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ENTREVISTA

No destaque desta semana, trare-
mos a história do Delegado de Polícia 
André Luis da Costa Leite. Natural de 
São Luís - MA, veio para Brasília em 
1996 em busca de melhores condições 
de estudos e também oportunidades 
de trabalho, já que seu foco eram os 
concursos públicos.

Na infância a brincadeira favorita era 
a de interpretar um policial. Para o 
Delegado, esta é a realização de um 
sonho. “Meta de vida! Na carreira de 
Delegado encontrei plenitude profis-
sional e experiência de vida impar”, 
declara. Em 2006 teve oportunidade 
de retornar à cidade natal porque fora 
aprovado para o cargo de Procurador 
do Estado, mas optou por seguir a car-
reira na Polícia. “Não me arrependo um 
minuto sequer da minha escolha, pois 
me encontrei profissionalmente e criei 
raízes sólidas aqui no Distrito Federal”, 
afirma o Policial.

Delegado de Polícia há 16 anos, atu-
almente o Dr. André coordena a Cor-
poração de repressão aos Crimes 
Patrimoniais do Departamento de Po-
lícia Especializada (CORPATRI-DPE). 
Mas, o histórico de sua carreira é 
extenso e já passou pelo Plantão e 

Para André Luis da Costa Leite, o Delegado de Polícia é quem
realiza o primeiro filtro de legalidade e toma a decisão

correta ao caso concreto

cartório da 2ª DP, Plantão da 26ª DP, 
Plantão DCA-I, Cartório da antiga De-
legacia de Repressão a Roubos-DRR, 
Delegado-Chefe Adjunto da DECAP, 
Delegado-Chefe Adjunto da 15ª DP; 
Delegado-chefe Adjunto da 30ª DP e 
também Delegado-Chefe da 15ª DP.

Das mais de 120 operações policiais 
que presidiu desde que assumiu a 
CORPOPATRI, ele destaca a investi-
gação a uma quadrilha especializada 
em roubos de caixas eletrônicos em 
Brasília, nos anos de 2018 e 2019. Fo-
ram cerca de 450 mil reais subtraídos 
destes assaltos. Ao todo, seis pesso-
as foram presas. Desde 2019 não há 
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mental pelo qual prezo muito. Tenho 
a sorte de ter uma família maravilho-
sa, sem eles nada faria sentido e tudo 
teria sido mais difícil. Aconteça o que 
acontecer, nada é mais importante que 
a família. Ela é  quem te conforta e te 
acolhe nos momentos difíceis”, avalia 
o Policial.

Um fato curioso na carreira do Delega-
do, é o de ter participado de uma edi-
ção do programa Lata Velha, em 2021, 
do apresentador Luciano Huck. A his-
tória era sobre um veículo que havia 
sido roubado em Ribeirão Preto, há 23 
anos, e foi localizado pela CORPATRI 
em Brasília. O carro era uma GM-Ca-
ravan de cor marrom, de um senhor 
chamado Toninho Verdureiro, que ti-
nha muito apego pelo veículo. “Isso fez 
com que o programa se interessasse 
pela matéria, procurando a direção da 
PCDF. Tivemos que fazer uma pegadi-
nha para que o dono do carro acredi-
tasse que não levaria o veículo, devido 
uma alteração atestada no laudo peri-
cial. Tive que atuar, literalmente. Ao fi-
nal, foi uma matéria excelente e trouxe 
grande visibilidade para a Polícia, con-
tribuindo para a melhoria da imagem 
da instituição”, relembra o servidor. 

Sócio do Clube da Adepol, disputa 
sempre o torneio de Adeboleiros, que 
é um campeonato de futebol amador 
do Centro-Oeste. Filiado ao Sindepo, 
Dr. André Luis assumiu o posto de Di-
retor Financeiro. “É uma honra auxiliar 
o Delegado Paulinho de Almeida na 
condução deste mandato”, finaliza o 
Delegado.

mais registros de ataques armados no 
DF em desfavor de instituições bancá-
rias trazendo grande alívio à popula-
ção.

Dentre os diversos locais por onde 
passou ao longo da carreira, em uma 
das missões destinadas a ele, teve a 
oportunidade de se tornar Professor de 
Armamento e Tiro pela Escola Superior 
da Polícia Civil, descobrindo uma ou-
tra paixão que exerce há mais de treze 
anos. Para André, outro aprendizado 
obtido neste cargo foi o senso de lide-
rança por meio do exemplo. “Sempre 
pautei isto durante toda minha jorna-
da. Não se exerce liderança da Polí-
cia através da força, realmente não se 
consegue motivar e cativar sua equipe 
sem que você seja o exemplo e con-
tagie todo o time a ombrear com suas 
metas e objetivos”, ressalta.

