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        Brasília, 28 de abril de 2020. 

NOTA DE BOAS-VINDAS 

 

A Associação Nacional das Mulheres Policiais do Brasil (Ampol), que agrega 

representantes policiais femininas das forças da segurança pública: Polícia 

Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares, vem a público externar a grata satisfação ao Exmo. Sr. 

Presidente da República pela feliz escolha e indicação do nome do delegado de 

Polícia Federal, Alexandre Ramagem Rodrigues, para assumir a direção geral da 

Polícia Federal nesta terça-feira, dia 28 de abril de 2020. 

Dr. Ramagem, homem simples, humilde e disciplinado, goza de excelente conceito 

profissional entre os policiais federais. Durante 15 anos foi forjado 

profissionalmente na árdua lida da carreira, exercendo os mais diversos cargos e 

funções, tais como delegado de combate ao crime organizado, na superintendência 

do Estado de Roraima, onde também respondeu como superintendente regional e 

exerceu a função de delegado regional executivo (DREX). Anos depois, foi 

transferido para a sede, em Brasília (DF), com a missão de criar e de chefiar a 

Unidade de Repressão a Crimes Contra a Pessoa, chegando a assumir também a 

chefia da Divisão de Administração de Recursos Humanos. Ainda, por algum 

tempo, foi responsável pela Divisão de Estudos, Legislações e Pareceres da 

Polícia Federal. 

Em 2017, foi convidado a integrar a equipe de policiais federais responsável pela 
investigação e inteligência de polícia judiciária no âmbito da Operação Lava-Jato. A 
partir das atividades desenvolvidas, passou a coordenar o trabalho da PF junto ao 
Tribunal Regional Federal da 2ª Regional, com sede no Rio de Janeiro. Consta 
também em seu currículo a Coordenação de Recursos Humanos da PF, na 
condição de substituto. 

Em razão dos conhecimentos operacionais nas áreas de segurança e inteligência, 
assumiu, ainda em 2018, a coordenação de segurança do então candidato e atual 
presidente da República, Jair Bolsonaro. 

Assim que o presidente do país foi empossado, Dr. Ramagem foi nomeado 
superintendente regional da PF no Ceará, desligando-se totalmente da missão 
junto ao candidato eleito. Atendendo a interesses da administração, não chegou a 
assumir a superintendência da SR/DPF/CE. Em julho de 2019, Dr. Alexandre 
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Ramagem foi nomeado para assumir a direção geral da Agência Brasileira de 
Inteligência, onde permaneceu até o dia de hoje. 

Pela brilhante folha de bons serviços prestados à nação como delegado de polícia 
federal, Dr. Alexandre Ramagem fez de sua missão policial um ideal de vida. Como 
servidor de conduta ilibada, probo, leal e fiel cumpridor das normas e diretrizes que 
regem a PF e a vida pública nacional, angariou o respeito, a admiração e a 
credibilidade de seus colegas papiloscopistas, escrivães, agentes, peritos criminais 
e delegados da carreira policial federal, bem como os do quadro administrativo.  

SEJA BEM-VINDO, DR. RAMAGEM! O SEU LUGAR É AQUI, ENTRE NÓS, 
IRMANADOS PELO MESMO IDEAL REPUBLICANO QUE NORTEIA A MISSÃO 
CONSTITUCIONAL DA POLÍCIA FEDERAL! 

 

Respeitosamente, 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS MULHERES POLICIAIS DO BRASIL - AMPOL 

 

 


