
 

     
    
 
 
 

Caros Associados ; 

 
Tendo em vista algumas ponderações quanto ao valor do pacote dos XIII JOIDS – 

JOGOS NACIONAIS DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL , que 
será realizado no período dos dias 06 a 16 de Novembro , na cidade de Florianópolis - Santa 
Catarina , nos sentimos na obrigação de esclarecer : 
Que o valor cobrado pela Ansef – RJ, há 18 meses atrás era de R$ 2.500,00 ( sócios) e R$ 
2.800,00 ( DEPENDENTES ) e hoje está em torno de R$ 3.250,00 e R$ 3.550,00 
respectivamente , é certamente um dos mais baratos , cobrados por todas as Ansefes 
Estaduais , e este não cobre a totalidade dos custos , que é de aproximadamente  R$ 4.300,00 
( QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS ) ,  incluindo hospedagem , passagem aérea , translado 
( sem alteração no dia e voo ) , pensão completa ( café da manha , almoço e jantar ), 
pagamento do pessoal de apoio e treinadores, vestuário social ( abertura ) e uniformes, 
havendo assim um substancial subsidio por parte da ANSEF/RJ. 

Como é de conhecimento geral , é muito difícil a obtenção de ajuda financeira , a titulo 
de Patrocínio ,em virtude dos problemas legais ,vez que os jogos não permitem a inclusão nas 
leis de isenção fiscal no âmbito Municipal , Estadual e Federal , e funcionais , pela natureza de 
nossa atividade policial , além da grave crise financeira que hoje vivemos.  Com isso perdemos 
Patrocinadores Importantes e não conseguimos novos investidores, tornando assim , quase 
impossível o aumento de subsídio , por parte da Associação . Nas últimas  edições dos Jogos a 
Ansef deixou de patrocinar 100%  , em virtude dos problemas acima mencionados e , 
principalmente não achar justo que se gaste dinheiro da Entidade em favor de 
aproximadamente 10% de sócios , que vão aos Jogos , em desfavor os 90% que ficam no 
Estado , o que certamente prejudicaria os investimentos para a melhora e implementação de 
benefícios . Para completar as dificuldades em subsidiar o pacote Olímpico, a ANSEF-RJ 
sofreu um revés, com a solicitação pela Administração da saída de nossa Sede, Academia e 
Fisioterapia do prédio da SR. 

Com muito esforço da Diretoria e dos funcionários, conseguimos reestruturar a 
Associação, com a inauguração de nossa nova Sede própia, situada à Avenida Venezuela nº 3 
– salas 901 a 904 , e do Centro de Reabilitação , onde teremos todas as atividades  que 
realizávamos na sede anterior e a  do Centro de Artes  Marcias, com a instalação de um novo 
Tatame , onde teremos aulas de JIU-JITSU , MUAY THAI e BOXE , situado na Avenida 
Venezuela nº 131 – grupo 1011 . Tudo isso com um alto custo financeiro, com aluguéis das 
salas onde foram instaladas os Centros de Reabilitação e Artes Marciais, obras para a 
adequação dos referidos Centros, e despesas pertinentes. 

Outros fatores que contribuem com as dificuldades financeiras vividas pela Associação, 
são a saída dos sócios por morte, transferência, por motivos econômicos e particulares, bem 
como a não inclusão dos novos Servidores no quadro associativo, em detrimento ao aumento 
do custeio Administrativo, causando um desequilíbrio entre Receita e Despesas. 

Por tudo isso, solicitamos a vocês, Caros Associados que não deixem a ANSEF-RJ 
acabar! Juntem -se a nós no trabalho de manutenção daquela que é a PRIMEIRA 
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL, que congrega todas 
as classes de servidores do DPF e pensionistas. 

  Peçam para aqueles que saíram, que retornem, precisamos deles! Convençam 
aqueles que queiram sair, que permaneçam .  Solicitem aos Servidores que ainda não são 
sócios, que se Associem . 
 
UNIDOS SEREMOS MAIS FORTES ! 
 
                                                                                                                                        
DIRETORIA. 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Av. Venezuela nº03/94º andar -Saúde - Rio de Janeiro - Cep 20081-311 

Tel.: 021 - 233-5392/253.0011 - Fax. 233.7042  

E-mail: ansefrj@ig.com.br 
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