


Um local sem distinções de classe, 
nos quais todas as categorias 
que compõe a estrutura da Polícia 

Federal esquecem suas diferenças para 
permanecer lado a lado em saudáveis 
competições e confraternizações. Um local 
onde as pessoas importam mais do que os 
cargos que ocupam. Um local onde somos 
todos Polícia Federal.

Esta é a Associação dos Servidores da 
Polícia Federal que nós desejamos ver e 
pela qual nós batalhamos em todos esses 
anos de vida associativa. Escrito dessa 
forma, fica claro que é algo simples. Basta 
foco e trabalho duro para chegar lá. Apesar 
disso, sentimos que nossa amada ANSEF 
se desviou desse caminho, adotando um 
discurso que segrega e cria privilégios. Por 
isso, queremos recolocar a entidade nos 
trilhos, com Renovação & Transparência!

Experiência para essa missão não nos 
falta. Nossa chapa é toda composta por 
nomes que dedicaram boa parte de suas 
vidas para o fortalecimento da nossa 
associação. Colegas que estão entre os 
mais atuantes em seus estados e também 
no cenário nacional.

Murilo Macedo é exemplo disso. 
Candidato à Presidente pela “Chapa 2 – 

Renovação & Transparência!”, ele ajudou 
a transformar a ANSEF – GO. Enquanto 
diretor da entidade, presidiu o Comitê de 
Organização Nacional (CON) dos JOIDS 
e do JOIAPOF com imenso sucesso em 
ambas as empreitadas. A qualidade das 
praças esportivas, da arbitragem, dos 
centros de fisioterapia, dos locais de 
hospedagem e dos eventos culturais (que 
contaram com shows de artistas de renome 
nacional) oferecidos durante os jogos 
estabeleceram, de imediato, novos padrões 
de organização, logística e excelência para 
os futuros eventos da ANSEF NACIONAL.

Nessa jornada, Murilo contou com o apoio 
inestimável dos colegas Mário Ribeiro (atual 
presidente da ANSEF – GO e candidato a 
Diretor-Financeiro pela Chapa 2) e Jaime de 
Moraes, este último candidato ao Conselho-
Fiscal. “Estamos unidos! Queremos levar 
o sucesso que tivemos na ANSEF – GO, 
tirando a entidade das últimas colocações 
nos JOIDS para colocá-la no topo, para a 
ANSEF NACIONAL!”, explica Ribeiro.

Quem também soma sua experiência 
e sua trajetória de sucesso ao projeto 
da Chapa 2 é o colega José Gomes P. 
Neto, atual presidente da ASPOFECE 
e ex-diretor de esportes do Sinpof-CE, 



tendo representado ambas as entidades 
na delegacia de Juazeiro do Norte – CE 
por uma década. Alia sua experiência 
associativa ao seu amplo conhecimento 
acadêmico, com formação em Direito e pós-
graduação em Criminologia e Direito Penal 
e especialização em Segurança Publica.

O mesmo pode ser dito do colega Wagner 
Tiezerin, atual presidente da Ansef-SC, cuja 
trajetória engloba atuações de destaque nas 
diretorias da regional catarinense e gaúcha 
da ANSEF. Atualmente aposentado, o futuro 
secretário-geral da ANSEF ajudou a fundar 
o primeiro sindicato policial do Brasil, no 
Rio Grande do Sul.

Outro nome de grande destaque é o 
de João Luis Rodrigues Nunes, atual 
presidente do SinpecPF e uma das grandes  
lideranças da Polícia Federal, que concorre 
a posto no Conselho Fiscal pela Chapa 2.

