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ENTREVISTA
Conheça a história do Delegado Sardá,
curitibano que sempre sonhou em ingressar na PCDF
Pedro Orlando Sardá Filho veio de Curitiba (Paraná) para Brasília após conseguir
atingir seu objetivo de se tornar Delegado de Polícia, o que ele avalia como a
realização de um sonho. “Ser Delegado
de Polícia é uma conquista maravilhosa
após uma trajetória muito árdua, em que
cada sacrifício foi recompensado. Sou
muito grato a essa Terra por me dar essa
oportunidade, a qual agarrei com unhas
e dentes e busco contribuir da melhor
maneira possível em prol da sociedade”,
avalia o entrevistado do Delta Informa.
Formado em direito pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR), o Delegado
conta que antes de se dedicar ao concurso público, morou na Inglaterra, em Londres, nos anos de 2005 a 2007, com o
compromisso de “viver, trabalhar, morar
e aprender inglês”, relembra Sardá.
Ele conta que iniciou sua vida de concursos em 2009, quando passou para
Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Paraná, cargo em que ficou até
2010. “Nesse mesmo ano, passei para a
Polícia Civil do PR, fiquei quatro anos e,
após exoneração para estudo direcionado em concursos para Delegado, passei
para PRF, onde fiquei três anos atuando
na esfera administrativa”, destaca o Delegado, que iniciou na Polícia Civil do DF
em janeiro de 2019.

prol da sociedade e aplicar a justiça em
um primeiro momento. Além de atuar no
combate a crimes, quem ocupa o cargo tem a função social de ser o primeiro
garantidor de direitos, nos cabe dar um
“conforto” social para a população”, expressa o curitibano.

Quando foi nomeado para assumir o cargo, Pedro foi designado como Delegado
para a 30ª DP (São Sebastião). Atualmente, ele desempenha o trabalho em
Sobradinho, na 13ª DP. “A atividade de
Delegado de Polícia significa atuar em

Em pouco mais de dois anos e meio de
profissão, Pedro já avalia que a trajetória
do Delegado de Polícia é sobre fazer com
que a lei seja cumprida e punir quem age
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cerca de 20 anos, e também lutas marciais, em especial o muay thai. Além disso, é apaixonado por futebol, seu time do
coração é o Atlético Paranaense, que ele
descreve como “o furacão do Paraná”,
mas compartilha que algumas lesões em
seu joelho não o têm permitido praticar.
No Clube, o Delegado conta que o beach
tennis tem sido um esporte muito agradável para ele. “Possui pouco impacto
em virtude da areia fofa e tenho praticado quando a agenda permite e o joelho
também”, brinca o Delegado.

contra a ordem social deve ser uma meta
a ser perseguida. “Isso porque, à polícia,
não é incumbido o papel de punir pessoas, e sim buscar elencar elementos que
tragam à tona a materialidade dos fatos
para, dessa forma, ser justo quanto a
aplicação da punição ou não”, comenta
ele.
Pedro conta que, desde que se mudou
para Brasília, sente muita falta de seus
familiares, que moram em seu estado de
origem. Para ele, a família é a base e o
propósito de tudo, por isso, sempre que
possível se organiza para estar com seus
familiares. “Minha relação com a família
é bem estreita, não nego que sinto falta
da presença física de papai, mamãe e irmãos, mas a distância separa os corpos
que se abraçam, não os corações que se
amam”, emociona-se o Delegado.
Na falta da família em seu cotidiano, o
Delegado afirma que a Adepol proporciona um ótimo convívio com os colegas de
classe. Pedro avalia que, por muitos Delegados também não serem oriundos do
DF, “a Associação compreende um ambiente familiar e de convívio, em que os
colegas de profissão interagem e representam uma família com quem podemos
contar”, afirma Sardá.
Além da interação que possibilita, o Delegado ainda elogia o Clube por incentivar a prática esportiva, que ele avalia ser
muito importante para o corpo e a mente.
“A atividade policial, por vezes, tem um
viés estressante e a prática de esportes
deve ser feita para auxiliar na busca do
equilíbrio da saúde física e mental”, relata.
Ele conta que tem como hábito a prática
da musculação, atividade que pratica há
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NOTAS
Presidente do Sindepo participa de
manifestação contra a PEC 32

