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ENTREVISTA

Simone Ferreira de Alencar é natu-
ral de Salvador (BA), e tem 16 anos 
de trabalho na Polícia Civil do Dis-
trito Federal. Ao todo, a Delegada 
soma mais de 20 anos de serviços 
prestados, pois exerceu a profissão 
também na sua terra natal. “Fui De-
legada de Polícia na Bahia por cin-
co anos, tomei posse na em 2001. 
Ingressei na PCDF em 2006, sendo 
lotada em Planaltina”, conta.

Atualmente, Simone é Delegada 
Chefe Adjunta da Delegacia Es-
pecial de Atendimento à Mulher 
(DEAM I), mas antes teve uma lon-
ga trajetória pelas cidades do Dis-
trito Federal. “Trabalhei na 6ª De-
legacia de Polícia do Paranoá, nas 
Delegacias 32ª e 26ª de Samam-
baia, e na 27ª Delegacia de Polícia 
do Recanto das Emas, onde fiquei 
por sete anos, seis como Delegada 
Chefe Adjunta, até Janeiro de 2021, 
quando fui nomeada na lotação que 
estou agora”, explica.

A Delegada avalia sua carreira com 
orgulho. “Foi marcada por algumas 
dificuldades, renúncias, mas muita 
satisfação pessoal, alegrias e apren-
dizado”, ela ressalta. Para Simone, 

Cuidar e Proteger: Simone de Alencar define
o que é ser Delegada de Polícia

esta profissão sempre foi um sonho 
e, com o suporte da família, foi pos-
sível somar conquistas. “Sempre 
me apoiaram, compreenderam as 
necessidades de ausências, con-
fortaram nos momentos mais ten-
sos”, pontua.
 
Simone afirma tentar repassar para 
a sociedade a importância do ofí-
cio. “Ser Delegada de Polícia para 
mim é essencialmente cuidar, pro-
teger, usar minha formação e co-
nhecimento para interferir na rea-
lidade das pessoas, em busca da 
pacificação de conflitos”, ela diz e 
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acrescenta que busca a capacita-
ção constante, para poder prestar 
sempre o melhor atendimento às 
pessoas que procuram a Delega-
cia, além de divulgar o trabalho da 
PCDF nos diversos eventos em que 
a DEAM é demandada. 

Além dos casos de violência contra 
a mulher, que sempre sensibiliza-
ram muito a Delegada, ela relembra 
uma ocorrência que marcou bas-
tante. “Uma criança de sete anos de 
idade foi morta ao ser atingida por 
um tiro na cabeça, enquanto estava 
sentada em uma cadeira de balan-
ço, com a avó, dentro de casa. Ini-
cialmente chegou ao plantão da 26ª 
Delegacia de Polícia que se trata-
va de um menino atingido por uma 
“bala perdida”, mas no mesmo dia, 
após incessantes diligências, foi 
possível identificar e prender o au-
tor do homicídio em flagrante, e foi 
comprovado que na realidade ele 
atirou contra um desafeto que avis-
tou na rua, mas atingiu a criança”, 
relata Simone. 

Lidar com este e vários outros casos 
não é fácil, por isso Simone ressalta 
a importância de ter momentos ao 
lado de pessoas queridas. Frequen-
tadora do Clube da Associação dos 
Delegados de Polícia (Adepol), lá é 
o lugar onde ela gosta de confrater-
nizar. “Vou ao Clube dos Delegados 
com minha família e amigos, para 
ter alguns momentos de descanso 

e lazer, além de encontrar colegas 
que não consigo ver com tanta fre-
quência em razão do trabalho”, diz 
a Delegada. 

Sobre o Sindicato de Delegados de 
Polícia (Sindepo), Simone se man-
tém sempre atualizada e envolvida 
nas pautas propostas. “Procuro me 
manter sempre informada sobre as 
ações do Sindicato e da Associa-
ção, participo das convocações e 
eventos promovidos pelas entida-
des’’, pontua a Delegada.
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NOTAS

Atenção: GDF Saúde já está disponível para Policiais Civis

A partir desta sexta-feira (01/04), inte-
grantes da Polícia Civil (PCDF) e seus 
dependentes poderão fazer parte do 
convênio GDF Saúde. A informação 
foi dada pelo Governo do Distrito Fe-
deral. 

A inscrição do Policial Civil será con-
cretizada de forma automática, mas 
para incluir os dependentes é neces-
sário realizar um cadastro no site do 
Instituto de Assistência à Saúde dos 
Servidores (Inas) do DF. Ao realiza-
rem a adesão do plano, os usuários 
estão isentos das mensalidades, será 
cobrado apenas o pagamento da co-

participação, caso seja realizado al-
gum atendimento médico.

O GDF Saúde estabelece coparti-
cipação de 30% para atendimento 
ambulatorial em geral, 5% para inter-
nações, atendimento ambulatorial de 
quimioterapia, radioterapia e terapia 
renal substitutiva, 50% para assistên-
cia psicológica, fonoaudiologia e te-
rapia ocupacional ambulatorial e 5% 
para assistência em Hospital-Dia de 
saúde mental.

Saiba mais em: Entidades Integradas

http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/inas-%E2%80%93-gdf-sa%C3%BAde-para-o-servidores-e-seus-dependentes


5

2021

COMUNICADO
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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!
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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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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 

Manuela Correa
 

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

