
 
De: dpsp.cgcsp@dpf.gov.br <dpsp.cgcsp@dpf.gov.br>  
Enviada em: sexta-feira, 3 de abril de 2020 08:25 
Para: contato@abcfav.com.br 
Cc: presidente@abcfav.com.br 
Assunto: ENC: ENC: Oficio ABCFAV 019303/2020 
 
Prezados.  
 
Segue orientação, quanto ao consultado.  
 
Att 
Leonardo Lobato 
AADM 
DPSP/CGCSP 
 
De: Guilherme Lopes Maddarena  
Enviada em: quinta-feira, 2 de abril de 2020 16:14 
Assunto: Re: ENC: Oficio ABCFAV 019303/2020 
 
Boa tarde, 
 
Em razão da publicação da Portaria 14327481-CGCSP/DIREX/PF, em anexo, os requerimentos 
foram atendidos. 
 
Att, 
 
Guilherme Lopes Maddarena 
Delegado de Polícia Federal 
DPSP/CGCSP 
 
Em Terça, Março 31, 2020 10:06 -03, "Licínio Nunes de Moraes Netto" < cgcsp@dpf.gov.brbr> 
escreveu: 
  
De: contato@abcfav.com.br [mailto:contato@abcfav.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 30 de março de 2020 14:16 
Para: 'Licinio' < cgcsp@dpf.gov.brbr> 
Cc: cgcsp@dpf.gov.br; sec.cgcsp@dpf.gov.br; presidente@abcfav.com.br 
Assunto: Oficio ABCFAV 019303/2020 
  
Ao 
Excelentíssimo  
Delegado de Polícia Federal  
Dr. Licínio Nunes de Moraes Netto 
MD – Coordenador-Geral - CGCSP/DIREX/PF 

  

 Ofício ABCFAV 00193003/2020 

Ref.:  Prorrogação Autorizações fornecidas pela Polícia Federal, Alvará de 

funcionamento e Alvará de compra de munições. 

Ilustríssimo Senhor, 
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A ABCFAV – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CURSOS DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES, sociedade civil sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.988.782/0001-02, com sede à Rua Bernardino 
Fanganiello, 691, Bairro Casa Verde, telefone  (11) 34160720, Cep 02512-000, São Paulo 
– SP, destinada à coordenação, defesa e representação da categoria econômica das 
empresas de cursos de formação em todo o território nacional, por seu presidente, 
cumprindo obrigação constitucional e estatutária, dirige-se a Vossa Senhoria para expor 
e requerer o que segue:  

A entidade é a legítima representante das empresas 
regularmente habilitadas pelo Departamento de Polícia Federal para ministrar cursos de 
formação e reciclagem de vigilantes em âmbito Nacional. 

 Ocorre que alguns de nossos associados, no caso as escolas de 
cursos de formação e reciclagem de vigilantes, se encontram em situação 
extremamente aflitiva quanto ao posicionamento das autoridades das principais capitais 
do país, por leis, atos ou decretos que estão suspendendo aulas e atividades presenciais 
nas escolas em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

Desta forma, vimos solicitar de V.Sa., que as autorizações de 
compra de munições publicadas no Diário Oficial da União a partir do mês de março 
sejam prorrogadas por 90 (noventa) dias.  

Na mesma linha, solicitamos, se possível, que também sejam 
prorrogadas por 90 (noventa) dias as autorizações de alvará de funcionamento com 
vencimento a partir de março. 

Estamos inteiramente à disposição de Vossa Senhoria para o 
agendamento de reunião (Microsoft Teams ou telefone) para a discussão do assunto em 
referência e atendimento aos interesses mútuos. 

Limitados ao exposto, aproveitamos o ensejo para renovar 
nossos votos de elevada estima e distinta consideração. 

  
Atenciosamente. 
 
Ricardo Tadeu Corrêa ASE 

Presidente 
www.abcfav.com.br 

Sede - Fone: + 55 11  3416-0720 

 
 

http://www.abcfav.com.br/