E tanto mais poderia ser dito sobre os 
demais nomes da chapa: Mirian Kruse, de 
Santa Catarina; Elias Rêgo, vice-presidente 
da ASPF-PA; João Marques, presidente da 
ANSEF-AL; Jair Pontes, da Bahia; Francisco 
Emirton, do Ceará; Rodolfo Moura, do Mato 
Grosso; Celso Ferreira, vice-presidente da 
ANSEF-MG; Manoel André, vice-presidente 
ASPF-PR; Manoel Teixeira, candidato a vice-
presidente da DIREF-DF; Melissa Dutra, do 
Rio Grande do Norte; Heitor Laurindo, do 
Rio Grande do Sul; Ubirajara Gilbernon, 
candidato à presidência da ASPFEM-
MA; Wandilson Ranieri, vice-presidente 
da ANSEF-AP; Ricardo Melo, do Rio de 
Janeiro; Jorge Beck, do Mato Grosso do 
Sul; Flávio Teles, do Ceará; Jaime Morais, 
de Goiás; e Adevan Bonfim, de Tocantins. 
Em comum, todos são nomes de peso no 
meio associativo. Todos desejam o melhor 
para a ANSEF NACIONAL.

Por isso, caro irmão ansefiano, não tenha 
mais dúvida: a ANSEF pode mais! Tal qual 
o lema olímpico que rege os esportes que 
tanto amamos, podemos ser MAIS FORTES, 
podemos ir MAIS LONGE, podemos voar 
MAIS ALTO! Mas para isso, precisamos de 
“Renovação & Transparência” em nossa 
entidade. Precisamos colocar o trabalho e 
a competência na frente, para que nossa 
entidade possa voltar a falar com todos os 
colegas, nacionalmente.

No dia 28 de março, vote CHAPA 2!



WAGNER TIEZERIN - SC
SECRETÁRIO-GERAL

MIRIAN KRUSE - SC
SUBSECRETÁRIA-GERAL

MARIO RIBEIRO - GO
DIRETOR FINANCEIRO

ANTÔNIO ELIAS RÊGO - PA
VICE-DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO MARQUES - AL
DIRETOR DE PATRIMÔNIO

JAIR M. PONTES - BA
VICE-DIRETOR DE PATRIMÔNIO

RODOLFO MOURA - MT
VICE-DIRETOR JURÍDICO

Lotado em Goiânia - GO, Murilo Macedo é 
agente-administrativo, bacharel em direito 
e diretor jurídico da ANSEF-GO, que ele 
também presidiu. Enquanto diretor da 
entidade, coordenou a realização dos JOIDS 
e do JOIAPOF recebendo inúmeros elogios 
pela qualidade do trabalho.

Nascido em Fortaleza - CE, José Gomes 
Pereira Neto é Agente de Polícia Federal 
e atual presidente da ASPOCEFE. Tem 
grande experiência nos ramos associativo 
e esportivo, já tendo ocupado a diretoria de 
esportes do Sinpef-CE. 

