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 Há seis anos tenho tido a honra e o privilégio de fazer 
parte da Diretoria Executiva da nossa querida ANSEF 
NACIONAL, mais precisamente na Diretoria Financeira. 
 Na primeira metade deste período, como Vice Diretor 
Financeiro, na administração do presidente JOÃO 
ANTUNES DE VASCONCELOS, cujo Diretor Financeiro à 
época era o nosso atual presidente, CARLOS ALBERTO 
TARTARONE, testemunhei a nossa importantíssima 
evolução patrimonial, com a aquisição de três 
apartamentos em Brasília, bem como a repartição de 
recursos oriundos de doações, com todas as nossas 
Ansef’s Regionais, proporcionalmente ao número de 
associados em cada uma delas. 
 Nesta segunda metade, desta vez como Diretor 
Financeiro, testemunho o empenho, o entusiasmo e o 
afinco com que todos os membros da diretoria atuam para 
manter o equilíbrio financeiro de nossa entidade 
associativa nacional. É fato que a ANSEF NACIONAL 
possui algumas dívidas, devidamente equacionadas, 
sendo que as de valores mais significativos encontram-se 
judicializadas, aguardando as respectivas sentenças para 
darmos os devidos encaminhamentos. 
 Entretanto, é imperioso lembrar que nenhuma 
dessas dívidas foi contraída pelos atuais gestores. Elas são 
originárias de longínquas administrações anteriores, das 
quais aqui não faço juízo de valor.

Diretor financeiro mostra evolução 
associativa



BRASÍLIA -  JAN/2022 - EDIÇÃO 01 - NÚMERO 05PÁGINA 02

PF faz maior apreensão de maconha

Recordar é viver
 Nesta edição do Boletim, homenageamos nossos policiais federais que trabalharam no Mato Grosso do Sul na 
década de 1980 e se notabilizaram no combate as drogas, contrabando e comércio ilegal de armas, dentre outras 
atividades. 
 São nossos heróis anônimos que na quase totalidade, gozam de suas aposentadorias com o sabor de missão 
cumprida.

 Um homem que trazia equipamentos eletrônicos sem 
comprovação fiscal foi interceptado ontem (20), no 
Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto 
Freyre, na Imbiribeira, na Zona Sul da cidade. 
De acordo com a Polícia Federal, foram encontrados 137 
aparelhos de telefone celular, fones de ouvido e smart 
watches. O valor total da mercadoria foi estimado em R$ 
167 mil. 
 A carga foi apreendida e repassada para a Receita 
Federal, que tomou as providências legais.
Segundo a PF, os equipamentos estavam escondidos 
dentro de caixas de toner de impressoras para tentar 
despistar a fiscalização. Foram encontradas 19 caixas de 
toner distribuídas em quatro malas. 
A pós os procedimentos policiais, a carga retida foi 
encaminhada para a Receita Federal do Brasil, onde foram 
formalizados os procedimentos fiscais daquele órgão.

 26 de Janeiro de 2022, Polícia Federal de Ponta Porã, 
GISEFAC/PPA e Polícia Federal de Guaíra realizam 
apreensão de grande quantidade de drogas em Guaírá/PR.
 Após troca de informações entre as unidades da 
Polícia Federal, foi realizada ação que resultou na 
apreensão de aproximadamente 19.090 kg de maconha 
na divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná.

PF EM AÇÃO
Polícia Federal apreende mala com 
smartphones estimados em R$ 167 
mil no Aeroporto do Recife