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal, Marcelo Portella, participou nesta terça-feira (28/09) de uma manifestação contra
a PEC 32. O ato aconteceu em frente
ao Anexo II da Câmara dos Deputados
e contou com centenas de servidores
públicos de diversas categorias, que se
reuniram para reivindicar que parlamentares não votem a favor desta, que promete ser a PEC do desmonte do serviço
público.

avanços de uma Reforma nociva não só
para suas carreiras, mas para a sociedade de maneira geral.
Associações e Sindicatos presentes no
local afirmaram que continuarão com manifestações, que ocorrerão de forma permanente no Aeroporto de Brasília e na
entrada do Anexo II da Câmara dos Deputados, e também em outros estados.
De acordo com Portella, a pressão política que vem sendo feita é a chave para
que a PEC 32 não prospere. “Pela qualidade do serviço público, essa PEC não
irá prosperar! Para isso, estamos aqui,
mais uma vez, nos manifestando contra

Nos últimos dias, entidades representativas da classe, entre eles representantes da segurança pública, se empenharam para mostrar indignação contra os
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todos esses malefícios que estão sendo
inventados para prejudicar o serviço público brasileiro”, enfatizou o presidente
do Sindepo.

“O que nós estamos recebendo de volta
dos parlamentares é que essa Proposta
não irá vingar nem na Câmara, nem no
Senado. Aqui, nós estamos novamente
perseguindo esse desejo do servidor público de que esse serviço continue sendo
atrativo, para que novas pessoas entrem
no serviço público de forma honesta, mediante concurso”, afirmou Portella.

A Comissão Especial da Reforma Administrativa da Câmara aprovou o texto, relatado pelo deputado Arthur Maia
(DEM-BA), na madrugada de sexta-feira
(24/09).
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NOTAS
Presidente do Sindepo acompanha de perto
veto presidencial ao auxílio integral à saúde da PCDF

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Sindepo-DF),
Marcelo Portella, esteve nesta segunda-feira (27/09), acompanhado pelos assessores da Assessoria Institucional da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na Câmara
dos Deputados para acompanhar de perto os trabalhos acerca da apreciação do veto
presidencial ao auxílio integral à saúde da PCDF.
De acordo com Portella, a implementação do benefício, já conquistado pela PMDF
e Corpo de Bombeiros, é um pleito justo para aqueles servidores da PCDF que não
trabalharam em nenhuma modalidade de Home Office durante o período de pandemia. “O trabalho seguirá intenso junto aos parlamentares envolvidos”, ressaltou o
presidente da Entidade.
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NOTAS
Beach tennis vira febre entre associados da Adepol
Uma mistura do tênis tradicional com vôlei de praia e badminton, o beach tennis
é um esporte extremamente prático, de
fácil adaptação técnica e virou uma febre
em diversos lugares do país, inclusive no
Clube da Adepol.
O Diretor de Esportes e Recreação da
Adepol, Wellerson Gontijo Vasconcelos
Júnior, ressalta que a modalidade vem
crescendo no Clube. “Hoje já estamos
com cerca de 70 pessoas participando e
a tendência é que esse número cresça”,
avalia ele.
A Delegada de Polícia Ana Paula Gontijo
Soares conta que começou a participar
das aulas a convite de Gontijo. “Eu estava há alguns anos sem motivação para
frequentar o clube, foi quando recebi o
convite do nosso Diretor de Esportes
para participar das aulas de Beach Tennis. Fui e adorei”, ressalta Ana Paula.
Atualmente, a Delegada participa não
só das aulas regulares, mas investiu na
contratação de treinamento particular no
Clube com outras associadas. “Hoje até
posso dizer que o Beach tênis é mais que
um esporte, é um estilo de vida e impactou a minha de forma bastante positiva”,
conta a Delegada.
Ela parabeniza a Associação e afirma
estar mais animada após começar as
aulas. “Estou mais energizada, isso sem
contar a socialização que o esporte vem
promovendo entre os associados da
Adepol”, completa.
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NOTAS
Em mais um Encontro do Clube do Livro Deltas,
Delegadas debatem obra de escritora gaúcha
Letícia Wierzchowski, escritora nacional
da qual virei fã. Com o realismo fantástico, a autora nos brinda com metáforas
incríveis, bem construídas e amarradas
ao texto. Um ambiente mágico, uma narrativa linda, técnica, com um português
de altíssimo nível. Vi inspiração e suor”,
relata Naice Dematte em suas redes sociais.

