Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal
COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CGCS/PF
OFÍCIO Nº 35/2021/CGCS/PF
Brasília, 18 de novembro de 2021.
Às entidades nacionais de classe dos servidores da Polícia Federal:
Associação Brasileira dos Papiloscopistas de Polícia Federal-ABRAPOL
Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Federal-ANEPF
Associação Nacional dos Funcionários da Polícia Federal-ANSEF
Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais-APCF
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal-ADPF
Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal-FENADEPOL
Federação Nacional dos Policiais Federais-FENAPF
Sindicato Nacional do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal-SINPECPF

Assunto: Mensagem DG - Plano de Saúde

Prezados Diretores,
Encaminho, em anexo, a Mensagem do Senhor Diretor-Geral sobre o Plano de
Saúde de autogestão da Polícia Federal para todos os servidores da PF, policias e
administrativos da ativa e aposentados, abrangendo seus dependentes.
Assim, solicito que seja dado amplo conhecimento aos servidores associados
desta entidade de classe, em especial, aos aposentados que não possuem e-mail institucional,
uma vez que os servidores da ativa já receberam essa informação por meio dos respectivos emails institucionais e também pela Intranet da PF.
Atenciosamente,

ALCIOMAR GOERSCH
Delegado de Polícia Federal
Coordenador-Geral de Comunicação social
Documento assinado eletronicamente por Alciomar Goersch, Delegado(a) de Polícia Federal,
em 18/11/2021, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
21090876 e o código CRC 9CCDC65D.
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Mensagem do Diretor-Geral
PF conquista avanço na implementação do plano de saúde
Uma das principais iniciativas da atual Direção-Geral da Polícia Federal, a
de criação do plano de saúde de autogestão da PF, é uma realidade.
Com os esforços e as inúmeras tratativas no mais alto escalão do Governo
Federal, os pontos mais críticos para a implementação do plano de saúde foram
superados.
As negociações contaram com o apoio e a aprovação prévia do Senhor
Presidente da República. Com isso, o plano de saúde será uma conquista inédita
e que está muito próxima de todos os servidores da PF: policiais e
administrativos, abrangendo também os seus dependentes.
Cabe ressaltar que uma série de outros projetos e aperfeiçoamentos na gestão
da Polícia Federal estão sendo trabalhados intensamente pela Direção-Geral,
com o propósito de cuidarmos daqueles que são os pilares da nossa instituição:
nossos servidores.
Reforçamos que, somente com a união e o respeito de todos os valores e
princípios históricos do órgão, conseguiremos alcançar o triunfo.
A Polícia Federal não pertence a alguns, mas sim à sociedade brasileira.

Brasília/DF, 16 de novembro de 2021.

PAULO MAIURINO
Diretor Geral da Polícia Federal
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