ANSEF/RJ E SSDPFRJ - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DE 2018

Foi um grande sucesso a festa de confraternização natalina dos servidores da Polícia
Federal no Estado do Rio de Janeiro, realizada em 08/12/2018 na Sede Social da
ANSEF/RJ, que fica situada na Estrada Itacolomi, s/nº, Galeão, Rio de Janeiro/RJ.
Fruto da parceria entre a ANSEF/RJ e o SSDPFRJ o evento que reúne anualmente
associados das duas entidades, além de seus dependentes, parentes e amigos, contou
também com a presença do Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Rio
de Janeiro DPF RICARDO SAADI.
Na área de lazer do Clube foram montados vários brinquedos para que as crianças
pudessem se divertir e aproveitar ao máximo a festa. Além disso, as famílias tiveram acesso
à piscina, campo de futebol, barraca de lanches, churrasco e bebidas.
A atração musical da festa foi a BANDA FLORES, que com seu excelente repertório musical
fez com que todos dançassem e se divertissem muito durante a sua apresentação.

“Inicialmente queremos agradecer pela presença de todos que compareceram ao evento,
especialmente ao Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro
DPF RICARDO SAADI, ao Presidente do SSDPFRJ GLADISTON ALVES DA SILVA, ao
Vice-Presidente do SSDPFRJ LUIZ CARLOS CAVALCANTE, ao Presidente da Associação
Federal de Polícia EVERALDO PAIXÃO e ao Presidente da ANSEF Niterói PAULO
EDUARDO DA COSTA MENEZES. Juntos compartilhamos de mais um dia inesquecível e
que ficará para sempre guardado em nossas lembranças. Queremos agradecer ao
Presidente do SSDPFRJ, GLADISTON ALVES DA SILVA, por aceitar este desafio e
compartilhar conosco esta enorme responsabilidade que foi a realização da nossa festa de
confraternização. Queremos agradecer também a participação de todos aqueles que
liderados pela nossa Diretora CELINA trabalharam na preparação da nossa festa e mais
uma vez deram um show no controle e na coordenação da mesma. Que venha 2019 e que
possamos ter muitos outros momentos de confraternização como os vividos em 2018. A
ANSEF/RJ e o SSDPFRJ estão irmanados nesta intenção, que possamos nos unir cada vez
mais, sem diferenças ou distinções. Somos um só corpo, uma só Instituição. Nós somos a
Polícia Federal”, palavras do Presidente da ANSEF/RJ, IRANILMO LOPES.

