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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ANO I - NÚMERO 03

Sucesso na capital baiana JOINNE
2016 é encerrado em grande estilo
Paraíba foi o estado campeão, seguido por Rio de Janeiro e Bahia

Música, premiações e muita descontração, marcaram a festa de
encerramento dos Jogos de Integração Norte / Nordeste dos
Policiais Rodoviários Federais, em
Salvador, no último dia 05 de novembro. O encontro que aconteceu no Gran Hotel Stella Maris, e
teve a presença das delegações
participantes do JOINNE 2016.
A maioria das competições dos
Jogos 2016 aconteceram no Clube da Associação Atlética Banco
do Brasil (AABB), a corrida de rua
foi realizada no entorno do Gran
Hotel Stella Maris, o atletismo no
Estádio Metropolitano de Pituaçu e o tiro na Associação Baiana
de Tiro (ABT), em Simões Filho.
FESTA
A festa também foi animada pelo
som da banda Negra Cor, que
com o vocalista Adelmo Casé
não deixou ninguém ficar parado.
O presidente do Sindicato dos
Policiais Rodoviários Federais
do Estado da Bahia (SINPRF/
BA), Fábio Serravalle Franco,
comemorou o sucesso dos jogos
na capital baiana. “Estamos muito
felizes, sabíamos que não seria
fácil sediar os jogos, mas com
planejamento, empenho e muita
dedicação de todos os diretores
e funcionários do sindicato nós
fechamos o JOINNE 2016 com
chave de ouro”.
Franco ainda destacou que os
Jogos de Integração reforçam
a importância dos sindicatos
regionais. “Existiu uma grande
complexidade na formatação do

O presidente do SINPRF-BA Fábio Serravalhe Franco premiando os vencedores do JOINNE 2016.
evento para aproximadamente 900 pessoas. Uma ação dessa somente
consegue ser realizada com a união e colaboração dos sindicatos
envolvidos e também da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários
Federais (FenaPRF). Por isso, fica o recado para que os colegas valorizem,
apoiem o sistema sindical dos PRFs, pois trabalhamos intensamente em
prol a categoria”, declarou o representante dos PRFs no Estado da Bahia.
VENCEDORES
Sem dúvida nenhuma, o Joinne 2016 deixou saudades, seja pelas
competições ou pelo clima amistoso entre as delegações. Na classificação
geral, o Estado da Paraíba, que sediará a edição do ano que vem ficou em
primeiro lugar, seguido por Rio de Janeiro e Bahia. O diretor da SINPRF/
BA, Júlio Macelino, ressaltou o bom desempenho da delegação anfitriã
nas diversas modalidades. “No geral ficamos em terceiro lugar, porém
destaco a boa performance de toda delegação, evoluímos muito, por isso
precisamos comemorar”, destacou Marcelino.
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Atleta do Estado da Bahia filiado ao
SINPRF / BA é destaque na primeira
competição do JOINNE 2016
A primeira prova dos Jogos de Integração Norte / Nordeste da PRF,
em 2016 foi a corrida de 5km, no entorno do Gran Hotel Stella Maris,
(02/11). A modalidade foi dividida em categoria por idade, até 55
anos para mulheres e 61 anos para os homens, em todas as faixas

etárias tiveram as premiações
de primeiro, segundo e terceiro
lugar. O vencedor geral da
corrida finalizando a prova em
21min18s foi o PRF da Bahia
Wanderley

Marques

Martins.

Wanderley ressaltou a felicidade
com o melhor tempo e disse que
o principal é perceber a interação
entre os colegas. “Fico feliz
pelo resultado, observar que
conseguir êxito na corrida dos
5 km, onde estiveram muitos
colegas

preparado

é

muito

gratificante. O principal objetivo é
se divertir e perceber a união dos
colegas aqui em Salvador”, disse
O PRF atleta. A vencedora na
classe feminina foi a PRF Vivian
Sores, do Rio Grande do Norte.
Na sequência da programação

Os vencedores da prova dos 5km Wanderley
Marques e Vivian Soares.

ainda no dia 02, o presidente do
SINPRF / BA, Fábio Serravalle
Franco declarou aberta a XV
Edição dos Jogos da PRF na
capital baiana. Além de todas as
delegações, também estiveram
presente na abertura do JOINNE
2016, o Superintendente da
PRF na Bahia, Virgílio de Paula

to para a corrida
Os atletas no aquecimen
dos 5Km.