O Delegado de Polícia é o primeiro elo 
entre o cidadão e o Estado, é quem 
primeiro toma ciência dos fatos, quem 
realiza o primeiro filtro de legalidade e 
toma a decisão correta ao caso concre-
to. A figura do Policial na condução das 
investigações é de extrema importân-
cia, garantindo que a resposta obtida 
no caso seja a mesma que é desejada 
pela sociedade. “Ser delegado é mais 
que ser Policial, é ser o primeiro aplica-
dor da lei penal, garantidor da justiça e 
paz social”, destaca André. 

A jornada de anos nunca é fácil e para 
isto, Dr. André ressalta que a família é 
uma base importante para se manter 
firme na profissão. “É um pilar funda-
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NOTAS

Nova diretoria da Sindepo se reúne com o Delegado-Geral da 
PCDF para propor questões importantes para a categoria

Nesta quarta-feira (31), a nova diretoria 
do Sindicato dos Delegados da Polícia 
Civil do Distrito Federal (Sindepo-DF) se 
reuniu com o Delegado-Geral da Polícia 
do DF, Robson Cândido, para apresen-
tar algumas demandas da categoria. 

No ofício entregue ao DG foram apre-
sentados os seguintes pontos: o Ser-
viço Voluntário Gratificado, a retomada 
da proposta do Sindepo de 2015 sobre 
a criação dos Núcleos de Investigação, 
a criação do instituto da redução de in-
terstício para a PCDF, o pagamento da 
pecúnia dos aposentados e reestrutura-
ção/recomposição salarial da carreira.

Referente à instituição do Serviço Vo-
luntário Gratificado, a Sindepo propõe a 
alteração da Lei para que a remunera-
ção dos Delegados de Polícia não seja 
a mesma aplicável aos demais cargos 
da Polícia Civil, uma vez que a comple-
xidade das funções são diferentes. 

Por sua vez, a retomada dos Núcleos 
de Investigação é uma questão ainda 

pendente, desde 2015, e sem a apre-
sentação de propostas que atendam a 
necessidade lógica e racional. A cria-
ção destes núcleos reforça a posição 
do Delegado de Polícia como o presi-
dente do inquérito policial nas ações. 
De acordo com o Ofício, este é o pri-
meiro passo para que no futuro seja 
feita a gratificação de coordenação 
aos Delegados titulares das equipes, 
garantindo também outros benefícios 
que o Sindepo propõe, como a cria-
ção de um adicional de acumulação de 
acervo ou substituição.

A nova diretoria propõe a criação de 
proposta para permitir a redução de in-
terstício para a Polícia Civil do Distrito 
Federal, como também dar continuida-
de ao pagamento das pecúnias devi-
das aos aposentados, que fora inter-
rompida pela gestão anterior. 

O documento foi entregue pelo presiden-
te do Sindepo-DF, Paulo Roberto D’Al-
meida,  e o diretor financeiro, André Leite.
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NOTAS

Comunicado importante 

Conforme informado anteriormente, as Entidades Integradas estão fazendo o 
acompanhamento e tratativas a fim de assegurar a recomposição salarial para 
o próximo ano.

Nesse sentido, foram realizados contatos com as áreas responsáveis 
e confirmamos que foi encaminhado pedido de previsão na LOA/2023. 
Confirmando tal previsão, já está previsto no Anexo V da PLOA/2023 da União 
a previsão de recomposição para as forças de segurança pública do Distrito 
Federal.

As Entidades Integradas estão atentas e estão trabalhando para garantir e justa 
e necessária recomposição salarial dos Delegados de Polícia.

Diretoria do Sindepo e Adepol-DF
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NOTAS

Entidades Integradas promovem encontro com o Governador do 
DF para discutir propostas para a Polícia Civil

A recomposição salarial, a reestru-
turação da Polícia Civil do Distrito 
Federal e o pagamento da pecúnia 
dos Delegados aposentados estão 
entre as principais reivindicações da 
categoria.

Para discutir esses e outros assun-
tos, além de ouvir as propostas para 
as carreiras da Polícia Civil do Distri-
to Federal, o Sindicato Dos Delega-
dos de Polícia do DF (Sindepo/DF) 
e a Associação dos Delegados de 
Polícia do DF (Adepol/DF) vão pro-
mover um almoço com o Governador 
Ibaneis Rocha(MDB-DF), candidato 
a reeleição, juntamente a Deputada 
Federal, Celina Leão(PP-DF), can-
didata a Vice-Governadora do DF.  
Além dos dois, a Deputada Federal 
Flávia Arruda(PL-DF), candidata ao 
Senado Federal também estará pre-
sente. 

