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ENTREVISTA

Rogério Santos Alencar, o Rogerinho, é um 
delegado de polícia que não pensa duas 
vezes ao exprimir o amor pela profissão e 
por cada delegacia já comandada em seus 
15 anos na PCDF. Para ele, a delegacia é 
onde o cidadão encontra o primeiro apoio. 
“Costumo salientar que quando uma pessoa 
está em perigo ou é vítima de um crime, a 
DP está de portas abertas e é o local onde o 
cidadão encontra o primeiro apoio. Ser de-
legado de polícia é um ato de empatia, de 
tentar ajudar ao próximo colocando em risco 
sua própria vida. Quem faria isso pelo próxi-
mo? É por isso que as autoridades policiais 
devem ser valorizadas e respeitadas, pois 
atuam como policiais e coordenadores de 
outros agentes de segurança”, destaca ele.

Goiano, veio para Brasília aos 24 anos, ao 
tomar conhecimento do concurso para o 
cargo de delegado da Polícia Civil do DF. 
Rogerinho analisa que foi um encontro en-
tre ele e a profissão. “Após a formação na 
faculdade de Direito em Goiânia, estava 
estudando para carreiras jurídicas e surgiu 
o concurso para o cargo de delegado na 
PCDF. Uma carreira nobre, interessante, 
atrativa, pelo que não pensei duas vezes. 
Consegui lograr êxito no concurso e fiquei 
muito feliz em trabalhar na PCDF, instituição 
séria, ciente de suas atribuições constitucio-
nais, onde pude exercer a profissão e fazer 
muitas amizades, podendo, ainda, contribuir 
para a segurança pública das cidades por 
onde passei”, relembra.

Ele conta que iniciou na Polícia Civil da ca-
pital em 2006 como delegado na 18ª DP 
(Brazlândia). “Uma unidade agradável, aco-
lhedora, localizada numa cidade com baixos 
índices de criminalidade e com ares de ci-

Delegacia é onde o cidadão encontra o primeiro apoio,
afirma delegado 

dade interiorana. Conhecia e dialogava com 
autoridades, empresários e vários cidadãos 
moradores da cidade. Com extensa área ru-
ral, Brazlândia/DF era rotineiramente utiliza-
da para abandono de veículos roubados e 
servia de cativeiros para sequestros relâm-
pagos. Havia também alguns homicídios, 
tráfico de drogas e crimes ambientais (por 
ser rota de pescadores da Serra da Mesa). 
Casos de violência doméstica eram fre-
quentes. Foi uma ótima escola para apren-
der na prática os trabalhos policiais”, avalia 
o delegado.

Atuou ainda na 15ª DP (Ceilândia), unidade 
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considerada uma clínica geral diante da di-
versificação dos crimes e do grande volume 
de trabalho. Ele reflete que foi muito bom 
trabalhar nesta unidade, onde adquiriu ex-
periência e segurança para tomada de deci-
sões. Por último, o delegado foi designado 
para atuar na Delegacia da Criança e do 
Adolescente II, localizada em Taguatinga, 
unidade em que está lotado atualmente. Lá, 
ele conta que tem lidado com adolescentes 
infratores e adquirido uma nova visão do 
trabalho policial. “Com um olhar mais hu-
mano e atento aos princípios da proteção 
integral e prioridade absoluta que norteiam 
a atuação do Estado frente aos adolescen-
tes”, explica Rogério.

O profissional avalia que tem sido uma tra-
jetória de muito trabalho, dedicação, de 
madrugadas acordado e de muita respon-
sabilidade para com as funções que se pro-
pôs realizar. “A maioria das funções que de-
sempenhei foi nos plantões das delegacias, 
ocasiões em que as pessoas procuram a 
polícia pedindo socorro, sendo o delega-
do de polícia a primeira autoridade jurídica 
que está ao alcance do cidadão e capaz de 
ajudá-las. E é nesse sentido o maior apren-
dizado. O delegado de polícia é capaz de 
ajudar as pessoas e fazer da sociedade um 
lugar melhor para se viver, seja nos casos 
concretos, mais pragmáticos, como na pri-
são de um agressor no contexto de violên-
cia doméstica, seja nos casos mais comple-
xos, prendendo um traficante, um homicida 
ou um assaltante, por exemplo. O delegado 
de polícia, além da sua função constitucio-
nal relacionada à persecução criminal, tem 
também uma missão social que é ajudar as 
pessoas. Esse é o maior aprendizado”, des-
creve.

