PÁGINA 01

BRASÍLIA - JUL/2022 - EDIÇÃO 01 - NÚMERO 05

Presidente Carlos Alberto Tartarone
participa de reunião do DGP

Os XV JOIDS tem
programação definida

No último dia 13, nosso presidente Carlos Alberto Tartarone,
teve uma reunião com os integrantes da comissão responsável
pelos estudos e implementação do plano de Saúde de auto-gestão
da PF, formada pelo DPF Hugo de Barros Correio, APF Silvane Silva
Costa Val e o EPF Aiton Carvalho. Segundo Tartarone, os estudos
estão em fase avançada e deverão ser concluidos qdo da realização
da Assembléia Geral no próximo dia 22 com participações das
entidades de classe e todos que desejarem se fazer presente.
"Estou bastante otimista com o trabalho desenvolvido e com o
sucesso do nosso Plano de Saúde", concluiu Tartarone.
No próximo dia 22 de julho, às 14h, no auditório localizado no
Edifício Sede em Brasília, ocorrerá uma etapa importante para
garantir a viabilização do plano de saúde da Polícia Federal (PF
SAÚDE). Nessa ocasião, será realizada uma assembleia para a
constituição da Associação de Apoio ao Plano de Saúde dos
Servidores da Polícia Federal - ASO PF.
A criação de uma associação é baseada no atual entendimento
do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre autogestão de planos
de saúde dessa natureza. O tribunal, no Relatório TC
009.641/2012-2 (referente ao Plano de Assistência à Saúde do TRT
da 8ª Região, aponta para a necessidade de separação das fontes
de recursos, privadas e públicas. Assim, o dinheiro que a União
investe fica numa conta da União, enquanto os valores arrecadados
em decorrência de mensalidades ficam depositados em conta aberta
em nome da associação.
Portanto, a futura associação será de apoio ao PF SAÚDE,
tendo papel acessório, onde caberá somente à Polícia Federal
regulamentar e gerir todo o funcionamento do plano de saúde. Para
sua constituição, foi contratado um escritório de advocacia
especializado no tema que auxiliou na adequação do estatuto, que
será discutido na assembleia e cujos termos antecipadamente
encontram-se em anexo para conhecimento.
A proposta de estatuto garante que a Associação não tenha
finalidade diversa que não seja a de separação de recursos públicos
e privados. Da mesma forma, prevê que só poderão participar,
como eleitos, beneficiários do próprio PF SAÚDE.
Destinado a todos os servidores, ativos e inativos, bem como os
pensionistas da Polícia Federal, o PF SAÚDE contará com a
participação de qualquer dessas categorias.
Participe e contribua para essa importante conquista de todos
os servidores da PF.
Serviço: Assembleia de constituição da Associação dos
Servidores da Polícia Federal de Apoio ao Programa de Assistência à
Saúde dos Servidores da Polícia Federal - ASO PF.
Data: 22/07/2022
Horário: 14 horas
Local: Auditório (Subsolo) do Edifício Sede, em Brasília/DF
Proposta do estatuto: estatuto.pdf

Faltam pouco mais de quatro meses para
os Jogos Nacionais de Integração dos Servidores
da Polícia Federal!
As inscrições serão do dia 01/08 à 30/08 de
2022 e serão realizadas através de entidade a
qual você está filiado.
Por favor entre em contato para que a sua
regional realize sua inscrição ao JOIDS.
Obrigado por participar conosco deste grande
evento de esportes.
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Ex- Presidente Afonso Ligorio ANSEFs
…histórias a contar.
Há histórias que queremos contar e ainda mais importante, relembrar. Como um olhar para o passado e que se
estende ao presente.
A ANSEF estreou no final do regime militar, resultado de um embrião chamado Associação dos Policiais
Federais-AFP. As atividades sociais e esportivas logo se afloraram. Com a mudança do nome para Ansef, vieram as
atividades político- sociais que levaram a conquistas com resultados positivos recentes.
Tendo como foco a inclusão entre seus associados, de forma igualitária e tratamento idêntico entre as diversas
classes funcionais, prima pelas promoções sociais e esportivas, motivando e reunindo sempre seus associados.
Fizemos história, levantamos prédios, realizamos
jogos, viajamos Brasil afora e ao exterior, ganhamos
ações, formamos campeões e festejamos. Surgiram
nomes hoje, inesquecíveis. Marcamos momentos hoje,
únicos.
Esse é o perfil das associações de classe da
Polícia Federal associadas a Ansef Nacional, entidade
Alfa e pioneira nos movimentos de classe da PF.
Tive a honra de dirigi-la entre os anos de 2007 a
2010, período em que empreendemos como meta,
esforços no sentido de liquidar as cobranças
financeiras que nos afligia e punha em cheque o
patrimônio de várias associações pelo fato de todos
responderem com único CNPJ, caracterizando
responsabilidade igualitária, como a dívida milionária
com a Central Nacional Unimed que foi quitada sem as
correções, assim como diversas outras. O caminho
ficou livre dos percalços financeiros e contribuiu para
uma melhor administração das diretorias futuras,
possibilitando inclusive a redução no valor do repasse
mensal das associadas. A independência fiscal,
patrimonial e financeira das associações regionais foi
uma
grande
conquista,
possibilitando
melhor
assistência e benefícios ao bem maior: o (a)
associado(a).
As ANSEFs são tudo isto! Semente, árvore,
sombra e frutos. E amizade, coleguismo e raiz, e
caminha célere, com passos firmes e largos para seu
cinquentenário.
Tendo como base seu slogan: “ seremos mais fortes à
medida em que formos mais unidos” segue garbosa no
atendimento aos policiais federais de todo o Brasil!

