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Memorando nº 00021/2020-CER
Rio de Janeiro, 09 de junho de 2020.

   REUNIÃO :    Extraordinária   Nº 015/2020

   DECISÃO:              CER-RJ nº 007/2020 - CER-RJ

   REFERÊNCIA:    Eleições 2020

   INTERESSADO:      Crea-RJ

                                         EMENTA: LOCAIS DE INSTALAÇÃO DE MESAS ELEITORAIS.

Considerando a Deliberação da Comissão Eleitoral Federal, CEF nº 103/2020, que 
determina à CER-RJ que observe e cumpra rigorosamente as Portarias AD/PRES/RJ nº 
048/2020, de 20 de março de 2020 e AD/PRES/RJ Nº 0057-A/2020, de 17 de abril de 2020, 
pelas quais restou aprovada a localização das mesas eleitorais, obrigatórias e facultativas, 
cujo anexo apresentou 86 (oitenta e seis) mesas eleitorais;

Considerando o disposto no art. 57 do Regulamento Eleitoral aprovado pela 
Resolução nº 1.114, de 26 de abril de 2019, pelo qual as mesas eleitorais serão instaladas, 
obrigatoriamente, nas sedes do Crea e nas inspetorias, escritórios e representações locais 
do Crea";

Considerando o disposto no art. 58 do Regulamento Eleitoral pelo qual os Creas 
poderão, facultativamente, instalar mesa eleitoral nas entidades de classes registradas e 
homologados no Sistema Confea/Crea; nas instituições de ensino registradas e 
homologados no Sistema Confea/Crea; nas empresas privadas com atuação de profissionais 
registrados no Sistema Confea/Crea; e nos órgãos públicos e empresas estatais de qualquer 
esfera dos poderes executivo, legislativo ou judiciário;

Considerando que foi constatado que na relação das 86 (oitenta e seis) localidades 
previstas para instalação de mesas eleitorais a empresa Ampla- São Domingos constou em 
duplicidade, o que totaliza 85 (oitenta e cinco) mesas eleitorais;

Considerando que a CER-RJ, formalizou solicitação para disponibilizar espaço visando 
a instalação de mesas eleitorais para todas as mesas eleitorais facultativas, localidades que 
integra a Portaria AD/PRES/RJ nº 048/2020, de 20 de março de 2020;

Considerando que das 85 (oitenta e cinco), 37 mesas eleitorais são de instalação 
obrigatória, e das facultativas 21 (vinte e uma) autorizaram a instalação de mesas eleitorais 
em suas dependências, 24 (vinte e quatro) não se manifestaram e 2 (duas) não 
autorizaram;
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Considerando que a Entidade de Classe denominada AEANF – Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo funciona no mesmo endereço da Inspetoria do 
Crea-RJ, em Nova Friburgo, razoável a instalação de apenas uma urna, em face da 
quantidade de eleitores;

Considerando que as mesas eleitorais só podem ser instaladas mediante prévia 
autorização e compromisso das entidades de classe, empresas, instituições de ensino e 
órgãos públicos.

DECIDE:

1. Aprovar proposta de localização e composição de 58 (cinquenta e oito) mesas 
eleitorais, obrigatórias e facultativas, conforme relação que integra a presente 
decisão.

2. Submeter a proposta de localização das mesas eleitorais a apreciação da 
presidência do Crea-RJ para aprovação ad referendum do Plenário;

3. Publicar edital com a relação completa da localização e composição das mesas 
eleitorais, após a aprovação da Presidência.

Participaram da Reunião, Coordenador Pedro Alves Filho, Coordenador Adjunto Erick 

Braga Ferrão Galante e os membros da Comissão: Julio Artur Villas Boas, Guaraci Corrêa 

Porto, Pedro Paulo Thobias Ferreira dos Santos.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2020.

Pedro Alves Filho
Conselheiro

Matrícula nº 1977101933
Assinado por login e senha

Coordenador da Comissão Eleitoral - CER
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código de verificação: AGZT-Q93K-IYZU-XIA4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2020 é(são) :

