de tempo
livre. Às 15h30 partida para Val Policella. Às 19h30 jantar em restaurante local. Regresso ao hotel.
Nota: Os almoços e os jantares, nestas opções, incluem 2 pratos, ½ água e ¼
vinho por pessoa.

6º DIA – 23 Maio – PÁDUA / AEROPORTO DE VENEZA

Café da manhã no hotel. Assistência de guia para o retorno ao Brasil ou embarque
para as excursões opcionais.
HOTEL SHERATON – PÁDUA

Preços
por
pessoa

Opção

Em Duplo

Em Individual

A

EUR 1.104,00

EUR 1.324,00

B

EUR 1.117,00

EUR 1.337,00

C

EUR 1.130,00

EUR 1.350,00

Estes preços incluem:

Assistência de guia no aeroporto de Veneza; Assistência e acompanhamento durante
toda a estada de guias portugueses; Transfers coletivos privativos do grupo trecho
aeroporto / hotel / aeroporto em ônibus de turismo com ar condicionado; Quatro noites
de alojamento no Hotel Sheraton, em Pádua, em quarto duplo ou individual;
Estão incluídos:
- Café da manhã;
- três almoços;
- três jantares.
Transferes coletivos Hotel Sheraton Pádua / Veneza Tronchetto e volta;
Tour das ilhas, visitando Bolzano, Murano e Torcello;
Visita guiada a pé incluindo a Praça de São Marcos, interior da Catedral de São Marcos
e fábrica de vidro;
Transfer de barco Veneza Tronchetto / Cais San Marco Gabrielli / Veneza Tronchetto;
Passeio de Gôndola com champanhe e acompanhamento musical;
Uso de sala de conferências à disposição por 3 horas;
Visita no dia 22 Maio, com 3 opções à escolha, incluindo almoço e jantar;
Taxas de alojamento em Pádua, valor atual EUR 6,00 Pessoa / noite:
Taxas ZTL em Veneza
Bagageiros (1 mala por pessoa).
Se preferir, consulte os preços para transferes individuais.

Este preço NÃO inclui:

Passagens aéreas e Taxas de aeroporto
Gastos de natureza pessoal, tais como: outras refeições, além das mencionadas, bebidas, telefone, gratificações, etc.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
1) Parte terrestre:
a – à vista: desconto de 5%
b – à prazo, somente no cartão de crédito assim dividido: uma parcela de 20% no
ato da reserva e o restante em até 10 parcelas, sem o desconto acima.
2) Parte aérea:
Poderá ser parcelada, de acordo com a política da empresa aérea que for utilizada.
Caso o congressista for utilizar programa de milhagens, a reserva e a emissão dos
bilhetes deverão ser feitas diretamente junto à empresa aérea.

OPCIONAIS
1. PRÉ-CONGRESSO – saída do Brasil dia 16 de maio
1º DIA – 17 Maio - ROMA / FLORENÇA

Chegada a Roma. Assistência de guia no aeroporto. Transfer para Florença. À chegada,
check in em hotel de 4*. À tarde, tempo livre para atividades pessoais. Jantar no hotel.

Preço por
pessoa

2º DIA – 18 Maio - FLORENÇA

Após café da manhã city tour em Florença. A capital da Toscana é um dos grandes centros
artísticos do Mundo. Florença deu à Itália a sua língua, a sua arte e a sua filosofia. O
nível cultural da cidade - ainda evidente - desenvolveu-se sob o patrocínio dos Médicis
nos séculos XV e XVI, com a revelação de artistas como Giotto, Brunelleschi, Donatello,
Boticelli, Miguel Ângelo. Ainda hoje obras de arte ornamentam as suas praças, ruas
e edifícios. Florença é como um enorme museu ao ar livre, com uma fascinante vida
cultural. Almoço e tarde livres. Jantar no hotel.

3º DIA – 19 Maio - FLORENÇA

Após o café da manhã partida para Pádua, onde encontraremos os demais participantes
do Congresso. Chegada ao Hotel Sheraton. Check-in.
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Em Duplo

Em Individual

EUR 418,00

EUR 464,00

Este preço inclui:

Transfer de chegada Roma / Florença, em ônibus privado; Duas noites de alojamento
em hotel de 4*, em regime de meia pensão (Café da manhã e jantar); City tour, com
guia local; Transfer de ligação entre Florença e Pádua, com assistência de guia em
Espanhol.