Expediente
Diretoria Executiva da Ansef NacionalTriênio 2022/2025
Presidente: Carlos Alberto Tartarone
Vice-presidente: Marco Aurélio Bolpato da Silva
Secretária-Geral : Leontina Adriano de
Souza
Adjunto: Carlos Alberto Nascimento
Araújo
Diretor Financeiro: Dailson Santos
Muniz Ferreira
Adjunto: Elio Bertin
Diretor de Patrimônio: João José Lopes
Filho
Adjunto: Luiz Vicente Ribeiro Veiga
Diretor Jurídico: José Mauro de Barros
Adjunto: Horácio Antônio dos Santos
Diretora de Comunicação e Promoção
Social: Francisca Erlândia Mendes
Moreira Passos
Adjunto: Joaquim Hemeterio de Souza
Netto Junior
Dir. de Ass. Parlamentares e Política de
Classe: Ricardo Siqueira Damião

Adjunto: Gilberto Tavares Sobrinho
Diretora para Assuntos de Inativos e
Pensionistas: Maria Elismar de Paula
Nepomuceno Santander
Adjunto: Wilmoziles Brasil Mendonça
Diretor de Esportes: Leandro Marra
Alves Colombo
Adjunto: Wandilson Pereira Ranieri
Conselho Fiscal:
Presidente: Saranita Sabença dos
Santos
Membros efetivos: Antonio Tibúrcio
dos Santos
Membros suplentes:
João Bosco Costa
Antonio Elias Nascimento
Eugenio Moreira Filho

ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS SERVIDORES DA POLÍCIA
FEDERAL (ANSEF)
SAUS qd. 5 Lote 4 Bloco “K”
Sala 302 – Ed. OK OFFICE
TOWER – Brasília/DF –
CEP: 70.070-937.
Telefones: 33465960,
33466621
Email: ansef@ansef.org.br.
CNPJ: 00537597/0001-08
O Jornal informativo VOZ ATIVA é o órgão
oficial da Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal - Ansef. Este
boletim tem por finalidade integrar os
associados, visando a divulgação dos atos
oficiais da entidade, bem como oferecer
aos filiados informações de caráter social,
esportivo, cultural e científico.
O informativo não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos em artigos e colaborações assinadas. As publicações visam
estimular o aperfeiçoamento.

A reprodução das matérias aqui
enfocadas é livre, bastando para
tanto a citação dos autores e os
créditos das fotos, com base na Lei
9.610/98.
Colaborações, críticas e sugestões
para o Voz ativa pelo email
ansef@ansef.org.br.
Jornalista responsável: Joaquim de
Souza Netto – josounetto@hotmail.com.
Jornal digital produzido pela Lôbo
Estratégia e Conteúdo. Coordenação: Mariana Lôbo. Projeto gráfico e diagramação: Rafael Senhorinho. E-mail: contato@loboconteudo.com.br Distribuição digital.
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ANSEF Nacional célere na ação da URP
A ANSEF Nacional com o intuito de habilitar os associados na ação da URP criou uma banca de advogados,
assessores e estagiários junto à Miranda, Campos e Nascimento Advocacia para receber documentações enviadas,
conferir, atender e filtrar todos os associados/servidores que estariam habilitados para ingressar nessa ação. A ANSEF
Nacional contratou um grupo de estagiários na área de Direito para o desenvolvimento da ação da URP.
A iniciativa resultou num atendimento preciso e oportuno na habilitação dos nossos associados que se mostraram
interessados em participar da ação. Agradecemos o empenho dos estagiários de Direito, Camila, Daniela, Anna e
Raphael.