Pedro Alves Filho - 10/06/2020 17:19:50



URNA NOME TIPO LOGRADOURO COMPLEMENTO LOCALIDADE

1 CREA-RJ - SEDE (CENTRO) RUA BUENOS AIRES Nº 40 RIO DE JANEIRO

2

INSPETORIA E COORDENACAO REGIONAL 

CAMPOS DOS GOYTACAZES RUA SALVADOR CORREA, Nº 68 LOJA CAMPOS DOS GOYTACAZES

3 INSPETORIA REGIONAL DUQUE DE CAXIAS RUA MARECHAL DEODORO, Nº 557 406 DUQUE DE CAXIAS

4 INSPETORIA REGIONAL ITABORAI RUA DR. PEREIRA DOS SANTOS, Nº 130  ITABORAI

5 INSPETORIA REGIONAL MAGE AVENIDA SIMAO DA MOTTA, Nº 578 SALA 303 MAGE

6 INSPETORIA REGIONAL RIO DAS OSTRAS RUA DO FLAMENGO, Nº 668 LOJA RIO DAS OSTRAS

7

INSPETORIA REGIONAL SANTO ANTONIO DE 

PADUA RUA FLORISMUNDO DECNOP, Nº 440 LOJA 03 SANTO ANTONIO DE PADUA

8 INSPETORIA REGIONAL ANGRA DOS REIS RUA PROFESSOR LIMA, Nº 160 101 ANGRA DOS REIS

9 INSPETORIA REGIONAL ARARUAMA AVENIDA NILO PECANHA, Nº 259 SALA 302 - EDIFICIO NAVEGA ARARUAMA

10

INSPETORIA REGIONAL ARMACAO DOS 

BUZIOS ESTRADA JOSE BENTO RIBEIRO DANTAS, Nº 5400 SALA 27 ARMACAO DOS BUZIOS

11

POSTO DE RELACIONAMENTO SÃO PEDRO DA 

ALDEIA RUA MARQUES DA CRUZ, NOVA SÃO PEDRO SAO PEDRO DA ALDEIA

12 INSPETORIA REGIONAL BARRA DA TIJUCA AVENIDA DAS AMERICAS, Nº 3939

LOJA U BLOCO 2 - SHOPPING 

ESPLANADA DA BARRA RIO DE JANEIRO

13 INSPETORIA REGIONAL BARRA DO PIRAI RUA PAULO DE FRONTIN, Nº 139 SALA 301 BARRA DO PIRAI

14 INSPETORIA REGIONAL CABO FRIO AVENIDA NILO PECANHA, Nº 73 LOJA 05 CABO FRIO

15 INSPETORIA REGIONAL CAMPO GRANDE ESTRADA DO CABUCU, Nº 271 LOJA J RIO DE JANEIRO

16 INSPETORIA REGIONAL CANTAGALO RUA GETULIO VARGAS, Nº 287 SALA 205 CANTAGALO

LOCALIZAÇÃO MESAS RECEPTORAS



17

INSPETORIA REGIONAL ILHA DO 

GOVERNADOR ESTRADA DO GALEAO, Nº 2500 201-B RIO DE JANEIRO

18 INSPETORIA REGIONAL ITAOCARA RUA CEL. PITA CASTRO, Nº 230 LOJA 102 ITAOCARA

19 INSPETORIA REGIONAL ITAPERUNA AVENIDA ZULAMITH BITTENCOURT, Nº 300 101 COBERTURA ITAPERUNA

20 INSPETORIA REGIONAL MACAE RUA DR ZAMENHOFF, Nº 61 MACAE

21 INSPETORIA REGIONAL MARICA AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 140 SALA 404 - EDIFICIO CEM MARICA

22 INSPETORIA REGIONAL MIGUEL PEREIRA RUA AUREA PINHEIRO, Nº 133

LOJA 8 TERREO - SHOPPING 

FLAMBOYANT MIGUEL PEREIRA

23 INSPETORIA REGIONAL NITEROI AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 245 CASA NITEROI

24 INSPETORIA REGIONAL NOVA FRIBURGO PRACA PRES.  GETULIO VARGAS, Nº 105 SALA 206 NOVA FRIBURGO

25 INSPETORIA REGIONAL NOVA IGUACU RUA DON WALMOR, Nº 383 SALA 208 NOVA IGUACU

26 INSPETORIA REGIONAL PARATY AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 149 SHOPPING PARATI - SALA 5 PARATY

27 INSPETORIA REGIONAL PETROPOLIS RUA MONSENHOR BACELAR, Nº 128 CASA PETROPOLIS

28 INSPETORIA REGIONAL RESENDE RUA VILA ADELAIDE, Nº 201 RESENDE

29 INSPETORIA REGIONAL SAO GONCALO RUA ALFREDO BACKER, Nº 115 204-205 SAO GONCALO

30 INSPETORIA REGIONAL TERESOPOLIS AVENIDA LUCIO MEIRA, Nº 330 SALA 201 TERESOPOLIS

31 INSPETORIA REGIONAL TRES RIOS RUA DR. WALMIR PECANHA, Nº 20 SALA 312 TRES RIOS

32 INSPETORIA REGIONAL VALENCA RUA RAFAEL JANUZZI, Nº 15 SALA 406 VALENCA

33 INSPETORIA REGIONAL VOLTA REDONDA RUA 21, Nº 48 VOLTA REDONDA

34

POSTO DE ATENDIMENTO CASEMIRO DE 

ABREU RUA MIGUEL JORGE, Nº 100 SOBRELOJA CASIMIRO DE ABREU



35 POSTO DE ATENDIMENTO ELETRONUCLEAR ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N.

KM 517 - PREDIO 

COMISSIONAMENTO - SALA B 15 - 

USINA NUCLEAR CUNHAMBEBE ANGRA DOS REIS

36 INSPETORIA REGIONAL DE ITAGUAI RUA CURVELO CAVALCANTE, Nº 189 SALA 311 ITAGUAI

37 INSPETORIA REGIONAL DE VASSOURAS AVENIDA

EXPEDICIONARIO OSWALDO DE ALMEIDA 

RAMOS, Nº 280

CAMPUS DA UNIVESIDADE 

SEVERINO SOMBRA VASSOURAS

38 CLUBE DE ENGENHARIA AVENIDA AVENIDA RIO BRANCO , Nº 124 RIO DE JANEIRO

39

SEAERJ - SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS E 

ARQUITETOS DO RIO DE JANEIRO RUA DO RUSSEL, Nº 1 RIO DE JANEIRO

40

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 

JANEIRO - UFRRJ RODOVIA

BR 465 KM 7 PAVILHÃO CENTRAL - 3º 

ANDAR - SALA 112 SEROPÉDICA

41 UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA - UVA RUA IBITURUNA, Nº 108 RIO DE JANEIRO

42 CBTU PRAÇA PROCÓPIO FERREIRA, Nº 86

PRÉDIO ANTIGO REDE 

FERROVIARIA RIO DE JANEIRO

43 ELETROBRAS/ELETRONUCLEAR RUA DA CANDELÁRIA, Nº 65 SEDE RIO DE JANEIRO

44 LIGHT - CASCADURA AVENIDA ERNANI CARDOSO, Nº 154 RIO DE JANEIRO

45 LIGHT - CENTRO CULTURAL AVENIDA MARECHAL FLORIANO , nº 168 RIO DE JANEIRO

46

 SUPERVIA TRENS URBANOS - ESTAÇÃO 

DEODORO RUA 

JOÃO VICENTE, Nº 2150- ESTAÇÃO 

DEODORO MEZANINO RIO DE JANEIRO

47

SUPERVIA TRENS URBANOS - CENTRAL DO 

BRASIL PRAÇA CRISTIANO OTTONI S/N

GARE DA CENTRAL DO BRASIL - 

próximo Mcdonald RIO DE JANEIRO

48 CEDAE AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2655 RIO DE JANEIRO

49 UNISUAM - BANGU RUA FONSECA, Nº 240 SHOPPING BANGU RIO DE JANEIRO

50 UNISUAM - BONSUCESSO AVENIDA PARIS, Nº 84 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO

51 CEPEL

RUA HORÁCIO MACEDO 354 - CIDADE 

UNIVERSITÁRIA ILHA DO FUNDÃO RIO DE JANEIRO

52 NUCLEP RODOVIA RIO SANTOS - BR 101 KM 18, Nº 200

AV. GEN. EUCLIDES DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO RIO DE JANEIRO



53 DER - DEPTO DE ESTRADA DE RODAGEM AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 1100 RIO DE JANEIRO

54 RIOTRILHOS CENTRAL AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA, Nº 493 RIO DE JANEIRO

55

CPRM - COMPANHIA DE PESQUISA DE 

RECURSOS MINERAIS AVENIDA PASTEUR, Nº 404 RIO DE JANEIRO

56 PORTO DE ITAGUAÍ ESTRADA PREFEITO WILSON PEDRO FRANCISCO S/N ITAGUAI

57 INB - INDÚSTRIAS  NUCLEARES DO BRASIL RODOVIA PRESIDENTE DUTRA , Nº 330 ENG.PASSOS RESENDE

58 EMATER ALAMEDA DE SÃO JOÃO BOA VENTURA, Nº 770 NITEROI
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 1 de junho de 2020 19:21
Para: presidencia@clubedeengenharia.org.br

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

 COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado Presidente Pedro Celestino,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ

Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Presidencia <presidencia@clubedeengenharia.org.br> 4 de junho de 2020 13:57
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>
Cc: Eventos <eventos@clubedeengenharia.org.br>

Prezado Conselheiro Sr. Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Em atendimento ao solicitado, o presidente do Clube de Engenharia - Pedro Celestino autorizou a cessão do espaço
que atenda as necessidades  expostas no e-mail recebido em 1º de junho pp. (abaixo)

Para as providências necessárias estou copiando a supervisora de eventos - Sra. Denise Dumar - (21) 999553056 -
que irá conduzir os preparativos e autorizações de acesso necessários para o boa utilização do espaço, viabilizando
as melhores alternativas de segurança para todos os envolvidos no processo, nestes tempos de Pandemia.

Com votos que tudo transcorra da melhor forma, fico a disposição.
Atenciosamente,

Stella Amaral

Assistente da Presidência
Telefone: (21) 2178-9227 / (21) 986182219
presidencia@clubedeengenharia.org.br

ART CREA-RJ Anotação de Responsabilidade Técnica.
Importante para você, importante para o Clube de Engenharia.
Clique Clube na ART online.
Anote o código 22 no campo de en�dade de classe da sua ART

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data

Data:Mon, 1 Jun 2020 19:21:46 -0300
De:Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>

Para:presidencia@clubedeengenharia.org.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]

“As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:presidencia@clubedeengenharia.org.br
mailto:cer-2020@crea-rj.org.br
mailto:presidencia@clubedeengenharia.org.br
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 8 de junho de 2020 11:15
Para: contato@seaerj.org.br, financeiro.seaerj@seaerj.org.br

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado Sr Alberto,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 08 de junho (segunda-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
 
Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
contato <contato@seaerj.org.br> 8 de junho de 2020 18:35
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>

 SEAERJ
                   SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 
 
 
Sr.Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Sra Elsa Antelo Duran
Secretária da CER-RJ 
Comissão Eleitoral Regional

Senhor Conselheiro

A SEAERJ como parte integrante do sistema CONFEA/CREA, sempre participou e
estimulou todos os tipos de ações para o engrandecimento do sistema.  Em um
momento tão importante, quando se renovam os mandatos dos dirigentes e
também a esperança de um sistema cada vez mais forte e que represente os
anseios de todos os profissionais, nossa entidade não poderia agir de forma
diferente.