Este preço NÃO inclui:

Passagens aéreas e taxas de aeroporto; Gastos de natureza pessoal, tais como: outras
refeições, além das mencionadas, bebidas, telefone, gratificações, etc.
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2. PÓS CONGRESSO
2.1 – SUL DA ITÁLIA: FLORENÇA – ROMA – POMPÉIA – NÁPOLES
CAPRI – AMALFI – POSITANO – RAVELLO
iTINERÁRIO
1º DIA – 23 Maio – Pádua / Florença
Depois do café da manhã no hotel, transfer privado de Pádua para Florença, com guia local
falando espanhol. Check in, em hotel 4*. Almoço livre. À tarde visita guiada à pé pela Cidade.
Jantar livre.
2º DIA – 24 Maio – Florença / Roma
Depois do café da manhã no hotel, transfer privado de Florença para Roma, com guia
local falando Espanhol. Check in, em hotel 4*. Almoço livre. À tarde visita pela cidade,
com assistência de guia em espanhol. Jantar em restaurante local.
3º DIA – 25 Maio – Roma / PompÉia / Nápoles
Depois do café da manhã, transfer privado de Roma para Pompéia.
Visita das ruínas de Pompéia, incluindo as entradas. Depois tempo livre para almoço. À tarde,
transfer para Nápoles. Check-in, em hotel 4*. Jantar.
4º DIA – 26 Maio – Nápoles / Capri / Nápoles
Depois do café da manhã, transfer privado para Capri, com guia em espanhol, para excursão
de dia inteiro, incluindo almoço. No final do dia regresso a Nápoles. Jantar livre.
5º DIA – 27 Maio – Nápoles /Amalfi / Positano / Ravello / Nápoles
Depois do café da manhã, partida para excursão de dia inteiro na Costa Amalfitana, visitando
Amalfi, Positano e Ravello. Almoço livre. Ao final da tarde regresso a Nápoles. Jantar livre.
6º DIA – 28 Maio – Nápoles / Roma    
Depois do café da manhã, transfer de Nápoles para Roma  em ônibus privado, com guia de
turismo falando espanhol. Chegada à Roma. Check in no hotel. Tempo livre. À noite jantar com
transferes e assistência em Trastevere.
7º DIA – 29 Maio – Roma / Locais de Origem   
Depois do café da manhã, e em hora a informar localmente, transfer privado para o aeroporto
para o regresso ao Brasil.
Preço por pessoa em Duplo € 1.245,00
Suplemento em Individual € 276,00
Notas:
Acompanhamento de guia local; Refeições incluídas conforme roteiro; Bebidas excluídas;
Incluído o manuseio de 1 mala por pessoa;
Excluído qualquer outro serviço, não expressamente mencionado.
2.2– NORTE DA ITÁLIA: VERONA – MILÃO - LAGO DI COMO ITINERÁRIO
23 Maio – Pádua / Verona
Depois do café da manhã, partida para Verona de ônibus. Acompanhamento de guia local.
Check-in no Hotel Leon D’Oro ou similar. Em seguida visita guiada a pé pela cidade, com
destaque para Arena, Piazza Erbe e Casa da Julieta (entradas não incluídas). Almoço em
restaurante local, seguido de tempo livre. Jantar no restaurante do hotel.
24 Maio – Verona / Sirmione / Milão
Depois do café da manhã, partida em ônibus para Milão, via Sirmione. À chegada, no parking
de Sirmione, encontro com o guia local e começo da visita a pé. Entrada incluída na Gruta de
Catullo. Almoço standard em restaurante local. Depois continuação para Milão. Encontro com
o guia local e começo da visita. Incluindo o Scala, Duomo e Galeria V. E. II. Entrada incluída
no Museu do Scala. Depois continuação e chegada ao Hotel Michelangelo (ou similar). Jantar
em restaurante local, menu standard. Retorno ao hotel.
25 Maio – Milão /Como
Depois do café da manhã, partida para Como, com guia falando Português. Chegada ao centro
de Como e encontro com guia local. Visita guiada, a pé, no centro da cidade, incluindo o Duomo. Depois passeio de barco pelo lago (cerca de 45 min). Em seguida almoço no “Ristorante
Oroglio”, menu standard. Tempo livre. Check-in no Hotel Barchetta Excelsior (ou similar).
Jantar no restaurante do hotel.
26 Maio – Como / Aeroporto de Milão
Depois do café da manhã transfer para o aeroporto de Milão, para o vôo de regresso.
Preço por pessoa em Duplo
€ 1.045,00
Suplemento em Individual
€ 250,00
Notas:
Taxas de alojamento não incluídas; Incluídas as refeições mencionadas no roteiro; Bebidas
excluídas; Incluído o manuseio de 1 mala por pessoa; Excluído qualquer outro serviço, não
expressamente mencionado.
2.3– ÁUSTRIA: INNSBRUCK – SALZBURG – VIENA
ITINERÁRIO
23 Maio – Pádua / Innsbruck / Salzburg
Depois do café da manhã, partida em ônibus privado para Innsbruck. À chegada encontro com
guia local. Tempo livre para almoço. De tarde City Tour (cerca de 2horas). Partida de ônibus
para Salzburg
Jantar Mozart com concerto em St Peter’s Stiftskeller. Hospedagem em hotel 4*
24 Maio – Salzburg / Viena
Depois do café da manhã, caminhada guiada em Salzburg, incluindo a visita à casa de Mozart.
Em seguida tempo livre para almoço. Depois partida em ônibus privado para Viena. À chegada
tempo livre. Hotel 4*
25 Maio – Viena
Depois do café da manhã no hotel, City tour em Viena, incluindo visita à Praça Schönbrunn
, com guia local. Depois do City Tour, resto do dia livre. À noite transfer para Grinzing. Jantar
incluindo vinho e música. No fim do Jantar transfer para o hotel. Hotel 4*