Daniela Vaz
Cordeiro Moraes

Camila Vitória Garcia
Fernandes de Souza

Raphael da Cunha
Teixeira

Anna Karoline
Lopes de
Alencar

Funcionário(a) do mês
Francisca Zilma Vieira
Nesta edição homenageamos a colaboradora da ANSEF NACIONAL,
Francisca Zilma Vieira, que pertence ao quadro de funcionários desde 2018,
atendendo com presteza os ansefianos e auxiliando na área financeira.
Francisca destaca-se por sua eficiente e discreta atuação. Formado em
Contabilidade vem prestando relevantes serviços e é elogiada pelo bom
trânsito com os demais auxiliares da nossa presidência.
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Nova diretoria da ASPF
assume
No dia 27/05/2022 foi realizada a
solenidade de diplomação da nova
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da
ASPF Curitiba, eleita no dia 23/03/2022.
A nova diretoria é composta pelos
seguintes diretores:
Presidente – José Aldenor dos Santos
Castro
Vice – Presidente – Gabriel Collatusso
Secretário Geral – Eluir Schamne
Suplente – João Luiz Costacurta
Cardoso
Diretor Financeiro – Antônio Roberto
Correia
Suplente – Silvana Maier
Diretor Social – Gilberto Tavares
Sobrinho
Suplente – Maria Inês Malinowski de
Paris Slussarek
Diretor de Cultura – Sebastião Edilson
Custodio
Suplente – Fabiano Linhares Frehse
Diretor de Assistência Social e
Convênios – Elaine Tournier
Machado
Suplente – Maria de Lourdes Cazzanelli
Diretor de Esportes – Helio Boabaid
Madruga
Suplente – Edgar Colatusso
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ANSEF/MA sob nova direção
Em junho passado a nova diretoria eleita da ASPFEM, tomou posse
numa solenidade realizada no auditório da SR/MA, que contou com as
presenças de autoridades policiais, familiares dos eleitos, associados e
convidados. A chapa Resgate vencedora, tem como seu presidente Luis
Vicente Ribeiro Veiga, que também é o vice-diretor de Patrimônio da Ansef
Nacional.
Em seu discurso de posse. Luis Vicente, nosso estimado
Vicentão, agradeceu a confiança dos associados maranhenses que em sua
grande maioria elegeu a nova diretoria. Fizeram-se presentes todos os
integrantes da executiva eleita, como: Paulina Lisboa, Doralice Antonia,
Martin Oliveira, Jorge Silva, Samir Barbosa e Lilia Ruth.
A ANSEF NACIONAL sente-se também vitoriosa e parabeniza Vicente e
seus diretores para mais uma vez elevar ainda mais nossa congênere
maranhense, por saber que novos desafios serão vencidos e o sucesso com
trabalho continuará sendo a marca registrada para o triênio 2022/25.

Presidente Luis Vicente assinando livro de posse.

Conselho Fiscal
Presidente – Ademir Neves Sanches
Primeiro Membro – Matias Angelo
Gonzaga
Segundo Membro – Camilo de Souza
Ferreira Filho
Suplente – Edumar Antonio Pianovski
Suplente – Emerson Kioshei Komono
Suplente – Sergio Shigeo Kaahara
Agradecemos a presença de todos,
por motivos de saúde e viagem os
diretores: Antônio Roberto Correia,
Maria
Inês
Malinowski
de
Paris
Slussarek, Edumar Antonio Pianovski e
Sergio Shigeo Kaahara não puderam
comparecer ao evento.

Novos Diretores são diplomados no
Paraná

Presidente e a mesa diretora da posse.

Diretoria eleita para o triênio 2022/25.
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DIREF-DF volta a brilhar no cenário nacional
A nossa DIREF-DF realizou mais uma vez o maior São João ansefiano, desta feita com público recorde, atrações
nacionais como o cantor Frank Aguiar e um verdadeiro arraiá com barracas de jogos/brincadeiras, comidas típicas e
apresentações de grupos regionais. Foi uma maravilhosa festa de confraternização e amizade.
Sob a presidência do grande Toscanini que em pouco tempo já demonstra sua competente administração, a
DIREF-DF voltou a seus dias de brilho, reunindo associados e seus familiares, ex-dirigentes, colaboradores e a direção
da Ansef Nacional com as presenças do seu presidente Carlos Alberto Tartarone, vice-presidente Marco Aurélio Bolptao,
secretária-geral Leontina Adriana de Souza e a funcionária Andréa Póvoa.
Foi uma festa típica de época, mas principalmente de participação de velhos amigos que voltaram ao nosso
convívio, revelando que a verdadeira família Ansefiana não tem divisões ideológicas. Somos todos amigos de longa data
e assim continuará sendo. Parabéns presidente Toscanini Batista. Que venham outras realizações da DIREF- DF.