O delegado relembra um momento marcan-
te em sua profissão. Era um dia de Natal, 
ele e alguns colegas da 18ª DP decidiram 
fazer aquele dia ainda mais especial para 
a comunidade de Brazlândia. Encheram a 
viatura de brinquedos como bolas, carri-

nhos e bonecas e distribuíram às crianças 
pelo bairro. Logo se viram cercados delas 
e de seus sorrisos de gratidão. “Fomos tra-
fegando pelo bairro e as crianças correndo 
atrás e gritando que a polícia estava dando 
brinquedos. Foi emocionante! Uma forma 
leve de solidariedade, de fazer o bem e de 
aproximar a polícia da população. Um fato 
marcante e inesquecível”, relembra.

O goiano afirma que a força para continuar 
em uma profissão, por vezes estressante, 
está em sua família. Casado com a delega-
da Nancy Peixoto, ele pondera que a rela-
ção de cumplicidade e entendimento entre 
os dois torna tudo mais leve. “Família é o 
alicerce da sociedade e onde a pessoa en-
contra base e força para viver. Deus, famí-
lia, esposa e filhos são essenciais para uma 
vida equilibrada e plena. Nos trabalhos po-
liciais encontramos diversas situações que 
acabam mexendo com o psicológico, e te-
mos que ter equilíbrio emocional para não 
trazer problemas para dentro da família. No 
meu caso, sou casado com uma delegada 
de polícia, o que faz com que haja um enten-
dimento recíproco, uma cumplicidade, faci-
litando o enfrentamento dos desafios que a 
carreira nos proporciona”, relata o servidor. 

Entidades Integradas

Rogério conta que desde que entrou na 
PCDF é filiado ao Sindepo e a Adepol. O 
profissional destaca a importância do for-
talecimento das entidades para defesa dos 
interesses da categoria, seja no Congresso 
Nacional, seja nas ações judiciais de inte-
resse dos associados. Rogerinho relata ain-
da sobre o relacionamento que mantém com 
a Adepol, segundo ele, uma relação longín-
qua de alegrias e vitórias. “Mantenho laços 
de amizade com os presidentes da Adepol/
DF, desde o dr. Paulo D’Almeida, presidente 
emérito, Dr. Mauro Cézar, que presidia a as-
sociação quando entrei na PCDF, passando 
pelo Dr. José Werick e agora o Dr. Amarildo 
Fernandes. Amigo do Dr. José Wellerson, 
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diretor de esportes, ajudo na organização 
do campeonato de futebol Adeboleiros como 
capitão de equipes, um campeonato que 
mexe com o clube. Fui vitorioso em vários 
campeonatos e o clube da Adepol é para 
mim um lugar de integração, de descontra-
ção, de celebração da vida e da amizade”, 
conta o delegado e menciona que sempre 
que vai ao clube sente-se em casa”, fala ca-
rinhosamente o policial.

Para finalizar faz um agradecimento. “Apro-
veito a oportunidade para parabenizar o Dr. 
Amarildo Fernandes pelas melhorias que 
vem fazendo para o clube, principalmente a 
troca do gramado do campo de futebol, o 
que vai fazer do nosso campo um dos me-
lhores gramados do Distrito Federal. Para-
benizo também o Dr. Marcelo Portella, que 
está à frente do Sindepo e, com muita com-
petência, vem dando continuidade ao notá-
vel trabalho realizado pelo ex-presidente dr. 
Rafael Sampaio”, conclui o delegado. 
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NOTAS

Por meio de decreto do governador Ibanês Ro-
cha no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) 
desta sexta-feira (18) e seguindo todos os pro-
tocolos sanitários de segurança, o Clube da 
Adepol irá retornar com o uso das churrasquei-
ras, saunas e salão de eventos.