26 Maio - Viena
Depois do café da manhã no hotel transfer
de ônibus para o aeroporto de Viena
Preço por pessoa em duplo: € 744,00
Suplemento em Individual: € 420,00		
		
Observações:
Três noites de alojamento e café da manhã
buffet em hotel de 4*; Assistência de guias; Um jantar em Salzburg
e outro em Viena; bebidas excluídas; Incluído o manuseio de 1 mala por pessoa; Excluído
qualquer outro serviço, não expressamente mencionado.
2.4– CRUZEIRO NO MSC – GRÉCIA – MONTENEGRO (8 dias):
1º Dia - Veneza
Embarque em hora a informar. Às 19h00 começa o seu cruzeiro de sonho. Oportunidade para
desfrutar das magníficas instalações do MSC Armonia. Aproveite para conhecer os opcionais
em terra disponibilizados no próprio navio.
2º Dia – Ancona
7h00 chegada à Ancona, desembarque e tempo livre para visitar essa bela cidade da costa
italiana.
Para que possa aproveitar ao máximo o tempo fora do seu luxuoso navio de cruzeiro, o passageiro poderá visitar os sítios históricos da cidade, aventurar-se até a vizinha e bela cidade
de Urbino ou ainda escolher um dos pacotes de excursões oferecidos pela MSC.
Às 13h30, partida para Corfú.
3º Dia – Corfu
Cerca do meio-dia, chegada à Ilha de Corfu. Tempo livre para visitar a ilha.
Corfu tem uma inesgotável beleza natural e é uma ilha de música e interminável inspiração,
uma estimulante combinação do cosmopolita e do tradicional.
Ulisses parou em Corfu na sua viagem de volta à Ithaca, e os visitantes ainda podem sentir a antiga atmosfera desta preservada ilha, como se pudéssemos voltar magicamente no tempo.
Se preferir, adicione um elemento de aventura às suas férias e opte por uma expedição em
jipe para admirar os belos vilarejos locais.
Às 17h30 partida para Santorini.
4º Dia - Santorini
Cerca das 15h30, chegada à Ilha de Santorini. Tempo livre para visitar a ilha.
Construções caiadas de branco, flores exuberantes e mares da cor de safira. O pôr-do-sol
neste lugar tem a fama de ser o mais bonito do mundo!
Durante suas férias neste lugar, não deixe de provar os vinhos locais, fabricados com a
uva assyrtiko, além de adquirir jóias de ouro, pois os ourives de Santorini são muito famosos no
mundo inteiro. Reserve algum tempo para visitar Akrotiri, cidade conhecida como a “Pompéia
Pré-histórica” por ter sido devastada por um terremoto. Aqui se localiza o mais importante sítio
arqueológico do Leste do Mediterrâneo.
Às 22h00 partida para Atenas (Porto de Pireus).
5º Dia – Atenas (Pireus)
Cerca das 7h30, chegada ao Porto de Pireus. Tempo livre para visitar a cidade de Atenas.
Atenas sempre teve um charme único. Você não pode perder o passeio pelos sítios históricos;