Entretanto, os momentos são excepcionais, pois vivemos uma das mais graves
crises sanitárias que a humanidade já conheceu. Neste sentido, a
responsabilidade de todos os integrantes do sistema, cresce em importância,
e torna-se obrigatório acatar as determinações das autoridades médicas, no
caso a Organização Mundial da Saúde - OMS, para proteger o bem estar e a
vida de todos.

A SEAERJ, já tinha se posicionado, em conjunto com as entidades de nosso
estado, pelo adiamento das eleições, e apoiado o ofício enviado pelo CREA/RJ
ao CONFEA, no mesmo sentido.

Tendo em vista as considerações acima, a SEAERJ, embora demonstrando um
profundo descontentamento pela manutenção das eleições no dia 15/07, se
compromete, a principio, a ceder seu espaço para a votação.
Para finalizar , estaremos seguindo as recomendações das autoridades do Estado e
garantiremos a realização das eleições no Espaço SEAERJ,
desde que ela se encontre em funcionamento.

Atenciosamente

Engº Alberto Balassiano
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Presidente

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 29 de maio de 2020 15:12
Para: Gabinete da Reitoria - UFRRJ <gabinete@ufrrj.br>

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado Sr Ricardo Luiz Louro Berbara,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ

Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Re: Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Gabinete da Reitoria - UFRRJ <gabinete@ufrrj.br> 8 de junho de 2020 11:04
Responder a: Gabinete da Reitoria - UFRRJ <gabinete@ufrrj.br>
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>

À
Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro
 
 
Prezados(as) Senhores(as):
 
 
De ordem do Magnífico Reitor, professor Ricardo Luiz Louro Berbara, vimos informar que está autorizada a
utilização de uma sala na UFRRJ para recepcionar a urna para a realização das eleições desse Conselho.
 
Esclarecemos que o processo eleitoral será realizado na sala de reuniões da Secretaria dos Órgãos Colegiados,
sala 112, 3º andar do Pavilhão Central.
 
 
Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais.
 
 
Atenciosamente,
 
 
José Antonio Pimenta Barros
Chefe de Gabinete
 
Em 29/05/2020 às 15:14 horas, cer-2020@crea-rj.org.br escreveu:

 
--

 
COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

 
Prezado Sr Ricardo Luiz Louro Berbara,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a

mailto:cer-2020@crea-rj.org.br
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categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro
 
 
Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
 
Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ
 
Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

 

 
 

"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do
teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável
pela entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida,
sujeitando-se o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o
remetente. Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and
then delete it. Thankyou for your cooperation.
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distribuição ou reprodução do teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria
não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem fica, desde já,
notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às
sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o
remetente. Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or
reproduction of this document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do
not use, copy or disseminate any information herein contained. The infractor will be punished according to legal
sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 29 de maio de 2020 17:21
Para: rafael.mota@uva.br

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado Sr Rafael Mota,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
 
Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Rafael Oliveira da Mota <rafael.mota@uva.br> 3 de junho de 2020 18:37
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>, Antonio Carlos da Fonseca Sarquis <sarquis@uva.br>

Prezado Conselheiro Pedro Alves Filho,
Gostaríamos de ra�ficar nossa intenção em termos uma urna no Campus Veiga de Almeida Tijuca para o
processo eleitoral do CREA-RJ. Eu e o Prof. Sarquis, conselheiro da UVA no CREA-RJ nos colocamos à
disposição para auxiliá-lo no que for possível neste processo.
Um forte Abraço.

Rafael Oliveira da Mota
Coordenador de Engenharia de Produção
-------------------------------------------------------
UVA - Universidade Veiga de Almeida
+55 021 2574-0001 - ramal 279
www.uva.br

De: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>
Enviado: sexta-feira, 29 de maio de 2020 17:21
Para: Rafael Oliveira da Mota <rafael.mota@uva.br>
Assunto: Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

“As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”
[Texto das mensagens anteriores oculto]

http://www.uva.br/
mailto:cer-2020@crea-rj.org.br
mailto:rafael.mota@uva.br
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 31 de maio de 2020 18:53
Para: amenezes@cbtu.gov.br

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezada Sra Alcione Menezes,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
 
Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 8 de junho de 2020 13:17
Para: felix@cbtu.gov.br

Prezado Sr Felix,

Conforme nossa conversa telefônica, agradeço o seu retorno e pronto atendimento a nossa solicitação para
instalação da Urna, na CBTU.

Devido ao regulamento eleitoral, temos que encaminhar a Comissão Eleitoral Federal, a devida autorização, que
pode ser encaminhada por e-mail, confirmando que poderemos instalar a Urna, no dia 15/07 - das 8h às 19h. 
Aproveitamos para reforçar que estaremos atendendo todas as medidas de segurança, com relação a pandemia do
Coronavírus.

Atenciosamente,
Elsa Antelo Duran
Secretária da Comissão Eleitoral Regional
21-99150-4040

---------- Forwarded message ---------
De: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>
Date: dom., 31 de mai. de 2020 às 18:53
Subject: Eleições 2020 Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
To: <amenezes@cbtu.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
 21-2179-2203

Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:cer-2020@crea-rj.org.br
mailto:amenezes@cbtu.gov.br
mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Fw: Re: Fwd: Eleições 2020 Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
'Diretoria Administracao' via Comissão Eleitoral do Crea-RJ <cer-2020@crea-rj.org.br> 9 de junho de 2020 10:00
Responder a: Diretoria Administracao <dir.da@cbtu.gov.br>
Para: cer-2020@crea-rj.org.br
Cc: Carlos Alberto felix da Silva <felix@cbtu.gov.br>, Rodrigo Dantas <rodrigo.dantas@cbtu.gov.br>,
pedroaugusto@cbtu.gov.br, alexandrebatista@cbtu.gov.br

Prezados,
 
DE ORDEM do Sr. Diretor Presidente, fica autorizada a utilização do espaço da CBTU para a instalação de mesas
eleitorais para a realização das eleições para os cargos de Presidente do Conselho Federal e Regionais de
Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal do Sistema CONFEA/CREA e Mútua, no dia 15/07/2020, no
período de 8h às 19h, e, para tanto, deverão ser respeitadas e adotadas as medidas de segurança/prevenção em
relação ao Coronavirus.
 
Acrescento que todas as informações vinculadas ao evento que envolvam a CBTU devem ser repassadas,
previamente, ao Sr. Carlos Felix - GASER, empregado responsável pela administração do Edifício Eng. Renato de
Azevedo Feio, sede da CBTU/AC.
 
Att.
 