O anúncio da liberação foi feito pelo secretário 
da Casa Civil, Gustavo Rocha, em uma coletiva 
no Palácio do Buriti nesta quinta-feira (17/06). 
O secretário afirmou que as medidas seguiram 

os índices acompanhados pela Secretaria de 
Saúde sobre a situação da pandemia no DF.

O presidente da Associação dos Delegados de 
Polícia do DF (Adepol-DF), Amarildo Fernan-
des, avaliou o retorno de mais essas atividades 
de lazer para os associados de forma positiva. 
“Estamos, pouco a pouco, saindo de um perío-
do nebuloso para todos. Esse é mais um passo 
em direção a volta ao normal de nossas vidas”, 
declara o presidente.

Clube da Adepol reabre saunas, churrasqueiras e salão de festas
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O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) 
decidiu, por unanimidade, pela aplicação da 
aposentadoria integral e com paridade para po-
liciais civis que ingressaram em suas carreiras 
até 12 de novembro de 2019, antes da publi-
cação da Emenda Constitucional nº 103/2019, 
que alterou as regras da Previdência.

A votação ocorreu em plenário virtual na tarde 
desta quarta-feira (16/06) após consulta formu-
lada pela Polícia Civil do Distrito Federal (Pro-
cesso nº 0600-00005634/2020) pela aplicação 
de parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) 
à categoria. No documento, ratificado pelo pre-

sidente da República, Jair Bolsonaro (sem par-
tido), o órgão reconhece o direito.

O presidente do Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Distrito Federal (Sindepo-DF), Mar-
celo Portella, parabenizou a todos os envolvi-
dos pela conquista para a categoria. “Essa de-
cisão do Tribunal de Contas vem ratificar o que 
já havia no parecer da AGU e, por uma questão 
burocrática, ainda não estava em plena vigên-
cia. Com essa decisão do TCU existe uma se-
gurança jurídica maior e o reconhecimento des-
se direito da categoria dos Policiais Civis do DF, 
parabéns a todos”, declara Portella.

TCDF ratifica parecer da AGU e reconhece aposentadoria integral 
e com paridade a policiais civis
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Na última terça-feira (15/06), a diretoria das En-
tidades Integradas(Sindepo-DF e Adepol-DF) 
estiveram na Câmara dos Deputados, onde fo-
ram recebidos com integral apoio da Deputada 
Federal Celina Leão, engajada na luta em prol 
da categoria, na continuidade às tratativas para 
derrubada do veto presidencial a um trecho da 
Lei 14.162/2021, que dispõe sobre a organiza-
ção básica da Polícia Civil do Distrito Federal 
(PCDF). A medida vetada permitiria a conces-
são de plano de saúde aos integrantes das car-
reiras da Polícia Civil do Distrito Federal e aos 
seus dependentes.

A parlamentar ressaltou que continuará atuando 
afim de restabelecer a redação do artigo 5º do 
Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 6/2021, 
prevendo-se a possibilidade da concessão de 
assistência integral à saúde para as carreiras 
da PCDF, como já ocorre com a Polícia Militar 
e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fe-
deral. Junto à Deputada, os representantes das 
Entidades Integradas participaram da reunião 
com o líder do Governo na Câmara Federal, Ri-
cardo Barros.

Entidades Integradas recebem apoio de deputada Celina Leão em 
pleito sobre concessão de plano de saúde para policiais civis 
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Servidores públicos de diversas carreiras rea-
lizarão, na próxima quarta-feira (23/06), mobi-
lizações em todo o país contra a proposta de 
Reforma Administrativa (PEC 32/2020).A ma-
nifestação é organizada pela União dos Poli-
ciais do Brasil (UPB), apoiada pela Associação 
Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária 
(ADPJ) e  mais de 20 entidades representativas 
de carreiras da segurança pública. 

