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ENTREVISTA

Dedicação, esforço e trabalho duro 
sempre foram uma realidade na vida 
do Delegado aposentado Clemente 
Gonzaga da Rocha, de 78 anos. Na-
tural de Salinas, em Minas Gerais, 
desde pequeno, Clemente sempre so-
nhou em ser policial.

Seu primeiro contato com a área ocor-
reu ainda menino. “Morava em uma 
cidade de interior, onde um crime 
aconteceu. Me lembro que fiquei en-
cantado com o trabalho de investiga-
ção que foi realizado. Um Policial Civil 
que não era da cidade, naquela época 
eram chamados de detetives, encon-
trou o autor do crime e o levou para a 
justiça. Aquele negócio de ser policial 
ficou na minha cabeça e desde aquele 
momento, decidi que um dia seria po-
licial. E Deus me ajudou a chegar lá”.

Primeiro Clemente ingressou na Polí-
cia Militar, onde ficou por cinco anos, 
de 1968 a 1973, quando ingressou na 
Polícia Civil no cargo de Motorista Po-
licial, por quase dois anos. “Após esse 
período, a instituição entendeu que 
era necessário aproveitar todos esses 
profissionais que estavam como mo-
toristas, então por decreto nos promo-
veram a Agentes de Polícia. Cheguei 
a trabalhar na Secretaria de Seguran-
ça Pública, e no gabinete do Diretor 
da Polícia Civil”.

Delegado aposentado, Clemente Gonzaga,
relembra fatos marcantes de sua carreira

Nesse momento o servidor aposen-
tado relembra que foi transferido 
para 1ª DP (Asa Sul), como Chefe 
de Investigações, onde permaneceu 
por cinco anos. Durante essa lota-
ção, cursou a faculdade de Direito. 
Próximo de se formar, em 1980, foi 
publicado o certame para Delega-
do de Polícia. Em 1982 tomou pos-
se como Delegado de Polícia. Sua 
primeira lotação foi na 18ª DP, em 
Brazlândia. Clemente conta que a ci-
dade era muito pacata e que a mo-
rosidade o incomodou, então pediu 
para ser transferido. 

Nessa época, foi criado o cargo 
de Supervisor e Superior de “Dia”. 
Em seguida foi lotado em diversas 
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Outro caso de destaque foi o assas-
sinato de uma mulher, no Chaparral, 
em Ceilândia. Clemente conta que foi 
um caso muito marcante, pois, com 
todo o processo de investigação, eles 
conseguiram descobrir que o marido 
era o responsável pela morte, e que a 
vítima tinha sido enterrada na própria 
moradia do casal. “Levamos o cida-
dão para a Delegacia, para ser ouvido 
e ele não deu trabalho. O marido cola-
borou com as investigações, confes-
sou o crime, mostrou a arma usada e 
o local onde tinha enterrado a vítima. 
Levamos os bombeiros para desen-
terrar o corpo. Inclusive, na mesma 
época eu estava fazendo um curso na 
Escola Superior de Polícia e acabei 
por fazer o laudo, devido às circuns-
tâncias dos restos mortais da vítima. 
Fiz o primeiro laudo pelo computador 
da Polícia Civil e isso foi muito rele-
vante para a ocasião em 1990”, re-
lembra o delegado.

O Delegado se recorda ainda de um 
crime de assassinato de 1989, que foi 
arquitetado por uma pessoa que es-
tava insatisfeita com a venda de um 
ágio de um veículo. “A mandante do 
crime resolveu furtar o carro. Ela con-
tratou dois comparsas em Ceilândia 
para se apropriarem da procuração 
de transferência do veículo. A vítima 
foi morta por eles. Um dos assassinos 
era primo de um deputado influente 
da cidade, que acompanhou todas as 
investigações de perto e proporcionou 
o maior apoio para que pudéssemos 
prender os mandantes do crime, que 
tinham ido morar em Fortaleza. O juiz 
que condenou os criminosos enviou 

Delegacias, como a 15ª DP (Ceilân-
dia), 12ª DP (Taguatinga), 2ª DP (Asa 
Norte) e 1ª DP (Asa Sul). “Fui convida-
do ainda para a Academia de Polícia, 
como professor de investigação poli-
cial, para formar novos agentes e para 
reciclar os antigos”, relembra.
 