Tourinho,

o

presidente

da

FenaPRF, Pedro Cavalcanti, a

A corrida de rua abriu oficialmente o JOINNE 2016.
Fotos:Tamires Celes

Deputada Federal Alice Portugal,
ela que é Presidente da Frente
Parlamentar,
autoridades.

dentre

outras
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Segundo dia é marcado por desfile das
delegações, competições de Atletismo
e outras modalidades
O segundo dia, quinta – feira (03/11), dos Jogos de Integração da PRF, em Salvador foi marcado pelo desfile de
todas as delegações dos Estados que se fizeram presentes no evento. O ato aconteceu, às 08h30, no Ginásio
do Clube da Associação Atlética Banco do Brasil, AABB, em Patamares, local onde a maioria das competições
foram realizadas. Na sequência aconteceram as seguintes competições: Natação, Vôlei de Praia, Futebol,
Xadrez, Dominó, Tênis de Mesa e o Atletismo, que diferente das outras modalidades ocorreu no Estádio
Metropolitano de Pituaçu.

Fotos:Luana Rossi
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Fotos:Tamires e Luana Rossi
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JOINNE 2016: Time do SINPRF/BA fica com
o vice - campeonato na categoria Society
no torneio de futebol
Todo mundo já sabe que o futebol é a grande paixão nacional, por isso a
modalidade esportiva não poderia ficar de fora da XV Edição dos Jogos de
Integração da PRF. As disputas aconteceram em três categorias divididas
por faixa etária, Society, onde o atleta de qualquer idade poderia participar,
Master a partir dos 39 anos e Sênior 50 anos. Depois de uma campanha
impecável, com vitória sobre equipe do Ceará, Alagoas e Piauí, o time
representante do SINPRF/BA, na categoria Society foi derrotado na
final pela equipe do Rio de Janeiro pelo placar de 1 a 0. O jogo foi bastante
disputado e marcado por uma penalidade que para os donos de casa não
existiu, fato esse que gerou muita discussão. Ao final da partida o que
prevaleceu foi o clima amistoso entre as equipes. “Futebol é detalhe, o jogo
foi muito disputado, ainda teve um pênalti que a meu ver não existiu, mas é
do jogo”, ponderou Júlio Marcelino.

Fotos:Tamires e Luana Rossi

Campanha do SINPRF/BA
na modalidade Master
BAHIA 2X0 CEARÁ
BAHIA 4 X 0 ALAGOAS
BAHIA 3 X 2 PIAUÍ
(nos pênaltis, no jogo normal 0x0)
FINAL
BAHIA 0 X 1 RIO DE JANEIRO
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JOINNE 2016: Competições de tiro,
Jiu Jitsu e semifinais de futebol agitaram
o penúltimo dia nos jogos
O penúltimo dia dos Jogos de Integração da PRF, na sexta (04.11) foi marcado pelas seguintes competições:
Tiro, Jiu Jitsu, Futebol, Xadrez, Sinuca e Tênis de Quadra. Uma das competições mais aguardadas, a prova de
tiro foi realizada na Associação Baiana de Tiro (ABT), em Simões Filho. De acordo com a organização, cerca
de 60 competidores participaram da prova que foi divida nas seguintes categorias: Pistola, Carabina e Tiro
Aposentado. Além de terem conquistado a terceira colocação no geral da modalidade, a melhor posição
conquistada pela Bahia nos últimos cinco anos na prova, os PRFs da Bahia também ganharam destaque
no individual, como foi o caso do PRF aposentado Marques que ficou em terceiro lugar na categoria pistola
e do secretário do SINPRF/BA, PRF Ivangil Neves, que também conquistou o terceiro lugar na categoria
carabina 50 Metros. Ivangil Neves, que coordenou a competição de tiro explica o motivo do sucesso da
modalidade entre os colegas: “Nós fizemos um rigoroso projeto de planejamento prévio para que a prova
ocorresse dentro do melhor nível técnico e organizacional, visando realizar uma prova de alto nível e
sem nenhum incidente durante a competição de tiro, por isso tudo saiu dentro do esperado. Também
destaco o alto nível e preparo dos colegas e da arbitragem, isso com certeza engradeceu a modalidade”,
pontou Ivangil. Ele ainda ressaltou a importância do presidente do sindicato Fábio Serravalle Franco para
que os jogos tivessem êxito. “Agradecemos ao nosso presidente Fábio Serravalle Franco pelo apoio
irrestrito e incondicional para que a modalidade de tiro ocorresse e sem sombras de dúvidas o apoio dele
foi muito importante para que tudo desse certo”, finalizou o secretário do SINPRF/BA. Confira as fotos
da competição de tiro e as outras modalidades do penúltimo dia do JOINNE 2016.