O protesto será dividido em dois atos durante o 
dia: um pela manhã e outro pela tarde. No pe-
ríodo da manhã, os servidores públicos parali-
sarão as atividades em todo o país. Os serviços 
de saúde, no entanto, não serão atingidos em 
virtude da pandemia do novo coronavírus.

Pela tarde, serão realizadas carreatas simultâ-
neas em todas as capitais. Em Brasília, a mani-
festação terá início no estacionamento do Mané 
Garrincha, a partir das 14h, e seguirá até a 
Esplanada dos Ministérios. 

A Reforma Administrativa prevê, entre outros 

pontos, diversos prejuízos e riscos para as car-
reiras públicas e para o serviço prestado, que 
deixará de ser de estado e passará a ser do 
governo de ocasião. Por isso, promoverão o ato 
públicopara chamar a atenção de todos em re-
lação ao desmonte que se aproxima.

O presidente da ADPJ e da Associação de De-
legados de Polícia do Estado de São Paulo 
(ADPESP), Gustavo Mesquita Galvão Bueno, 
fez um chamamento a todos os profissionais 
de segurança pública e policiais civis do Dis-
trito Federal para ingressarem nas manifesta-
ções nacionais presenciais e de forma virtual. 
“Estamos pleiteando a preservação dos direi-
tos dos policias diante Reforma Administrativa”, 
declarou.

Serviço

Mobilização em defesa do serviço público
Data: 23/06/2021
Horário: Paralisação (período matutino) e 
Carreata (período vespertino)

ADPJ e UPB preparam mobilização contra a
Reforma Administrativa
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TCDF reconhece aposentadoria integral e com paridade a
policiais civis

DELTA NA MÍDIA

Link: https://www.metropoles.com/distrito-federal/tcdf-reconhece-aposentadoria-in-
tegral-e-com-paridade-a-policiais-civis

https://www.metropoles.com/distrito-federal/tcdf-reconhece-aposentadoria-integral-e-com-paridade-a-policiais-civis
https://www.metropoles.com/distrito-federal/tcdf-reconhece-aposentadoria-integral-e-com-paridade-a-policiais-civis
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Paridade e integralidade para PCDF

DELTA NA MÍDIA
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CLUBE ADEPOL
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ESPAÇO MULHER

Só no Espaço Mulher você encontra serviços de qualidade com preços que cabem no seu bolso! 
Com atendimento de excelência voltado a beleza e saúde, o local foi pensado especialmente para 
as delegadas da PCDF, garantindo seu bem-estar e zelando por sua valorização.

Seguindo todas orientações de biossegurança, o local funciona aos finais de semana, oferecendo a 
membros da corporação e dependentes serviços a partir de R$ 20,00, incluindo design de sobran-
celhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação, massagem relaxante, corte, escova e muito 
mais! Lembrando que não é necessário marcar horário.

Para saber mais, entre em contato pelos telefones (61) 3361-8471 ou 99654-4584.

Receba o tratamento VIP que você merece!
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OPORTUNIDADE



2021

CLUBE DE VANTAGENS

Descontos exclusivos nos mais diversos serviços e produtos? 
Aqui tem!

Em 2021, as Entidades Integradas renovaram parceria com um clube de benefícios pensado espe-
cialmente para seus associados, atendendo a todos os gostos e idades. 

Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos nos melhores pro-
dutos e serviços do Brasil, nos setores de automobilismo, turismo, alimentação, educação, saúde, 
moda, beleza e muito mais! 

Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do Delegado.
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CLUBE DE VANTAGENS
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CLUBE DE VANTAGENS
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COMUNICADOS
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REDES SOCIAIS
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo 

Rafael Sampaio 
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Júlia Zouain
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE
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CONTATO

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
http://adepolsindepo.org.br