PRESIDENTE
MURILO MACEDO - GO

VICE-PRESIDENTE
JOSÉ GOMES - CE

MIRIAN KRUZE - SC
SECRETÁRIO-GERAL

FRANCISCO EMIRTON - CE
DIRETOR JURÍDICO



JORGE BECK - MS
MEMBRO EFETIVO

JOÃO LUIS NUNES - GO
MEMBRO EFETIVO

FLÁVIO TELES- CE
MEMBRO EFETIVO

ADEVAN BONFIM - TO
SUPLENTE

JAIME DE MORAES - GO
SUPLENTE

CELSO FERREIRA - MG
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

E PROMOÇÃO SOCIAL

MANOEL ANDRÉ - PR
VICE-DIRETOR DE COMUNICA-

ÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

MARIO RIBEIRO - GOMANOEL TEIXEIRA - DF
DIRETOR FINANCEIRODIRETOR DE ASSUNTOS

PARLAMENTARES

MELISSA DUTRA - RN
VICE-DIRETOR DE ASSUNTOS

PARLAMENTARES

RICARDO B. MELO - RJ
VICE-DIRETOR DE ESPORTES

WANDILSON RANIERI - AP
DIRETOR DE ESPORTES

HEITOR FREITAS - RS
DIRETOR PARA ASSUNTOS

DE APOSENTADOS

UBIRAJARA GIBERNON - MA
VICE-DIRETOR PARA ASSUN-

TOS DE APOSENTADOS



COMPROMISSOS
COM TRANSPARÊNCIA

• Estudo para retomada dos Jogos Regionais;
• Aperfeiçoamento dos JOIDS, do JOIAPOF e implantação 
de seletiva para os Jogos Mundiais;
• Apoio às regionais que sediarem eventos na captação 
de patrocínios junto à iniciativa privada e de incentivos 
governamentais para eventos culturais e desportivos;
• Criação de calendário nacional de eventos, com apoio 
aos atletas para participação de eventos locais nas suas 
modalidades;
• Incentivo à oferta de prática desportiva nas regionais;
• Gestões para que servidores administrativos voltem a 
ter direito à atividade física;

• Apoio a projetos de esporte, lazer e assistência social nas 
regionais;
• Criação de projetos sociais junto às regionais voltadas ao 
esporte nas comunidades carentes;
• Tratativas junto à Polícia Federal e às Operadoras de Saúde 
para oferecimento de melhores planos para os associados;
• Fortalecimento das atividades preventivas nas regionais, 
com serviços de orientação psicológica e de acompanhamento 
nutricional;
•	 Definição	 de	 “Calendário	 de	 saúde”,	 com	 campanhas	
periódicas de incentivo à prevenção de doenças;
•	 Gestões	junto	ao	Ministério	da	Saúde	para	que	pofissionais	
da PF sejam incluídos no Programa Nacional de Vacinação;

•	 Programa	de	apoio	ao	servidor	aposentado,	com	ações	específicas	para	
este grupo de colegas;

• Reordenamento do Departamento Jurídico, com a 
atualização de cadastro de associados e informações em 
tempo real sobre as ações judiciais propostas pela ANSEF, 
com o devido acompanhamento processual;
•  Suporte jurídico aos associados que venham responder 
PADS e ações judiciais em razão do serviço;



O futuro da ANSEF está em suas mãos! No dia 28 de março, você escolherá 
quem comandará nossa entidade pelos próximos três anos! Essas são as 
propostas da Chapa 2 - Renovação & Transparência para que a ANSEF volte 
a ser a casa de todos no âmbito nacional!

• Implantação de Ouvidoria, possibilitando aos 
associados enviar críticas e reclamações;
• Criação de ciclo de palestras nas regionais, com 
temas atuais e pertinentes às atividades da Polícia 
Federal;
•	 Promoção	 de	 campanha	 de	 filiação	 com	 programa	
de incentivo a adesões de novos associados, com ações 
voltadas aos servidores recém empossados; 
• Fortalecimento da comunicação da ANSEF, 
aumentando a presença de nossa entidade nas redes 
sociais para melhorar a divulgação de eventos e de 
serviços;
• Transparência na prestação de contas da entidade, 
com	 informatização	 do	 controle	 contábil	 e	 financeiro,	
apresentação e divulgação de balancetes mensais e dos 
gastos com deslocamentos e hospedagem da presidência 

e dos membros da diretoria;

•	 Definição	de	uma	agenda	de	trabalho	junto	a	Direção	
Geral da PF, com encontros periódicos, visando fortalecer 
o diálogo e reivindicar ações em prol da valorização dos 
servidores, buscando a união das categorias funcionais e o 
fortalecimento da instituição em que trabalhamos;
• Estreitamento de laços da ANSEF com as demais 
entidades de classe da Polícia Federal — e também com 
entidades representativas de outros órgãos —  com a 
criação	 de	 “Comitê	 Integrado	 de	 Ação	 Parlamentar”,	
visando contato permanente com os parlamentares para 
ações de esclarecimento e convencimento que visem 
preservar direitos e que busquem novas conquistas para os 
servidores da Polícia Federal;
• Defesa da reestruturação da Polícia Federal, com 
regulamentação de atribuições de todas as carreiras e 
melhoria salarial;



http://fb.me/Chapa2AnsefNacional