Sobre os casos mais marcantes da 
carreira, o Delegado aponta diversas 
situações que foram muito relevantes 
e de grande repercussão. Uma delas 
foi de um assaltante em série, que ar-
rombava diversas casas na Asa Sul. 

“Naquela época não tínhamos celular 
e nem redes sociais, então eu impri-
mi diversos cartões com o telefone da 
Delegacia e da minha casa, assim, se 
alguém tivesse alguma informação 
entraria em contato. Para minha sor-
te, o assaltante invadiu a casa de um 
coronel do Exército, com ele lá dentro. 
O coronel entrou em contato, e com 
base no depoimento fizemos o retrato 
falado, que era feito à mão, sem com-
putador. Tiramos xerox e espalhamos 
pela cidade. Ao ser preso, o assaltan-
te ainda tentou se passar por surdo 
e mudo, mas depois de uma séria de 
procedimentos, conseguimos des-
mascarar a farsa”.
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um ofício elogiando a atuação e res-
saltou que esse feito seria para cons-
tar nos anais da Academia da PCDF”. 

O delegado, que se aposentou em 
1990, destaca que tem grande orgu-
lho de ter contribuído para o fortale-
cimento da Polícia Civil. “Hoje é uma 
carreira muito perigosa, mais do que 
era antigamente, mas se eu tivesse 
que voltar no passado, eu seria De-
legado novamente. Fiz minha carreira 
muito bem-feita, realizei grandes coi-
sas. Então defendo a Polícia onde eu 
estiver”.

Clemente salienta que sua família 
teve papel essencial em sua carreira. 
“Foi uma vida muito gratificante. Con-
segui criar meus três filhos, e minha 
esposa, foi muito paciente, aguentou 
o tranco, pois, não foi fácil. Muitas 
preocupações, não saber se voltaria 
para a casa, então sou grato por tudo 
que vivi”.

Após se aposentar, Clemente decidiu 
advogar, onde trabalhou em diversas 
causas, tanto penais, quanto cíveis, 
muitas delas gratuitamente para aten-
der aos mais necessitados. Atualmen-
te, ele mora em Caldas Novas, onde 
é empresário e cursou faculdade de 
Turismo, devido ao potencial turístico 
da cidade.
 
Nas horas vagas, Clemente e gosta 
de viajar e conhecer novas culturas. 
Durante a faculdade de Turismo, ele 
conheceu a Alemanha, Itália, França e 
Inglaterra para se aprofundar em seus 
estudos na área. O Delegado aposen-

tado já conheceu a Grécia, Jordânia e 
Israel. Atualmente ele estuda francês 
e pretende em 2023 conhecer Dubai, 
Egito e Emirados Árabes.

Entidades Integradas
 
Sobre as Entidade Integradas, o De-
legado afirma que sempre que pode 
vem à Brasília, visita o Clube da Ade-
pol e os colegas do Sindepo. “Fui re-
centemente ao encontro dos aposen-
tados, rever os amigos após dois anos 
de pandemia. É sempre muito gratifi-
cante. Meus filhos sempre frequentam 
o clube. Tenho uma relação muito boa 
com toda a diretoria e com todos os 
funcionários”.
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NOTAS

Tradicional “Arraiá dos Delegados”
volta a reunir amigos e familiares

Após dois anos sem realizar o “Arraiá 
dos Delegados”, devido a pandemia, 
as Entidades Integradas voltaram a 
promover a tradicional festa junina 
neste sábado, 25/06, no Clube da 
Adepol.