 Ricardo Chipitelli
Adjunto/Diretor de Administração e Finanças  
 
 
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: "Ricardo Chipitelli Teixeira" <rchipitelli@cbtu.gov.br>
Data: 09/06/2020 09:34
Assunto: Fw: Fw: Re: Fw: Re: Fwd: Eleições 2020 Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Para: "Diretoria Administracao" <dir.da@cbtu.gov.br>
 
 
 
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: "Carlos Alberto Felix da Silva" <felix@cbtu.gov.br>
Data: 08/06/2020 17:02
Assunto: Fw: Re: Fw: Re: Fwd: Eleições 2020 Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Para: rchipitelli@cbtu.gov.br
Com Cópia: dir.da@cbtu.gov.br
 
 
 
Chipitelli,
 
Segue a resposta da Comissão do CREA em relação ao horário da votação, quanto a autorização pode ser enviada
amanhã até as 11:00 hs.
 
Atte,
 
Carlos Felix
 
 
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: "Comissão Eleitoral" <cer-2020@crea-rj.org.br>
Data: 08/06/2020 16:50
Assunto: Re: Fw: Re: Fwd: Eleições 2020 Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Para: "Carlos Alberto Felix da Silva" <felix@cbtu.gov.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:rchipitelli@cbtu.gov.br
mailto:dir.da@cbtu.gov.br
mailto:felix@cbtu.gov.br
mailto:rchipitelli@cbtu.gov.br
mailto:dir.da@cbtu.gov.br
mailto:cer-2020@crea-rj.org.br
mailto:felix@cbtu.gov.br
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 8 de junho de 2020 10:03
Para: Paulo Goncalves <pauloag@eletronuclear.gov.br>

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezada Sr Paulo Gonçalves,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa e que a confirmação ao nosso pleito,
poderá ser feita respondendo a esse e-mail.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 08 de junho (segunda-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
 
Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Paulo Augusto Goncalves <pauloag@eletronuclear.gov.br> 8 de junho de 2020 14:18
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>
Cc: Helcio Costa <helcio@eletronuclear.gov.br>, Katia Cristina da Costa da Silva <katia@eletronuclear.gov.br>

Prezado,

Conselheiro Pedro Alves Filho

Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

 

A Eletronuclear se coloca à disposição de recepcionar uma urna para as próximas eleições do Sistema
Confea/Crea, no entanto ainda não temos a deliberação da data de retorno das a�vidades de nossa sede no Rio
de Janeiro, assim que for tomada essa decisão lhes comunicaremos,

Atenciosamente,

 

Paulo A Gonçalves
Assessor de Licenciamento Nuclear e Ambiental

Tel.: (21) 2588-7905

pauloag@eletronuclear.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:pauloag@eletronuclear.gov.br
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 29 de maio de 2020 15:09
Para: juan.guimaraes@light.com.br

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado Sr Juan Guillermo Guimarães Fischer,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
 
Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
juan.guimaraes@light.com.br <juan.guimaraes@light.com.br> 29 de maio de 2020 18:19
Para: cer-2020@crea-rj.org.br

Olá,

Podemos disponibilizar local para a realização do ponto de votação, temos espaço adequado.
Recomendo uma visita técnica para definir melhor a locação dentro de nossas dependências,
de modo a cumprir da melhor forma possível as demandas necessárias para sua realização.

Att,
Juan Guillermo Guimarães Fischer
LIGHT S.E.S.A I Gerência do Instituto Light e Centro Cultural
Av. Mal. Floriano, 168, Bloco 1, 2º Andar, Corredor D
Tel: (21) 2211-4565
E-mail: juan.guimaraes@light.com.br  I Website: www.museulight.com.br

De: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>
Enviado: sexta-feira, 29 de maio de 2020 15:09
Para: juan guillermo guimaraes fischer 4006939
Assunto: Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

“As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor

deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela

entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se

o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.

Agradecemos a sua cooperação.”

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:alana.silva@light.com.br
http://www.museulight.com.br/
mailto:cer-2020@crea-rj.org.br
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 5 de junho de 2020 17:27
Para: raquel.oliveira@supervia.com.br

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezada Sra Raquel Barros,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Os locais para instalação das urnas:

- Supervia Trens Urbanos - Estação Deodoro (mezanino fora da estação);
- Supervia Trens Urbanos - Santo Cristo (dentro do Gari, ao lado da Santa).

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 08 de junho (segunda-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
 
Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Raquel de Freitas Oliveira <raquel.oliveira@supervia.com.br> 8 de junho de 2020 13:08
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>, Itamar Marques da Silva Junior <IJUNIOR@supervia.com.br>
Cc: José Augusto dos Santos Junior <jose.junior@supervia.com.br>, Vanessa Cristina Candida da Silva
<vanessa.silva@supervia.com.br>

Prezados, boa tarde!

 

Nos colocamos a disposição para apoiar na cessão dos espaços citados. Porém, não possuímos mobiliário (mesas
e cadeiras) para emprestar nestas estações.

 

Quanto ao ponto de energia nossa equipe da elétrica irá fazer as adequações necessárias, contudo precisamos
saber a voltagem da urna (127V ou 220V).

 

Informo ainda que os cuidados rela�vos as pandemia no momento da eleição ficará a cargo do requerente.

 

Atenciosamente

Raquel Oliveira

[Texto das mensagens anteriores oculto]
"As informações contidas neste e-mail, inclusive nos seus anexos, são confidenciais, protegidas legalmente e só
podem ser utilizadas com exclusividade pelo seu destinatário. São proibidas a divulgação, cópia e distribuição desta
mensagem por quem a recebeu por erro e poderá ser considerado ato ilegal. O seu conteúdo é de responsabilidade
do autor. Se você não for o verdadeiro destinatário deste e-mail deverá avisar ao remetente e excluir de seu
computador. Grato pela compreensão e cumprimento de nossa Política de Segurança."
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br> 8 de junho de 2020 13:34
Para: Raquel de Freitas Oliveira <raquel.oliveira@supervia.com.br>
Cc: Itamar Marques da Silva Junior <IJUNIOR@supervia.com.br>, José Augusto dos Santos Junior
<jose.junior@supervia.com.br>, Vanessa Cristina Candida da Silva <vanessa.silva@supervia.com.br>

Boa tarde Raquel,

Agradeço o seu retorno e o atendimento ao nosso pleito, com relação a instalação das Urnas na Supervia.

Não se preocupe com o mobiliário, que estaremos providenciando, e com relação ao ponto de luz, nós utilizaremos
urna de lona, necessitando, apenas, um ponto de luz, para conectar um ordenador caso termine a bateria.

Todo o material de segurança, (Kit de proteção, como álcool gel, máscara) será fornecido pelo Crea-RJ.

Toda a questão da logística, não se preocupe que podemos agendar uma visita, antes da data da eleição.

Meu telefone de contato: 21-99150-4040
Estamos a disposição.

Atenciosamente,

Elsa Antelo Duran
Secretária da Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 

Elsa Antelo Duran 
PAAD-Profissional de Área Administrativa 
Gabinete da Presidência do Crea-RJ 

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 2179-2215/2179-2217
elsa.duran@crea-rj.org.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 29 de maio de 2020 15:55
Para: Mauricio Xisto Freire <mauricioxisto@cedae.com.br>, clovisfn@cedae.com.br

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado Sr Mauricio Xisto,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ

Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”
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delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Mauricio Xisto Freire <mauricioxisto@cedae.com.br> 2 de junho de 2020 16:19
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>
Cc: clovisfn@cedae.com.br

Prezados, boa tarde!
Temos disponibilidade na data informada. 
Solicitamos que no caso de alguma alteração da data prevista sejamos informados de imediato.

Muito obrigado.

