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 A ANSEF NACIONAL através de sua Diretoria 
Executiva, Conselho Fiscal e associados, parabeniza e 
agradece ao Excelentíssimo Senhor Presidente Jair 
Messias Bolsonaro, por sancionar nesta quarta-feira, 15 
de junho, a MP 1080/21 que permitirá usar percentual 
do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das 
Atividades fins da PF - FUNAPOL, para financiar Plano de 
Saúde dos Servidores da Polícia Federal e pagamento 
de indenizações por tempo de disponibilidade.
 A ANSEF NACIONAL sente-se vitoriosa com a 
sanção da MP 1080/21, porque essa medida é uma 
reivindicação antiga e pioneira de nossa atual diretoria 
Executiva, desde 14 de agosto de 2020, quando nossos 
dirigentes, Carlos Alberto Tartarone, Marco Aurélio 
Bolpato da Silva e José Mauro de Barros, tiveram uma 
audiência com o então Diretor Geral Rolando Alexandre 
e a Diretora de Gestão Pessoal, Cecília Franco, quando 
foi solicitado estudo para implantação de plano de 
saúde com autogestão para nossos servidores, além de 
outras reivindicações como a edição da nossa Lei 
Orgânica.
 A ANSEF NACIONAL também enaltece e 
parabeniza as atuações destacadas  e diretas dia Srs. 
Deputados Federais, Aluísio Mendes na relatoria da MP 
1080/21, e Sanderson pelo trabalho incansável junto 
aos seus pares para aquela aprovação. É de justiça 
elogiar o trabalho desenvolvido pela atual direção geral 
da Polícia Federal, nas tratativas para implementação 
do agora aprovado plano de saúde de autogestão.
 Estamos todos de parabéns porque sempre 
achamos que na ausência de reestruturação funcional, 
um plano de saúde de autogestão atuaria como um 
alívio nas despesas para os nossos servidores.

 “Quero em meu nome e de todos os integrantes da 
Diretoria Executiva reeleita para mais um mandato a frente 
da nossa ANSEF NACIONAL, agradecer o apoio e seu voto 
de confiança que nos foram concedidos. Essa vitória nós 
dividimos com todos os associados e a hora agora é 
continuar o Trabalho com Ética, Transparência e União.”
 Assim o presidente reeleito da ANSEF NACIONAL, 
Carlos Alberto Tartarone, iniciou seu discurso na solenidade 
de posse da diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o 
triênio 2022/2025. O evento aconteceu no dia 15 de abril 
no auditório do Let's Idea Brasília Hotel, que contou com a 
presença de autoridades brasilienses e da Polícia Federal 
entre os convidados.  Em outro trecho do seu discurso o 
presidente Tartarone, elencou as conquistas dos últimos 
três anos e principalmente a preocupação com a 
valorização da ANSEF NACIONAL, entidade-mãe, 
transparência, ética e o bem estar do nosso associado. São 
44 anos de luta, crescimento e união. Após a solenidade de 
posse foi oferecido coquetel aos presentes no salão de 
festas do próprio hotel, onde todos se confraternizaram.

Presidente reeleito Carlos Alberto Tartarone.

Foto oficial da diretoria Ansefiana para o triênio 2022/2025

Plano de Saúde Federal: 
Velho sonho Ansefiano realizado

Diretoria eleita ANSEF NACIONAL 
para 2022/2025
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Diretoria da ANSEF-Salvador toma posse para o triênio 2022/2025 em 
solenidade especial
 Uma solenidade especial foi realizada nesta sexta-feira (03/06) na Associação Atlética da Bahia para dar posse à 
Diretoria da Associação dos Servidores da Polícia Federal em Salvador para o triênio 2022/2025. O evento contou com 
a presença do Ministro da Cidadania, Senhor Ronaldo Vieira Bento, Superintendente da Polícia Federal na Bahia, 
Delegado de Polícia Federal Leandro Almada da Costa, e o Presidente da ANSEF Nacional, Carlos Alberto Tartarone, 
dentre outras autoridades e convidados, que participaram do ato e desejaram muito sucesso nesses próximos três anos.
 Durante a Solenidade de Posse, a 
ANSEF-Salvador, em uma bela homenagem, 
concedeu placas comemorativas para 
autoridades presentes: Excelentíssimo 
Senhor Átila Brandão – Bispo da Igreja 
Batista Caminho das Árvores; 
Excelentíssimo Senhor João Carlos de 
Castro Cavalcanti – Geólogo; Excelentíssimo 
Senhor Ricardo Almeida - Vereador de 
Salvador; Excelentíssimo Senhor Carlos 
Ubaldino de Santana - Deputado Estadual 
da Bahia; e Excelentíssimo Senhor Ronaldo 
Vieira Bento - Ministro de Estado da 
Cidadania. 
 Tomaram posse para a Diretoria 
Executiva da ANSEF-Salvador - Presidente: 
IVAN JORGE DOS SANTOS LUNA; 
Vice-Presidente: RENATO BRITO JUNIOR; 
Secretario: RAIMUNDO NONATO ROLIM 
ESMERALDO; Diretor Financeiro e de 
Patrimônio: ADILSON CARVALHO SILVA; 
Diretor Jurídico: LUIS EDUARDO CARVALHO 
MACHADO; Diretor de Cultura, Desporto e 
Lazer: DAILSON SANTOS MUNIZ FERREIRA; 
e Diretor de Comunicação e Assistência 
Social: AYRES BONFIM QUARIGUASI.
 Tomaram posse para o conselho fiscal 
efetivo: 1º Membro: JOSÉ RONALDO 
SANTOS ALCANTARA; 2º Membro: TIAGO 
PINHEIRO OLIVEIRA SENA; e 3º Membro: 
GILDO RIBEIRO LEAL. Tomaram posse para 
o conselho fiscal suplente: 1º Membro: 
CAIO CÉSAR SANTANA FONSECA; 2º 
Membro: ULISSES DOS SANTOS MARTINS; 
e 3º Membro: RITA DE CASSIA SANCHES 
DO AMOR DIVINO.

Na imagem destacada, novos diretores da APOFES confraternizam-se.

Ministro da Cidadania Ronaldo Vieira Bento participou da posse da nova diretoria.

Presidente eleito Ivan Jorge dos 
Santos Luna, discursando.

Diretores da ANSEF/Salvador prestigiaram 
o evento.

 A Associação dos Policiais Federais no Espírito Santo (APOFES) realizou a posse de sua nova diretoria que deverá 
exercer a administração da entidade pelos próximos 3 anos. O evento foi realizado na Sede Administrativa da entidade, 
em São Torquato, Vila Velha, no último dia 15 de junho, reunindo servidores associados, convidados e parceiros.
 Em seu discurso de posse, o Presidente Deusvaldo de Carvalho fez uso da palavra destacando que sua 
administração será pautada na transparência, ética e responsabilidade, bem como na gestão compartilhada, 

reafirmando seu compromisso com os esforços de trazer 
novos filiados para a entidade. “Destaco como grande 
desafio de nossa gestão, a busca incessante por novos 
associados e a consequente prestação de serviços com 
qualidade a todos os membros de nossa associação”, 
afirmou.
 Carvalho também ressaltou seu compromisso na 
realização de parcerias com entidades públicas e 
privadas para a viabilização de projetos esportivos e 
sociais, em especial, para jovens carentes.
Como convidado especial, a cerimônia contou com a 
presença do Presidente da ANSEF Nacional, Carlos 
Alberto Tartarone, que em seu discurso elogiou o novo 
corpo de diretores e desejou boa sorte à nova 
administração.

APOFES - Posse da nova diretoria