Fotos: Tamires Celes e Flaviane Braga
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MODALIDADES QUE FIZERAM PARTE
DO JOINNE 2016

Atletismo
Corrida
Dominó
Futebol
Jiu Jitsu

Natação
Sinuca
Tênis de
Campo
Tênis de Mesa
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VENCEDORES DO
JOINNE 2016

Tiro
Vôlei de Praia
Vôlei de
Quadra
Xadrez

APOIO JOINNE 2016

Viação Expresso São Luiz

Associação Baiana de Tiro

PATROCINADORES JOINNE 2016

Estou feliz em participar do evento
aqui em Salvador, tudo muito
organizado e o principal é perceber
a interação os colegas, que sem
dúvida será o maior legado desses
jogos. O sindicato local está de
parabéns!.
Rayane Macedo – Natal
O pessoal aqui da Bahia está
de parabéns, foram quatro
dias muito bacana, onde nós
participamos das competições,
e eu particularmente no Jiu-jítsu,
achei tudo muito organizado,
com certeza não irei perder a
próxima edição.
Vitor Castro – Brasília
Na verdade o que ficou de positivo
do JOINNE foi essa interação
entre os colegas. Muitas das
vezes ficamos muito restritos
ao ambiente de trabalho e um
evento como esse promovido pelo
sindicato promove essa interação,
sai do lugar comum e com certeza
reflete no dia – a dia – dia
do policial..
Miro Valverde – Bahia
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Presidente do SINPRF/BA comemora
o reajuste salarial da categoria
Foto: Tamires Celes

Após 20 meses de luta foi publicada no Diário Oficial da União da
última quinta – feira (15.12), a Lei de Número 13371/2016, que trata da
recomposição salarial da Polícia Rodoviária Federal. Foi uma verdadeira
guerra com várias etapas vencidas, sempre tendo à frente a Fenaprf e
SinPRFs espalhados por todo o País.
O presidente do SINPRF/BA, Fábio Serravalle Franco, reitera a participação
dos colegas PRFs para que o objetivo da categoria fosse alcançado.
“Neste cenário, cada um dos colegas teve sua parcela de contribuição, pois
estiveram prontos quando demandados e nos momentos mais difíceis e
tensos tomaram as decisões mais acertadas em colegiado e o sindicato
foi porta voz dessa vontade”, disse Serravalle.
O representante do SINPRF/BA fez um retrospecto da campanha
salarial e agradeceu aos Deputados, Senadores e Ministros de Estado
os esforços e a colaboração que cada um deu para que a categoria
obtivesse êxito em seu pleito. “O SINPRF/BA bateu a porta de todos os
Deputados e Senadores baianos, bem como dos Ministros baianos que
ocuparam cargos de relevância no Planalto. Por isso, chegou o momento
de agradecermos a cada um deles, independentemente da bandeira
partidária”, declarou o presidente.
Franco destaca a parceria e o apoio da Superintendência da PRF na Bahia,
através dos inspetores Virgílio de Paula Tourinho e Jeferson Almeida de
Moraes, “que compreenderam os momentos mais tensos e dialogaram
com o sistema sindical, bem como colaboraram nas marcações das
agendas políticas”.
Por fim, ele agradeceu a Diretoria e funcionários do SINPRF/BA que
estiveram trabalhando de forma focada em um objetivo comum. “Hoje,
graças a Deus, chegamos em um resultado favorável como planejado. A
nossa diretoria está unida e muito mais experiente para enfrentar qualquer
batalha que se apresente para buscar sempre o melhor resultado para a
categoria, por isso, meu muito obrigado!”, finalizou Fábio Serravalle Franco.
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