escolha a Acrópole, o Pártenon e o Museu Arqueológico, ou admire as paisagens e os antigos
templos no Cabo Sounion. Para aqueles que preferem um itinerário mais tranqüilo, o tour
panorâmico por Atenas cobre os principais pontos turísticos.
Às 14h30 partida para Argostoli.
6º Dia – Argostoli
Cerca das 9h00, chegada à Argostoli. Tempo livre para visitar a ilha. Oferecemos diversos
programas de viagens de um dia para que você possa aproveitar ao máximo seu tempo fora do
navio se decidir ir para terra firme. Vá ao passeio ao norte da Ilha e faça um tour panorâmico,
ou, se estiver a fim de emoções naturais, aventure-se nas espetaculares cavernas Melissani,
e acrescente uma memorável experiência a seu cruzeiro de férias.
Às 14h00 partida para Kotor, no Montenegro.
7º Dia – Kotor
Cerca das 07h00, chegada à Kotor, na República de Montenegro. Tempo livre para visitar a
cidade, patrimônio cultural da Humanidade.
Vale a pena deixar seu luxuoso navio da MSC Cruzeiros por um dia e ir para terra firme em
Kotor. No tour a pé pela cidade, que nos leva até à parte velha, verá uma das vilas medievais
mais bem preservadas dessa parte do Mediterrâneo.
Conheça ainda Perast, uma cidade renomada por sua magnífica arquitetura barroca, cheia de
luxuosos palácios e residências. Os outros pacotes de excursões em Kotor levam você mais
além: os aficionados pela gastronomia vão querer ir à Njegusi, um singular vilarejo renomado
pela produção de presuntos secados ao ar e de queijos.
Montenegro é um destino de férias não tão conhecido, mas sua beleza é tanto mais atraente
por ser um segredo tão bem guardado.
8º Dia – Veneza
Pelas 10h00 chegada a Veneza. Desembarque. Fim do cruzeiro.
PREÇOS
Por cabine Interior (02 pessoas)
Exterior c/ janela (02 pessoas)
Suíte c/ varanda (02 pessoas)

– a partir de 1.100 EUR por cabine
– a partir de 1.680 EUR por cabine
– a partir de 2.260 EUR por suíte

Condições de pagamento. 20% no ato de reserva e o saldo em 6 vezes, sem juros, no
cartão.
Os valores acima incluem as taxas portuárias por pessoa. A este valor deve ser acrescentado
uma taxa de serviço de 7 EUR/noite/pessoa, total 49 EUR.
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FICHA DE INSCRIÇÃO:
XVII CONPPREV – CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES FEDERAIS DA PREVIDENCIA SOCIAL
FICHA DE INSCRIÇÃO. (Favor enviar à ANPPREV - anpprev@anpprev.org.br)
Nome:

Telefone: ( )

Endereço:
Cidade:

UF:

E-mail:

Fax: ( )

Acompanhante (s):
Pretende fazer o pré ou pós
congresso?
Sim
Não

Qual?

Mais informações e reservas: ACROSS – Agência de Turismo Fones: (61) 3034-6707 / (61) 3045-6157 e-mail: cribeiro.across@gmail.com.

