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A ANSEF Nacional apresenta o 
novo APP
 A ANSEF Nacional apresenta o novo aplicativo (APP) 
desenvolvido para ser o canal mais prático de comuni-
cação e notícias da Entidade. Essa é mais uma das nossas 
conquistas, trazendo inovação tecnológica, que já está 
disponível para download! 
 A iniciativa permite assim, que todos tenham acesso 
às informações, de uma forma prática, rápida e na palma 
da sua mão.
Sabemos que existem inúmeros desafios para ingressar 
em novas tecnologias. Entretanto, o mundo digital já é 
uma realidade e, por esse motivo, são disponibilizadas 
algumas instruções essenciais a fim de que você tenha 
uma melhor experiência no aplicativo.

 Essa medida serve para homenagear o trabalho 
destes servidores e confirmar ainda mais os valores e con-
quistas da instituição.

 ATENÇÃO: Visando a maior segurança, após salvar 
as informações, você receberá no prazo máximo de 48 
horas, um e-mail confirmando a liberação do acesso pela 
ANSEF Nacional.
 Você terá acesso a Informações, Convênios Naciona-
is, Cadastro, Consultas Processuais e entre outros... 
Aproveite e baixe já!

Baixe agora no seu SMARTPHONE e tenha mais essa 
facilidade. 
São apenas 3 passos:

 Baixe o aplicativo ANSEF NACIONAL através do 
APP STORE ou GOOGLE PLAY;
 Caso não tenha feito o RECADASTRAMENTO na 
Área Restrita do site, responda SIM na mensagem e 
siga as instruções (cadastre uma senha, atualize seu 
e-mail, telefone e entidade afiliada da ANSEF NACION-
AL); e
 Acesse o APP e digite o seu CPF e SENHA cadas-
trados para liberar o acesso ao Aplicativo;

Polícia Federal em Uberlândia 
deflagra operação para reprimir 
tráfico de armas e drogas na 
cidade e em diversos estados

Solicitação da ANSEF Nacional

 Na tarde do dia 25 de agosto, a ANSEF Nacional 
envia para o Diretor Geral da Polícia Federal uma solici-
tação para a destinação de vagas de estacionamentos em 
todas as unidades para servidores aposentados, seguindo 
o exemplo da SR do Rio 
Grande do Norte.
 Também no mesmo ofício, está o pedido para a 
criação de um espaço de convivência, onde estes terão 
maior acolhimento ao visitarem o órgão.

 

Batizada de Operação 'Balada', os mandados 
foram expedidos pela 4ª Vara Criminal da 
Comarca de Uberlândia nos estados de Minas 
Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Rondônia, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Alagoas, 
Tocantins e Espírito Santo. Em Minas Gerais, 
as ações foram realizadas ainda em Uberaba, 
Prata e Ituiutaba.

 A evolução deve ser constante e um passo de cada 
vez deve ser dado para descobrir rumos novos e aper-
feiçoar o que já está bom e poderá melhorar.
 Assim é a sensação de criar um boletim e reativar o 
jornal “Voz Ativa”: Evolução. É imenso o prazer de retor-
narmos de forma quinzenal com um novo informativo e 
mensalmente com o jornal, a fim de trazer mais conexão 
com os nossos associados através da transparência.
 Voltamos dessa vez aliados à tecnologia e rapidez, 
fazendo de forma digitalizada com que as notícias e princi-
pais informativos da instituição cheguem a todos de forma 
direta. 
 Comemoramos juntos mais um exemplar cheio de 
dedicação em cada etapa de produção e buscamos 
sempre manter as tradições e os valores de nossa enti-
dade, certos que outras conquistas e aperfeiçoamentos 
virão.
 Esperamos que os servidores também se manifestem 
com críticas e sugestões para as próximas pautas. Esta-
mos aqui para veicular justamente o que for de interesse 
das afiliadas e, consequentemente, dos associados. 

