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NOTA DE ESCLARECIMENTO  
E CONVOCAÇÃO 

 
 
PREZADOS ASSOCIADOS E SERVIDORES DA SR/DPF/RJ 
 
 

A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO- 
ANSEF/RJ tem o dever de comunicar aos servidores desta Superintendência os fatos que 
ensejam a dura decisão de FECHAR A ACADEMIA E A FISIOTERAPIA a partir do dia 
30 do corrente mês. 

A Administração Pública, através da AGU formalizou Ação de Reintegração de Posse 
em face das áreas ocupadas pela ANSEF/RJ que alcança, a administração, a Academia e a 
Fisioterapia. 

O Juiz concedeu a liminar e a Ansef/rj foi notificada dia 14/04/2015, por Oficial de 
Justiça, tendo o prazo, até 15 de maio para a desocupação das áreas ocupadas sob pena de 
multa diária de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais); 

O jurídico da Ansef/RJ foi acionado e as providências pertinentes estão sendo 
tomadas. 

Imperioso afirmar, QUE O TEMPO, além da Administração Pública, está contra nós 
haja vista os inúmeros feriados que enfrentamos. 

O fechamento da ADADEMIA e da FISIOTERAPIA será dia 30 próximo e pedimos que 
compareçam a ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA convocada para às 12:15 – 12:30 
onde serão abordados e debatidos todos esses temas. 

È difícil empreender o desemprego dos professores, dos fisioterapeutas e assistentes.A 
ANSEF/RJ sempre foi uma agregadora! 

Mais difícil anda é ver todas as obras realizadas pela ANSEF/RJ, obras estas que 
substituem as obrigações da gestão,  serem jogadas ao léu ! 

O direito da Administração Pública em não mais querer entes estranhos dentro do 
prédio da Superintendência é legal, mas a ANSEF/RJ , para a Administração Pública, pelo que 
fez e faz em seu lugar, NÃO É ENTE ESTRANHO! 
      

 Amigos, a Diretoria da ANSEF/RJ está de LUTO ! 
 
                 Até a AGE dia 30 de abril. 
 
 
 
                              
 

PRESIDENTE DA ANSEF/RJ 
Carlos Alberto Tartarone 