“A definição de Orhan Pamuk sobre literatura é a de que, escrever um romance,
nada mais é do que contar a história dos
outros como se fosse nossa e as nossas
como se fossem dos outros”. Essa foi
uma das respostas da escritora Letícia
Wierzchowski, autora do Best Seller “A
Casa das Sete Mulheres”, para as Delegadas do Clube do Livro Delta, que nesse encontro debateram o livro “O Anjo e
o Resto de Nós”, de Wierzchowski.
Inspirada no realismo fantástico, a escritora gaúcha apresenta um painel de
personagens exóticos e com eles aborda questões importantes como: religião,
família, saúde mental, racismo, suicídio,
solidão, sexo, paixão, amor, entre outros
temas.
A Delegada aposentada Maria Aparecida
Veras foi uma das nove Delegadas presentes na reunião, que aconteceu no último sábado (25/09), na padaria francesa
L’amour du pain, localizada na Asa Sul.
Ela conta que era um desejo das Delegadas saberem até onde a história da
autora era verdade e “Queríamos saber
se ela havia se baseado em fatos verdadeiros e Wierzchowski nos deu essa
definição de ficção”, conta ela.
Estiveram no encontro as Delegadas
aposentadas Mônica Chmielewski Ferreira, Suzana Orlandi Machado, Maria
Aparecida Puppim, Naice Dematte, Maria Aparecida Veras, Elza do Nascimento Nunes, Nelia Vieira, Ildete Ambrosia e
Maria Gorete Rodrigues Reis. “Apaixonada: esta é a palavra certa para definir
meu encantamento com o livro da diva
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NOTAS

Galeria de fotos:
Confira como foi oterceiro dia do Campeonato Adeboleiros
Com uma chuva mais do que esperada, o quarto dia de Campeonato Adeboleiros
aconteceu no último sábado (25) e protagonizou embates imperdíveis. Mais três partidas entraram para a história do Campeonato com o emblemático 4x0 da Alemanha
sobre a Inglaterra. Teve também o excelente 4x1, onde a Holanda levou a melhor
contra a França e ainda o penoso empate de 1x1 entre Suécia e Portugal! Confira as
fotos:
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Você pode ficar ligado em tudo que acontece no Adeboleiros 2021 – Eurocopa pelo
aplicativo Bora Soluções Esportivas, disponível para android e iOs, além de acompanhar as resenhas das partidas disponíveis no canal Adeboleiros Adb no Youtube.
Não perca!
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COMUNICADO
Receba o tratamento VIP que você merece!

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 sobrancelhas, 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.
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SORTEIO
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CLUBE ADEPOL
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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 benefícios 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, 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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PARCERIAS

16

2021

PARCERIAS

22

2021

PARCERIAS

23

2021

PARCERIAS

24

2021

PARCERIAS

25

2021

OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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CONTATO

EXPEDIENTE
CONSELHO EDITORIAL
Presidente da Adepol
Amarildo Fernandes

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Mídia e Conexão

Pesidente do Sindepo
Marcelo Portella

Jornalista responsável
Júlia Zouain

Diretoria de Comunicação - Sindepo
Rafael Seixas e Laryssa Neves

Diagramação
Caroline Sousa
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CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