Carlos Alberto Tartarone
Presidente



BRASÍLIA -  OUT/2021 - EDIÇÃO 01 - NÚMERO 01PÁGINA 02

Convocação eleitoral triênio 
2022/2025

 A Associação Nacional dos Servidores da Polícia Fed-
eral – ANSEF Nacional, com sede Administrativa da Enti-
dade localizada no SAUS Qd. 5 Lote 4 Bloco “K” Sala 302 
– Ed. OK OFFICE TOWER – Brasília/DF – CEP: 70.070-937, 
convoca todos os associados a participarem das Eleições 
para provimento dos cargos da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal da Entidade, para o Triênio 2022/2025
As eleições serão realizadas no dia 23 de março de 2022  

das 09h até às 17h no horário de Brasília, de forma virtu-
al, pelo aplicativo da instituição que já está disponível para 
download em todos os celulares.
 Chapas interessadas devem fazer suas inscrições 
mediante requerimento específico e ficarem atentas ao 
prazo para realizá-las, conforme o edital. 
 Quanto ao Formulário e/ou Ficha de Inscrição Indi-
vidual, para as Chapas e Candidatos que concorrerão à Di-
retoria Executiva e Conselho Fiscal da Entidade, estarão à 
disposição no Site: www.ansef.org.br a partir do dia 
15/10/2021. 

 Foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) em Uberlân-
dia na manhã desta terça-feira (5) operação para desar-
ticular uma organização criminosa especializada no tráfico 
de drogas, armas de grosso calibre e lavagem de dinheiro.
 Os mandados e medidas foram expedidos pela 4ª 
Vara Criminal da Comarca de Uberlândia nos estados de 
Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Rondônia, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Alagoas, Tocantinse Es-
pírito Santo. Em Minas Gerais, as ações foram realizadas 
em Uberlândia, Uberaba, Prata e Ituiutaba.
 Conforme a PF, a ação batizada de "Operação 
Balada" contou com cerca de 850 Policiais federais cum-
prindo 247 mandados de prisão e 249 mandados de busca 
e apreensão, além de centenas de outras medidas caute-
lares, como sequestro de bens e bloqueio de contas cor-
rentes.
 A Polícia Penal, através da Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais 
(Sejusp-MG), também colaborou com a ação com 35 poli-
ciais para custódia e transporte dos presos na operação.

Edital de convocação e suas respectivas 
datas já estão disponíveis em site

PF apreende grande quantidade 
de Cocaína no Porto do Rio

Expediente

 Rio de Janeiro/RJ - Na noite desta terça-feira, 05/10, 
a Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, encontrou 
grande quantidade de drogas em contêineres, no Porto do 
Rio, com destino a Moçambique, na África.
 Após a vistoria completa na carga, toda a droga será 

encaminhada à Superintendência da PF no Rio de Janeiro 
para pesagem final e formalização da apreensão. 
 A ação foi desencadeada após denúncia recebida no 
Disque Denúncia.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
cs.srrj@dpf.gov.br | www.pf.gov.br
(21) 2203-4404 / 4405 / 4406 / 4407

Diretoria Executiva da Ansef Nacional- 
Triênio 2019/2022

Presidente: Carlos Alberto Tartarone 
Vice-presidente: Marco Aurélio Bolpa-
to da Silva 
Secretária-Geral : Leontina Adriano de 
Souza 
Adjunto: Carlos Alberto Nascimento 
Araújo
Diretor Financeiro: Dailson Santos 
Muniz Ferreira 
Adjunto: Railton Cabral Viana
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: Marcelo Thompson
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: Iranilmo Melo Lopes 
Conselho Fiscal: 
Presidente: Élio Bertin
Membros efetivos: Antônio Gomes da 
Silva
Claiton de Souza Azzi 
Membros suplentes: Francisco de 
Assis Correia Gomes
Julio Gomes de Carvalho Junior

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 boletim 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 colabo-
rações assinadas. As publicações visam 
estimular o aperfeiçoamento. 

A reprodução das matérias aqui enfoca-
das 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.

O Boletim Voz Ativa é uma iniciati-
va da diretoria e Comunicação e 
Promoção Social, dirigida por 
Francisca Erlândia Mendes Moreira 
Passos.

Jornalista responsável: Joaquim de 
Souza Netto – josounetto@hot-
mail.com.

Estagiária e editora assistente: 
Sthefanny Sousa – sthefanny-
.scs71@gmail.com.

Jornal digital produzido pela Lôbo 
Estratégia e Conteúdo. Coorde-
nação: Mariana Lôbo. Projeto gráfi-
co e diagramação: Rafael Sen-
horinho. E-mail: contato@lobocon-
teudo.com.br Distribuição digital.


