
 

 

 
 

 

 

 
 

Marcelo Crivella é Sócio Honorário da AARFFSA, 

tendo recebido seu Título e Troféu na Festa de 

Jubileu de Prata da Associação, em 14 de maio de 

2009. 

 

Marcelo Crivella nasceu no Rio de Janeiro, em nove de outubro de 1957. É filho único de Mucio e Eris Crivella. 

Começou a trabalhar aos 14 anos, foi oficial do exército e formou-se em Engenharia Civil. É casado com Sylvia 

Jane, tem três filhos e dois netos. Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus é compositor, cantor 

e escritor. Foi missionário no Continente Africano, onde morou com a família, por quase 10 anos. Idealizou e 

construiu a Fazenda Nova Canaã, em Irecê (Bahia), para ser um exemplo de assentamento para a Reforma 

Agrária Brasileira. Hoje a fazenda conta com dezenas de casas; escola que atende 500 crianças em horário 

integral; piscinas e campo de futebol; clínica médica e odontológica; 100 hectares irrigados, e em parte deles 

há um pomar com 12 mil pés de fruta de conde produzindo quase um milhão de frutas por ano. Isso foi 

possível porque Crivella vendeu milhões de CDs e doou todos os royalties e direitos autorais para a 

construção do Projeto Nordeste. Ao todo, foram mais de 10 milhões de reais. 



 

 
 
Marcelo Crivella em discurso comovido, ao ser 

agraciado com as duas mais importantes honrarias da 

Associação dos Aposentados da RFFSA. 

 

 

 
 
Nelson Fernandes Cruz é Estatístico Aposentado da 

Rede Ferroviária Federal S/A, ex-diretor de 

Seguridade Social e ex-Diretor Presidente da REFER, 

atual Presidente Nacional da Associação dos 

Aposentados da Rede Ferroviária Federal S/A – 

AARFFSA e Presidente de Honra. Detentor do Título 

de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro 

 

 Em 2002, foi eleito Senador da República pelo Rio de 

Janeiro, com 3 milhões e 243 mil votos. No Congresso 

Nacional, foi vice-líder do Governo Lula e líder da 

bancada do Partido Liberal. 

 

Sua atuação, como não podia deixar de ser, é focada 

no combate ao que chama ser a raiz de todas as 

iniqüidades que atormentam o quotidiano dos 

brasileiros, sobretudo os mais pobres: a concentração 

de poder e renda existente na sociedade brasileira. Por 

isso, Crivella defende e é presidente da frente 

parlamentar em defesa de uma política de pleno-

emprego, única maneira de valorizar a mão de obra e 

melhorar a participação dos salários na renda nacional. 

 

Por ter vivido muitos anos no exterior, Crivella tem 

também especial preocupação com o fluxo migratório 

e negociou com sucesso a repatriação dos brasileiros 

presos por imigração ilegal nos Estados Unidos onde 

esteve três vezes. Foi o Presidente da Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os 

crimes e outros delitos penais e civis praticados com a 

emigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos 

e outros países, e assegurar os direitos de cidadania 

aos brasileiros que vivem no exterior. Em setembro de 

2005 fundou com o vice-presidente da República, José 

Alencar Gomes da Silva, o PRB (Partido Republicano 

Brasileiro). 

 

 

 

 

 
 