At.te

Mauricio Xisto Freire
   

Assessor de Logística Chefe - ADPR-41 
ASSESSORIA DE LOGÍSTICA CHEFE DA DPR

    021-23323263 / 98436.0302
   mauricioxisto@cedae.com.br

Av Presidente Vargas 2655 - 6º andar | Bairro: Cidade Nova, Cidade Nova - RJ - CEP: 20210-030

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

“As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do
teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável
pela entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida,
sujeitando-se o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o
remetente. Agradecemos a sua cooperação.”
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 29 de maio de 2020 15:04
Para: ppascoal@unisuam.edu.br

-- 

       COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado Pedro Pascoal Sava,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ

Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br> 1 de junho de 2020 14:44
Para: Pedro Pascoal Sava <ppascoal@unisuam.edu.br>

Prezado Professor Pedro Pascoal,

Tivemos que encaminhar novamente, o pedido, porque a eleição foi adiada para o dia 15/07, devida a pandemia.

Por esse motivo, o Conselho Federal Eleitoral - CEF, está pedindo uma nova autorização para a nova data.
Aproveito para informar que a Urna será instalada, na Unidade de Bonsucesso e Bangu.

Podemos confirmar  a instalação das urnas para  nova data, 15/07 ?

Agradecemos desde já a sua colaboração

Atenciosamente,

Elsa Antelo Duran
Secretária da CER-R.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 

Elsa Antelo Duran 
PAAD-Profissional de Área Administrativa 
Gabinete da Presidência do Crea-RJ 

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 2179-2215/2179-2217
elsa.duran@crea-rj.org.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Pedro Pascoal Sava <ppascoal@unisuam.edu.br> 1 de junho de 2020 14:28
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>

Prezados,
No dia 20/04/2020, encaminhamos à Srª Elsa, o seguinte e-mail:

"Prezada Sra Elsa,
Atendendo a solicitação, informamos que poderão ser instaladas urnas nas Unidades da UNISUAM, nos seguintes
endereços
Sede  - Av Paris, 84 - Bonsucesso - Rio de Janeiro/RJ
Unidade Bangu - Shopping Bangu - Rua Fonseca, 240 - Bangu - Rio de Janeiro/RJ
Unidade Campo Grande - Av Cesário de Melo, 2571 - Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ
Os contatos para a operacionalização do evento poderão ser formalizados com as pessoas constantes da cópia. 
Atenciosamente,
Prof Pascoal"

Os contatos para a operacionalização do evento podem ser feitos com:
Alessandra Freitas - Unidade Bangu - Tel 983730019;
Aline - Unidade Bangu -Tel 983020663;
Liliana - Bonsucesso - Tel 996326799

Atenciosamente,
Prof Pascoal

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

“As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do
teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável
pela entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida,
sujeitando-se o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o
remetente. Agradecemos a sua cooperação.”
[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://www.google.com/maps/search/Av+Paris,+84+-+Bonsucesso+-+Rio+de+Janeiro%2FRJ?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Rua+Fonseca,+240+-+Bangu+-+Rio+de+Janeiro%2FRJ?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Campo+Grande+-+Av+Ces%C3%A1rio+de+Melo,+2571?entry=gmail&source=g
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Pedro Pascoal Sava <ppascoal@unisuam.edu.br> 1 de junho de 2020 15:14
Para: Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Prezada Srª Elsa,
Sim. Os espaços das três Unidades estão liberados.
Pedimos apenas para corrigir o telefone do contato de Bonsucesso
Sra Liliana - tel 964697731
Atenciosamente,
Prof Pascoal
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 29 de maio de 2020 19:20
Para: lcoc@cepel.br

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezada Sr Luiz Carlos,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
 
Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Luiz Carlos de Oliveira Costa <lcoc@cepel.br> 8 de junho de 2020 23:07
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>

Prezados(as)

Confirmo a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar
mesas eleitorais no Cepel, em sua Unidade na Ilha do Fundão, na data da referida
eleição.

Informo que, no momento, a maioria das atividades do Centro está sendo
executada em 'home-office', em face do estabelecimento de medidas em apoio ao
combate do coronavírus. Assim sendo, a possibilidade da disponibilidade do espaço
fica condicionada a estarmos operando em condições presenciais mínimas, quer
seja para o atendimento à solicitação da infraestrutura necessária, quanto à eficácia
da disponibilidade das urnas para o contexto da eleição.

Atenciosamente,
Luiz Carlos Costa
Diretoria Administrativa e Financeira

Enviado do meu iPhone

Em 8 de jun de 2020, à(s) 20:23, Luiz Carlos de Oliveira Costa <lcoc@cepel.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:lcoc@cepel.br
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 29 de maio de 2020 14:59
Para: Mariana Lourenço - NUCLEP <mariana.lourenco@nuclep.gov.br>

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezada Mariana Lourenço Machado Fernandes,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
 
Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições CREA-RJ 2020 - Urna na NUCLEP.
Jacson Fialho - NUCLEP <jacson.fialho@nuclep.gov.br> 1 de junho de 2020 20:21
Para: cer-2020@crea-rj.org.br
Cc: mperillo@nuclep.gov.br, oscar@nuclep.gov.br, seixas@nuclep.gov.br, gilberto.barros@nuclep.gov.br,
cassianocrivano@nuclep.gov.br, mariana.lourenco@nuclep.gov.br, wagner.coelho@nuclep.gov.br

Prezado Conselheiro,

 

Cumprimentando-o cordialmente, incumbiu-me o Presidente da NUCLEP, Carlos Henrique Silva Seixas, de participar
que podemos atender à demanda de disponibilização do espaço e do material conforme solicitado.

 

Importa notar que nosso horário de funcionamento vai somente até as 16:30.

 

Solicito de antemão que seja preparada a logística de modo a manter o distanciamento físico dos eleitores bem
como medidas para evitar aglomerações, dentro das providências de enfrentamento do COVID-19, de amplo
conhecimento.  O uso de máscara é obrigatório por normativo da empresa aderente e sugerimos disponibilização de
material de asseio manual.

 

De outra feita, também se faz necessário o envio antecipado das informações acerca do material e do pessoal que
ingressará na NUCLEP no dia da eleição e dias anteriores caso necessário.

 

A resposta do presente e-mail deverá ser direcionada a todos os copiados desta mensagem.

 

Manifestamos nossa cordialidade e disponibilidade.

 

Respeitosamente,

 

Jacson Bartholomeu Fialho
Assessor de Assuntos Corporativos
jacson.fialho@nuclep.gov.br
+ 55 21 3781-4777

NUCLEP
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.
www.nuclep.gov.br

mailto:jacson.fialho@nuclep.gov.br
http://www.nuclep.gov.br/
https://www.instagram.com/nuclep/
https://www.facebook.com/nuclebras
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address and contain confidential and / or legally protected information. It is strictly forbidden for any person without prior and official authorization
to read, reveal, distribute, disclose, alter, copy, reproduce, or in any form or manner to use either the whole, or part of this message, or the
attached documents. Should you have received this message and / or the attached documents in error, please notify the sender immediately, and
delete it / them from your system completely.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições CREA-RJ 2020 - Urna na NUCLEP.
Jacson Fialho - NUCLEP <jacson.fialho@nuclep.gov.br> 3 de junho de 2020 19:56
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>
Cc: mperillo@nuclep.gov.br, oscar@nuclep.gov.br, seixas@nuclep.gov.br, gilberto.barros@nuclep.gov.br,
cassianocrivano@nuclep.gov.br, Mariana Lourenço - NUCLEP <mariana.lourenco@nuclep.gov.br>,
wagner.coelho@nuclep.gov.br

Prezado Conselheiro.