O evento acontecerá no dia 10 de se-
tembro, às 13h, no Clube da Adepol. 
A diretoria das Entidades Integradas 
ressalta a importância da presença 
de todos os Delegados no encontro.
 
Adepol e Sindepo também promovem 
debate com Delegados candidatos 
Com o objetivo de promover o debate 

e apoiar nossos colegas delegados 
que são candidatos, as Entidades 
Integradas também vão promover 
uma rodada de discussão com cada 
um. Entendemos que para a catego-
ria é muito importante ter seus repre-
sentantes nas bancadas da Câmara 
Legislativa e do Congresso Nacional.

Confira a agenda dos Delegados 
candidatos a Deputado Federal e 
Distrital

13 de setembro - Reunião, às 17h30, 
no clube da Adepol, com os Delega-
dos e candidatos a Deputado Fede-
ral:  Alírio Neto, Rafael Sampaio e 
Sérgio Bautzer.

20 de setembro - Reunião, às 17h30, 
no clube da Adepol, com os Delega-
dos e candidatos a Deputado Distri-
tal: Fernando Fernandes, Jane Klé-
bia, Júlio César e Pablo Aguiar.



8

2022

NOTAS

14ª edição dos Adeboleiros começa neste sábado (03)

O mais tradicional campeonato de fu-
tebol dos Delegados da Polícia Civil 
do Distrito Federal está de volta! A 14ª 
edição do Adeboleiros tem como tema 
neste ano “Qatar World Cup” em refe-
rência a Copa do Mundo 2022. O evento 
começa neste sábado (03), a partir das 
9h, no Clube da Adepol-DF com uma 
solenidade de abertura e um almoço. 
 
Para o primeiro dia de competição, 
será feito um torneio relâmpago em 
que todos os times disputarão o pri-
meiro lugar. Ao todo serão oito equi-
pes no torneio com a participação 

especial dos times de Peritos Crimi-
nais da PCDF, dos Delegados Fede-
rais e Peritos Federais da APDF e 
pela primeira vez os Juízes de Direi-
to do DF, concorrendo pela Amagis.  
 
São mais de 120 atletas  e a compe-
tição conta com várias etapas, tendo 
íncio oficialmente no dia 10 deste mês. 
Esta é uma grande confraternização 
dos associados da Adepol, com diver-
sas premiações. A competição acon-
tece todos os sábados, das 09h às 
13h, no Clube da Adepol.
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NOTAS

Clube da Adepol promove evento coletivo de Stand Up Paddle

Os dias quentes na capital são um 
convite para curtir a beleza de Brasília. 
Quem gosta esporte e do Lago Para-
noá pode fechar a agenda no sábado 
de manhã. O Clube da Adepol vai pro-
mover uma remada coletiva. O evento 
começa às 10h30 da manhã. 

Serão disponibilizadas 45 pranchas 
para aqueles que queiram participar. 
Não há restrições de idade, mas crian-
ças abaixo de 12 anos deverão estar 
acompanhadas por um responsável. 
Para garantir a segurança dos atletas 
instrutores vão acompanhar o percurso, 

além de um barco para qualquer even-
tualidade. 

O percurso terá duração de uma hora. 
Apesar do uso obrigatório do colete, é 
desejável que o participante saiba nadar. 
Ficou interessado? Então já sabe, bas-
ta ir até o local e garantir uma das pran-
chas. Esta é uma parceria entre a Adepol 
e a Adventure Club.  O evento é gratuito 
e aberto para as famílias dos Delegados 
de Polícia do Distrito Federal.

Informações:
Adventure Club 99688-4545
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ESPAÇO MULHER

O Espaço Mulher está retomando suas atividades de massagens para as filia-
das e familiares. Com atendimento de excelência voltado à beleza e a saúde, o 
local foi pensado especialmente para as Delegadas da PCDF.

Serão oferecidas no espaço massagens Relaxante, Drenagem, Modeladora e 
Desportiva.

Seguindo todas as orientações de biossegurança, o local oferece ainda ser-
viços de design de sobrancelhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação, 
corte, escova e muito mais!

Para saber mais, entre em contato pelo telefone (61) 99249-9110.

Espaço Mulher volta a oferecer massagem para as associadas
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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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OPORTUNIDADE
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Paulo Roberto D’Almeida
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Franciele Bessa
 

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
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
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