Endereço: SAS - Qd. 6 - Bl. K - Ed. Belvedere - Grupo 4
Brasília-DF - CEP: 70070-915 Telefone: (61) 3322-8564 - Fax: (61) 3225-4288
www.anpprev.org.br anpprev@anpprev.org.br
Editado por F4 Comunicação

CONSELHO EXECUTIVO
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SUPLENTES
LUIS ALBERTO CARDOSO GAMA
FATIMA LIDUINA SALDANHA DE CARVALHO
SONIA CHRISTINE DE CARVALHO FERREIRA

Presidente - MEIRE LUCIA GOMES MONTEIRO MOTA COELHO
Vice-Presidente Executivo - CARLOS DOMINGOS MOTA COELHO
Vice-Presidente de Finanças e Patrimônio - ANTONIO RODRIGUES DA
SILVA
Vice-Presidente de Administração - AUGUSTO BRITO FILHO
Vice-Presidente de Comunicação e Relações Públicas - JEANETE
TAMARA PRAUDE
Vice-Presidente de Assuntos Legislativos - MARIA SANTÍSSIMA
MARQUES
Vice-Presidente de Mobilização - JOSÉ PERPÉTUO DE SOUZA
Vice-Presidente de Aposentados e Pensionistas - IVO ZAULI
Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos - MARIA NAZARÉ FONTENELE
FROTA
Vice-Presidente de Política de Classe, Ética e Cultura Profissional VERA LUCIA MIRANDA SARMET
Vice-Presidente de Serviço Social - SUELI APARECIDA DIAS DE
MEDEIROS
Vice-Presidente de Assuntos Institucionais - CARLOS ANTONIO DE
ARAÚJO
Presidente do Centro de Estudos Jurídicos - ROBERTO RICARDO MADER
NOBRE MACHADO

Representantes Estaduais:
Acre: CELSO DE CASTRO CAITETE; Alagoas: HERÁCLITO GOMES PORANGABA; Amazonas: TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS; Bahia:
PEDRO DE ALCÂNTARA SOUZA LACERDA;
Ceará: SAMUEL ALBUQUERQUE RODRIGUES; Distrito Federal:
ELIZABEHT REGINA LOPES MANZUR; Espírito Santo: MARIA DAS GRAÇAS
LAGARES DE SOUZA GRATZ; Goiás: EULINA DE SOUSA DORNELLES
BERNI; Maranhão: LEDIAN MARIA SILVA MENDES; Minas Gerais: LUZIA
CECÍLIA COSTA MIRANDA; Mato Grosso do Sul: ADRIANA MARIA DE
CASTRO RODRIGUES; Mato Grosso: JOILCE FIGUEIREDO LAGRECA;
Pará: LUIZ CARLOS MARTINS NOURA; Paraíba: RAIMUNDO DE ALMEIDA
JUNIOR; Pernambuco: MARIA ANTONIETTA DUARTE SILVA; Piauí:
FRANCISCO MAURO DE SOUSA CARVALHO; Paraná: HENRIQUE CLOSS;
Rio de Janeiro: MARIO OLIVEIRA DOS SANTOS; Rio Grande do Norte:
MARIA ANGELA FARIAS DE LUCENA PRADO; Rio Grande do Sul: OSCAR
JOSÉ TOMASONI MONTEIRO DE BARROS;
Santa Catarina: ENI TEREZINHA ARAGÃO DUARTE; Sergipe: JOSE FRANCISCO COSTA;
São Paulo: CLECI GOMES DE CASTRO.

CONSELHO FISCAL
Presidente
ANTONIO JOSÉ PELÁGIO LOBO E CAMPOS
CLECI GOMES DE CASTRO
LIGIA MARIA DA SILVA AZEVEDO NOGUEIRA

Delegados Sindicais: Ceará - Helton Heládio Costa Lima Sales, Distrito
Federal - Leopoldo Gomes Muraro, Goiás - Francisco Antônio Nunes, Maranhão - Durval Soares da Fonseca Jr., Minas Gerais - Luzia Cecilia Costa
Miranda, Piauí - Silvana Marinho Costa, Rio de Janeiro - José Maria dos
Santos Rodrigues Filho, Santa Catarina - Sérgio Henrique Dias Garcia,
Sergipe - Alberto Lourenço de Azevedo Filho
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