 

Nosso intuito é atender.  Ciente agora de sua necessidade de horário, estamos viabilizando meios de garan�r a
permanência até o horário solicitado.

 

Por mera curiosidade, creio que tenhamos realizado ao mesmo feito em ocasião anterior, digo a dois anos atrás,
se recordaria em como foi feito aqui por nós?  Com a referência do ano anterior talvez eu possa ser de melhor
ajuda em acionar quem já atendeu anteriormente.

 

Creio que amanhã já terei uma resposta defini�va.  Obrigado pelo rápido retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições CREA-RJ 2020 - Urna na NUCLEP.
Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br> 5 de junho de 2020 19:18
Para: Jacson Fialho - NUCLEP <jacson.fialho@nuclep.gov.br>
Cc: mperillo@nuclep.gov.br, oscar@nuclep.gov.br, seixas@nuclep.gov.br, gilberto.barros@nuclep.gov.br,
cassianocrivano@nuclep.gov.br, Mariana Lourenço - NUCLEP <mariana.lourenco@nuclep.gov.br>,
wagner.coelho@nuclep.gov.br

Prezado Jacson,

Agradeço o seu retorno e ajuda em nos ajudar com a questão do horário, de 8h até 19h,
Não se preocupe que podemos agendar uma visita, próxima a data das eleições e assim  definir um local para
instalação da urna.

Estaremos aguardando o seu retorno definitivo na segunda feira.

Atenciosamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 

Elsa Antelo Duran 
PAAD-Profissional de Área Administrativa 
Gabinete da Presidência do Crea-RJ 

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 2179-2215/2179-2217
elsa.duran@crea-rj.org.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições CREA-RJ 2020 - Urna na NUCLEP.
Jacson Fialho - NUCLEP <jacson.fialho@nuclep.gov.br> 8 de junho de 2020 08:10
Para: Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>
Cc: wagner.coelho@nuclep.gov.br, mperillo@nuclep.gov.br, oscar@nuclep.gov.br, Mariana Lourenço Machado
<mariana.lourenco@nuclep.gov.br>, gilberto.barros@nuclep.gov.br, Michel da Silva Barbosa - NUCLEP
<michel.barbosa@nuclep.gov.br>

Prezado Conselheiro

 

Tudo resolvido em relação ao horário de permanência. Haverá pessoal da NUCLEP acompanhando.

 

Para detalhamento do dia da eleição solicito contatar diretamente o Assistente de Apoio em Segurança
Patrimonial, Sr. Michel, aqui copiado e que gen�lmente cedeu contato direto no telefone (21) 99044-3826.

 

Solicito de antemão que seja preparada a logís�ca de modo a manter o distanciamento �sico dos eleitores bem
como medidas para evitar aglomerações, dentro das providências de enfrentamento do COVID-19, de amplo
conhecimento.  O uso de máscara é obrigatório por norma�vo da empresa aderente e sugerimos disponibilização
de material de asseio manual.

 

Como medida antecipatória solicita-se o envio de listagem das pessoas envolvidas e que virão à NUCLEP, com
nome completo e documento de iden�ficação.

 

A resposta do presente e-mail deverá ser direcionada a todos os copiados desta mensagem.

 

Permanecemos a disposição para o que mais se faça necessário.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 29 de maio de 2020 15:21
Para: enzo.lorenzi@der.rj.gov.br, alexandre.decarvalho@der.rj.gov.br

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado Sr Enzo Lorenzi Barbosa,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ

Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Enzo Lorenzi Barbosa <enzo.lorenzi@der.rj.gov.br> 4 de junho de 2020 20:52
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>
Cc: Alexandre Junior <alexandre.decarvalho@der.rj.gov.br>

Prezado Responsável, 

Em atendimento a solicitação de cessão do espaço físico no edifício sede do DER-RJ, para as eleições do Sistema
Confea/Crea, no dia 15 de julho de 2020, informamos que fica autorizado a instalação de mesas eleitorais nesta
fundacional.

Cabe ressaltar, que nos encontramos em meio a uma pandemia,  devido ao COVID-19, portanto todos os
procedimentos e decretos de enfrentamento e prevenção de contaminação devem ser observados e aplicados
minuciosamente.

Por conseguinte, solicitamos que seja realizada previamente à eleição, uma visita de um servidor do CREA-RJ para
verificar se o espaço cedido atende a todas as necessidades.

Isto posto, aproveito o ensejo e coloco-me a disposição para quaisquer eventualidades.

----- Mensagem original -----
De: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>
Para: enzo lorenzi <enzo.lorenzi@der.rj.gov.br>, alexandre decarvalho <alexandre.decarvalho@der.rj.gov.br>
Enviadas: Fri, 29 May 2020 15:21:47 -0300 (BRT)
Assunto: Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data

-- 
[image: image.jpeg]

*COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ*

Prezado Sr Enzo Lorenzi Barbosa,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições
para os cargos de Presidente do Conselho Federal e Regionais de Engenharia
e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a
pandemia do Coronavírus, foram adiadas, para o dia *15 de julho.*

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de
grande relevância para toda a categoria, costumamos instalar mesas
eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado
espaço para este Conselho instalar mesas eleitorais nessa empresa,* no dia* *15
de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.*

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3
pessoas, com 3 cadeiras e outra menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o* dia 05 de junho
(sexta-feira).*

Agradecemos antecipadamente,

*Conselheiro Pedro Alves Filho*
*Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro*

mailto:cer-2020@crea-rj.org.br
mailto:enzo.lorenzi@der.rj.gov.br
mailto:alexandre.decarvalho@der.rj.gov.br
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*Elsa Antelo Duran *
*Secretária da CER-RJ*
*Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ*

*Geólogo José Roberto Fonteles de Souza*
*ESET - matrícula 387*
*Assessor da CER-RJ*

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ

Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022
- Rio de Janeiro - RJ

Telefone: +55 21 -2179-2203

*cer-2020@crea-rj.org.br <elsa.duran@crea-rj.org.br>*

[image: image.jpeg]

"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo
sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste
documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o
destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela entrega desta
mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição
ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções
legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por
favor, e notifique o remetente. Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal
secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this document
content depends of sender authorization. If you received this email by
mistake, do not use, copy or disseminate any information herein contained.
The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify
us immediately by replying to the sender and then delete it. Thankyou for
your cooperation.

-- 

“As informações
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Att, Enzo Lorenzi Barbosa
Chefe de Tramitação Processual da Fundação DER-RJ
Matr. 13/91.171-9

mailto:cer-2020@crea-rj.org.br
mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br> 5 de junho de 2020 10:00
Para: Enzo Lorenzi Barbosa <enzo.lorenzi@der.rj.gov.br>
Cc: Alexandre Junior <alexandre.decarvalho@der.rj.gov.br>

Prezados Sr Enzo Lorenzi,

Agradecemos o seu pronto atendimento ao nosso Pleito na instalação da Urna.  
Numa data, próxima às eleições, estaremos agendando dia e hora para realizar uma visita ao local.

Atenciosamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional - CER
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 

Elsa Antelo Duran 
PAAD-Profissional de Área Administrativa 
Gabinete da Presidência do Crea-RJ 

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 2179-2215/2179-2217
elsa.duran@crea-rj.org.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 29 de maio de 2020 16:17
Para: dipre@central.rj.gov.br, diraf@central.rj.gov.br, brunobruno.central@gmail.com

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado Sr Carlos Alberto Buss,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ

Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Carlos Alberto Buss <dipre@central.rj.gov.br> 29 de maio de 2020 18:56
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>
Cc: diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Bruno Bruno <brunobruno.central@gmail.com>

Prezados,

Autorizado.
Peço ao nosso Diretor aqui copiado disponibilizar uma área conforme solicitado, na entrada do
auditório, 4º andar.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Buss
Diretor Presidente
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 493.
5º andar - sala 506
Fone: 2333-9114 / 2333-9146

De: "Comissão Eleitoral" <cer-2020@crea-rj.org.br>
Para: dipre@central.rj.gov.br, "diraf" <diraf@central.rj.gov.br>, "Bruno Bruno"
<brunobruno.central@gmail.com>
Enviadas: Sexta-feira, 29 de maio de 2020 16:17:40
Assunto: Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data

[Texto das mensagens anteriores oculto]

“As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor

deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela

entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se

o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.

Agradecemos a sua cooperação.”

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://www.google.com/maps/search/Avenida+Nossa+Senhora+de+Copacabana,+493.+5%C2%BA+andar+-+sala+506?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Avenida+Nossa+Senhora+de+Copacabana,+493.+5%C2%BA+andar+-+sala+506?entry=gmail&source=g
mailto:cer-2020@crea-rj.org.br
mailto:dipre@central.rj.gov.br
mailto:diraf@central.rj.gov.br
mailto:brunobruno.central@gmail.com
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 31 de maio de 2020 19:03
Para: maria.alice@cprm.gov.br

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezada Sra Maria Alice,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
 
Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Maria Alice Ibanez Duarte <maria.alice@cprm.gov.br> 2 de junho de 2020 16:40
Para: cer-2020@crea-rj.org.br
Cc: Paulo Afonso Romano <paulo.romano@cprm.gov.br>

Prezados,
Encaminho de acordo do Sr Diretor Paulo Romano aqui copiado.
Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: Paulo Afonso Romano <paulo.romano@cprm.gov.br>
Date: ter., 2 de jun. de 2020 às 16:29
Subject: Re: Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
To: Maria Alice Ibanez Duarte <maria.alice@cprm.gov.br>

BOA TARDE.
ESTOU DE ACORDO.
AT.
PAULO ROMANO
DIRETOR DIG

Em seg., 1 de jun. de 2020 às 10:43, Maria Alice Ibanez Duarte <maria.alice@cprm.gov.br> escreveu:

Prezado Dr. Paulo Romano,
Encaminho para sua avaliação a solicitação do Crea-RJ acerca das eleições do Sistema Confea-Crea.
Aguardo sua posição para informar a Comissão Eleitoral.
Atenciosamente,

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

“As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do
teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável
pela entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida,
sujeitando-se o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o
remetente. Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and
then delete it. Thankyou for your cooperation.

-- 
Maria Alice Ibañez Duarte
Assessora da Diretoria de Infraestrutura Geocientífica
Serviço Geológico do Brasil- CPRM
Av. Pasteur, n.º 404 - Urca - Rio de Janeiro
CEP: 22290-240
Tel.: (21) 2546-0398    Tel.: (21)2295-4196
Cel.:(21)98885-7388

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
"Esta mensagem da CPRM é enviada exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais,
protegidas por sigilo
profissional. Se você a recebeu indevidamente, a utilização desta mensagem é desautorizada e queira, por

mailto:paulo.romano@cprm.gov.br
mailto:maria.alice@cprm.gov.br
mailto:maria.alice@cprm.gov.br
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gentileza, devolvê-la ao emitente,
esclarecendo o equívoco."

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
"Esta mensagem da CPRM é enviada exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais,
protegidas por sigilo
profissional. Se você a recebeu indevidamente, a utilização desta mensagem é desautorizada e queira, por
gentileza, devolvê-la ao emitente,
esclarecendo o equívoco."

-- 
Maria Alice Ibañez Duarte
Assessora da Diretoria de Infraestrutura Geocientífica
Serviço Geológico do Brasil- CPRM
Av. Pasteur, n.º 404 - Urca - Rio de Janeiro
CEP: 22290-240
Tel.: (21) 2546-0398    Tel.: (21)2295-4196
Cel.:(21)98885-7388

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
"Esta mensagem da CPRM é enviada exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais,
protegidas por sigilo
profissional. Se você a recebeu indevidamente, a utilização desta mensagem é desautorizada e queira, por
gentileza, devolvê-la ao emitente,
esclarecendo o equívoco."
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020- Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 2 de junho de 2020 11:52
Para: alexandreneves@portosrio.gov.br

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado Sr Alexandre Neves,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ

Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020- Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Alexandre das Neves Pereira <alexandreneves@portosrio.gov.br> 2 de junho de 2020 15:45
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>

Prezados,

Conforme solicitado, informamos a disponibilidade do Porto em atende-los.

Alexandre das Neves Pereira
Superintendente  de Gestão Portuária de
Itaguaí e Angra dos Reis

De: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>
Enviado: terça-feira, 2 de junho de 2020 11:52
Para: Alexandre das Neves Pereira <alexandreneves@portosrio.gov.br>
Assunto: Eleições 2020- Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

“As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:cer-2020@crea-rj.org.br
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 do Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 29 de maio de 2020 16:00
Para: Andre Luiz Leite <andreleite@inb.gov.br>

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado Sr André Luiz Leite,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Informamos que a urna será instalada em Resende-RJ.

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ
 
Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

INB Resende Eleições 15/07
Luis Augusto Luders Meza <luismeza@inb.gov.br> 5 de junho de 2020 15:14
Para: "cer-2020@crea-rj.org.br" <cer-2020@crea-rj.org.br>, "cer-rj@crea-rj.org.br" <cer-rj@crea-rj.org.br>

Prezados boa tarde,

Segue a autorização das Industrias Nucleares do Brasil (Resende) para a instalação da urna para as Eleições 2020
no dia 15/07.

Atenciosamente,

Luis Meza

________________________________
De: Andre Luiz Leite
Enviado: sexta-feira, 5 de junho de 2020 14:50
Para: Luis Augusto Luders Meza
Assunto: RES: Urna CREA 15/07

Boa tarde
Sim!

Atenciosamente,

André Luiz Leite
Gerente
Gerência de Recursos Humanos - GEREH.F
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB
Rod. Presidente Dutra, Km 330 Engenheiro Passos
Resende - RJ CEP: 27555-000
Fone: +55 (24) 3321-8206
andreleite@inb.gov.br<mailto:andreleite@inb.gov.br>
www.inb.gov.br<http://www.inb.gov.br/>

De: Luis Augusto Luders Meza
Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 14:50
Para: Andre Luiz Leite
Assunto: Re: Urna CREA 15/07

André,

O CREA precisa solicitar ao Conselho Federal a urna para a instalação na INB.

Então posso responder ao CREA Rio de Janeiro que a INB autoriza a instalação da urna, ciente que imprevistos
podem ocorrer até a data da eleição?

Obrigado,

Meza

mailto:andreleite@inb.gov.br
mailto:andreleite@inb.gov.br
http://www.inb.gov.br/
http://www.inb.gov.br/
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> 2 de junho de 2020 11:46
Para: Nilo Felix <nilosergiofelix@gmail.com>, fernanda.giambroni@agricultura.rj.gov.br

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado  Sr Nilo  Felix, Chefe de Gabinete,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ

Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

mailto:elsa.duran@crea-rj.org.br
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"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se
o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente.
Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then
delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea e Mútua - Nova data
Nilo Felix <nilosergiofelix@gmail.com> 2 de junho de 2020 12:08
Para: Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br>

Prezados .
Já informamos em ofício anterior
A autorização, obedecendo os decretos
Do governador do estado e da prefeitura 
De Niterói. 
Atenciosamente. 
Nilo Felix 

Em ter, 2 de jun de 2020 11:46, Comissão Eleitoral <cer-2020@crea-rj.org.br> escreveu:

-- 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER-RJ

Prezado  Sr Nilo  Felix, Chefe de Gabinete,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do
Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.