Presidente Toscanini recepcionando
seus associados.

Frank Aguiar foi a atração principal da
festa.

Dirigentes e Associados
confraternizando.

Público e Apresentações.

ASPF/PA agracia personalidades
Domingo dia 10.07.2022 na ASPF/PA - Associação dos Servidores da Polícia Federal teve um almoço em família
onde o cardápio foi um suculento Tambaqui assado na brasa, na oportunidade o Presidente do Comitê Organizador da
Corrida da Paz/2019 agraciou duas personalidades com a Medalha da Corrida da Paz/2019, que só foi possível à
entrega somente agora. Recebeu a Medalha da mão da Senhora Neyde Rego (minha mãe) o APF Aposentado Lúcio
Dias que desde o acidente em serviço trava uma batalha pela sobrevivência. No passado recebeu um tiro em uma
missão, que custou sua aposentadoria e sequelas irreparáveis, ano passado foi submetido a duas cirurgias que quase
lhe custaram a vida, como um bom guerreiro que é, superou a adversidade da doença e está aí firme e forte e nada
mas justo em receber a medalha como um grade campeão, parabéns Lucio você é um grande Guerreiro e um lutador.
O outro a receber a Medalha das mãos da Senhora Neyde foi o nosso amigo Edson Matoso, que dispensa comentários
pela sua trajetória na imprensa do Estado do Pará, ele recebeu a medalha pela grande ajuda na realização da Corrida
da Paz/2019, estreitando os laços com a imprensa na divulgação do evento, Edson Matos está pré-candidato
Deputado Estadual e tenho certeza que será eleito Deputado Estadual, por ser uma pessoa justa e correto em tudo
que se prontifica a realizar.

Os agraciados pela ANSEF Paraense
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PF apreende Crack em Sergipe

PR e PRF em ação conjunta

Nesta segunda-feira (18/7), a Polícia Federal apreendeu a
maior quantidade de crack realizada este ano, no Estado.
Aproximadamente 112 kg de crack, que estavam sendo
transportados no interior do baú de uma carreta com placas
de Santa Catarina, escondidos no meio de uma carga de
material hospitalar.
Foram realizadas barreiras policiais nas vias de acesso a
Sergipe. No final da tarde, na BR 101, próximo à cidade de
Estância/SE, os Policiais Federais abordaram uma carreta
com as características que a polícia já tinha em mãos.
Durante busca no baú, foi encontrado o carregamento de
droga, que estava escondido entre uma carga de material
hospitalar. O veículo era conduzido por um homem de 39
anos.
Ele foi conduzido até a Superintendência da Polícia Federal
em Sergipe onde foi autuado por tráfico interestadual de
drogas e encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado,
ficando à disposição da Justiça.

Na tarde desta quarta-feira, dia 20, a Polícia Federal, em
ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, prendeu
em flagrantes dois homens, de 42 e 47 anos, que
transportavam aproximadamente 27 kg de pasta base
de cocaína de São Paulo para o Rio de Janeiro, no
interior de um veículo.
A abordagem realizada pelos policiais federais da
Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ), e Policiais
Rodoviários Federais, ocorreu na Rodovia Presidente
Dutra, na altura do município de Queimados, e contou
com o apoio do cão farejador Apollo para a localização
da droga, oculta no porta malas do veículo.
O prejuízo para as Organizações Criminosas ficam na
casa dos milhões de reais. Os presos foram
encaminhados à Superintendência Regional da PF, na
Praça Mauá, para lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante e responderão pelo crime de tráfico
interestadual de drogas, cuja pena pode chegar a 15
anos de prisão.
Fonte: PRF

RECORDAR É VIVER
Alunos da Turma B do curso de formação de Agente de Polícia
Federal, de junho a dezembro de 1975. Torneio de voleibol entre as
turmas na quadra da antiga Academia no Setor Policial Sul. Na foto,
a direita, vê-se em pé da esquerda para direita: Arimatéia,
Geraldo, Galindo e Júlio Pajaraca; agachados: Caminha, Luis Carlos
Ferrugem e Júlio Soeiro. Velhos tempos, belos dias.