Com muito forró, animação e comi-
das típicas, o evento reuniu mais de 
400 pessoas, entre filiados, amigos 
e familiares, e contou com a presen-
ça do presidente da Adepol, Amarildo 
Fernandes, que destacou a alegria de 
poder ver o clube cheio novamente.

“Tivemos a oportunidade de fazer em 
um espaço diferente do clube, coloca-

mos mais pessoas, mais barracas e 
foi um evento muito atrativo. Realmen-
te é uma satisfação estarmos aqui de 
volta, fazendo um dos eventos mais 
tradicionais de Brasília, e do nordeste, 
que é o São João. Esperamos fazer a 
cada ano eventos ainda melhores”.

O fundador do Clube e vice-presiden-
te do Sindicato dos Delegados do DF, 
Paulo D’Almeida, salientou a alegria 
de rever os colegas, tanto os aposen-
tados como os da ativa prestigiando a 
festa. “É muito importante essa ação. 
Foram dois anos sem atividades. É 
um momento tão bom, onde estamos 
reunindo todos aqui, os associados, 
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seus convidados, a velha guarda da 
Polícia Civil e a turma da ativa tam-
bém, e isso para nós é um momento 
muito gratificante, que marca muito as 
Entidades Integradas”.

A animação da festa ficou por conta 
do grupo Trio Pé de Serra, que tocou 
de clássicos do forró até o moderno 
piseiro. Já as comidas típicas aten-
deram a todos os gostos. Tinha cal-
dos, canjicas, pamonha, galinhada e 

o famoso quentão. Além do sorteio de 
brindes para os delegados associa-
dos, a festa contou ainda com a tra-
dicional Pescaria, onde as crianças 
fizeram a festa e “pescaram” diversos 
presentes.

A Adepol e o Sindepo agradecem aos 
associados e suas famílias que presti-
giaram o evento e fizeram da festa um 
momento ainda mais agradável para 
todos.
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NOTAS

Vem aí o concurso Rei do Amendoim e Rainha da Pipoca 
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NA MÍDIA
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ESPAÇO MULHER

Só no Espaço Mulher você encontra serviços de qualidade com preços que ca-
bem no seu bolso! Com atendimento de excelência voltado à 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 sobrancelhas, manicure e pedicure, depila-
ção, 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 
(61) 8247-0506.

Receba o tratamento VIP que você merece!



18

2022

CLUBE ADEPOL
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PARCERIAS

Entidades Integradas firmam parceria com Seguros do Brasil!

As Entidades Integradas firmaram uma nova parceria para os associados, o 
Convênio Seguros do Brasil proporciona até 35% de desconto no seguro do 
automóvel! O desconto especial também vale para pais, filhos e cônjuge.
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CLUBE DE VANTAGENS

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

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

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

Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do 
Delegado.

http://www.clubedodelegado.com.br
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PARCERIAS

O ICESP é uma instituição de ensino 
superior que atua há mais de 25 anos 
no Distrito Federal, proporcionando 
educação de qualidade e formando 
profissionais de excelência em diver-
sas áreas do conhecimento.

Para associados da Adepol-DF, o des-
conto desse semestre é o valor da 
bolsa adquirida pelo candidato + 5% 
de pontualidade.

Funciona assim: o candidato parcei-
ro deve prestar o vestibular e passar 
ou usar a nota do Enem dos últimos 
quatro anos com média igual ou supe-

rior a 450 pontos. Feito isso, é lança-
do no sistema e ele já garante aquele 
percentual. Com a parceria, ele ainda 
tem direito a mais 5% sobre a bolsa 
que conseguir!

Além da faculdade também há des-
contos para os filhos de colaborado-
res parceiros no “Colégio promove”, 
do Grupo.

Segue o link do vestibular, que já pode 
ser feito para o 1°/2022. 

Link do Vestibular Digital: www.icesp.
br/vestibulardigital/ 

http://www.icesp.br/vestibulardigital/ 
http://www.icesp.br/vestibulardigital/ 
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OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Marcelo Portella
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Andressa Oliveira
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE

CONTATO

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