Este ano, as eleições estavam marcadas para o dia 3 de junho, que devido a pandemia do Coronavírus, foram
adiadas, para o dia 15 de julho.

Para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral, de grande relevância para toda a
categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam profissionais jurisdicionados ao
Sistema Confea/Crea.

Pelo que, solicitamos informar a possibilidade de ser disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas
eleitorais nessa empresa, no dia 15 de julho de 2020, das 8h (oito horas) que terminará às 19h, (dezenove
horas), sem interrupção.

Vamos necessitar de um local, com ponto de luz, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas, com 3 cadeiras e outra
menor para instalação da urna).

Ressaltamos que a instalação de urnas não terá nenhum custo para a Empresa.

Solicitamos  informar a disponibilidade do local, até o dia 05 de junho (sexta-feira).

Agradecemos antecipadamente,

Conselheiro Pedro Alves Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro

Elsa Antelo Duran 
Secretária da CER-RJ
Comissão Eleitoral Regional - CER-RJ

mailto:cer-2020@crea-rj.org.br
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Geólogo José Roberto Fonteles de Souza
ESET - matrícula 387
Assessor da CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 -2179-2203 
cer-2020@crea-rj.org.br

"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do
teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável
pela entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida,
sujeitando-se o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o
remetente. Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and
then delete it. Thankyou for your cooperation.

“As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do
teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável
pela entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida,
sujeitando-se o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por engano, elimine-a, por favor, e notifique o
remetente. Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this
document content depends of sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information
herein contained. The infractor will be punished according to legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and
then delete it. Thankyou for your cooperation.
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Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>

Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea 
Fernanda Giambroni <fcgiambroni@gmail.com> 30 de abril de 2020 14:42
Para: elsa.duran@crea-rj.org.br
Cc: Nilo Felix <nilosergiofelix@gmail.com>

Prezada Elsa, boa tarde.

Em resposta a solicitação realizada em 29/04/2020, encaminhamos o Of.SEAPA/SGDRS  SEI Nº22,
através do qual manifestamos nossa autorização para realização do pleito, desde que as atividades da
SEAPA já tenham sido retomadas de forma integral e, ainda, que não estejam vigentes medidas de
quarentena impostas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Atenciosamente,

Fernanda Corrêa Giambroni
Subsecretária 

Em qua., 29 de abr. de 2020 às 21:32, Nilo Felix <nilosergiofelix@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-- 

Of.SEAPA.SGDRS  SEI Nº22.2020.pdf
269K

mailto:nilosergiofelix@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=559f71d3aa&view=att&th=171cc2ee684674f3&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9n2255l0&safe=1&zw


Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento Rural Sustentável

Of.SEAPA/SGDRS  SEI Nº22                           Niterói, 30 de abril de 2020

Ilma. Sra.
Elsa Antelo Duran 
Secretária da Comissão Eleitoral Regional
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - CREA-RJ
 
Prezada Senhora,
 
Cumprimentando-a cordialmente, vimos pelo presente acusar o recebimento do e-mail encaminhado por V.Sa.
em 29 de abril de 2020, através do qual nos foi solicitada a disponibilização de um local, na sede desta
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para realização das eleições para os cargos de
Presidente do Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal do
Sistema Confea/Crea.
 
Diante do requerimento em questão, informamos, de ordem do Exmo. Secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Sr. Marcelo Queiroz, que está autorizada a realização do pleito em nossas
dependências, no dia 3 de junho de 2020, das 8h às 19h, desde que a pasta esteja funcionando de forma
integral.
 
Indico, portanto, para realização das tratativas operacionais o Sr. Antônio Emílio, Diretor Geral de
Adminitração e Finanças, telefone (21) 97562-4716 e e-mail antonioemiliosantos@outlook.com.
 
Ressalto, por fim, que tal autorização poderá ser revogada a qualquer tempo, caso haja
determinação governamental no sentido de que seja mantida a quarentena atualmente imposta.
 
Ao ensejo, renovo protestos de estima e consideração.
 

 
Fernanda Corrêa Giambroni

Subsecretária de Gestão e Desenvolvimento Rural Sustentável
ID 5003209-7
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Documento assinado eletronicamente por Fernanda Correa Giambroni, Subsecretária, em
30/04/2020, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
4416546 e o código CRC 55E67B60.

Referência: Cas o res ponda  es te Ofício, indicar expressamente o Processo nº SEI-020007/001194/2020 SEI nº 4416546

Alameda São Boa Ventura, nº 770 - Bairro Fonseca, Niterói/RJ, CEP 24120-192
Telefone: - http://www.rj.gov.br/web/seapec 
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Fernanda Giambroni <fcgiambroni@gmail.com>

Fwd: Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea
1 mensagem

Nilo Felix <nilosergiofelix@gmail.com> 29 de abril de 2020 21:32
Para: Fernanda Giambroni <fcgiambroni@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Elsa Antelo Duran <elsa.duran@crea-rj.org.br>
Date: qua, 29 de abr de 2020 20:39
Subject: Eleições 2020 - Sistema Confea/Crea
To: <nilosergiofelix@gmail.com>

-- 

Prezado  Sr Secretário Marcelo Queiroz,

Como ocorre de três em três anos, o Sistema Confea/Crea realiza eleições para os cargos de Presidente do Conselho
Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia e para Conselheiro Federal.
 E, este ano, no dia 3 de junho, haverá eleições. E, para facilitar a participação dos profissionais no processo eleitoral,
de grande relevância para toda a categoria, costumamos instalar mesas eleitorais nas empresas que congregam
profissionais jurisdicionados ao Sistema Confea/Crea. Pelo que, solicitamos informar da possibilidade de ser
disponibilizado espaço para este Conselho instalar mesas eleitorais nessa empresa, no dia 3 de junho de 2020, das
8h (oito horas) e terminará às 19h, (dezenove horas), sem interrupção.
Vamos necessitar de um local, com ponto de luz para ligar a Urna eletrônica, 2 mesas (uma que comporte 3 pessoas,
com 3 cadeiras e outra menor para instalação da urna). 

Atenciosamente, 

Elsa Antelo Duran 
Secretária da Comissão Eleitoral Regional
CER-RJ

Conselho Regional do Rio de Janeiro - Crea-RJ
Rua Buenos Aires, nº 40, Edifício Oscar Niemayer – Centro – CEP 20.070-022 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: +55 21 2179-2215/2179-2217
elsa.duran@crea-rj.org.br

"As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende
de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que
qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por
engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente. Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this document content depends of
sender authorization. If you received this email by mistake, do not use, copy or disseminate any information herein contained. The infractor will be punished according to
legal sanctions. Please notify us immediately by replying to the sender and then delete it. Thankyou for your cooperation.
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“As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. Divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende
de autorização do emissor. Caso Vossa Senhoria não seja o destinatário, o preposto ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem fica, desde já, notificado que
qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Se Vossa Senhoria recebeu esta mensagem por
engano, elimine-a, por favor, e notifique o remetente. Agradecemos a sua cooperação.”

"The information in this message is confidential and protected by legal secrecy. The dissemination, distribution or reproduction of this document content depends of
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