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ENTREVISTA

“A profissão me escolheu e eu sou muito 
grato por isso, o que me traz mais satisfa-
ção é a dinâmica da carreira, pois, além das 
formalidades do cargo, sempre há oportu-
nidade para nos debruçar em questões en-
volvendo o dia a dia nas ruas”. A frase em 
destaque é do entrevistado desta edição, o 
paranaense Helder Arns Pedron, delegado 
de polícia há 15 anos que coleciona memo-
ráveis momentos na profissão que o encan-
ta por sua dinamicidade. “Vamos do terno e 
gravata ao uniforme operacional”, completa.

Helder entrou na PCDF em março de 2006, 
quando assumiu a função de delegado plan-
tonista no Paranoá e em Samambaia. Foi 
delegado de expediente por dois anos, onde 
atuou na 21ª DP (Taguatinga Sul) e na 2ª 
DP (Asa Norte) e, posteriormente, assu-
miu como delegado adjunto em unidades 
circunscricionais, como a 27ª DP (Recanto 
das Emas), e especializadas, na Divisão de 
Repressão ao Sequestro (DRS), Delegacia 
da Criança e do Adolescente (DCA) e Dele-
gacia de Combate aos Crimes Contra a Pro-
priedade Imaterial (DCPIM).

Como adjunto, colaborou nas equipes che-
fiadas pelos delegados Pablo Aguiar, Mar-
celo Portela e Mônica Ferreira. Atualmente, 
ocupa o cargo de Presidente da Comissão 
de Tomada de Contas Especiais, a convite 
do Dr. Silvério Andrade. “Área em que a car-
reira de delegado tem muito a contribuir em 
seu viés jurídico, de gestão e controle”, res-
salta Pedron.

Na área acadêmica, leciona na Escola Su-
perior de Polícia desde 2009, nas matérias 

“Vamos do terno e gravata ao uniforme operacional”,
avalia delegado Helder Pedron sobre a profissão

de Gestão e Organização da Polícia Civil. 
Em 2017, obteve o título de mestre na área 
de Gestão pela Universidade de Brasília 
(UnB), onde estudou o tema das lotações 
na PCDF.

O servidor avalia sua trajetória profissional 
como um caminho marcado por aprendiza-
dos e amizades. “Aprendi que não há po-
licial infalível nem fracassado, o resultado 
sempre será positivo quando houver traba-
lho em equipe. O principal papel do delega-
do é criar e fomentar esse espírito de equi-
pe”, avalia o profissional.
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Para ele, a função é de “altíssima importân-
cia para a sociedade”, pois a atuação do de-
legado ocorre exatamente no momento em 
que as pessoas estão fragilizadas. “A Polí-
cia Civil é uma das instituições mais respei-
tadas e que recebe profunda confiança por 
parte da população, grande parte disso pela 
atuação dos delegados, autoridades que se 
fazem presentes na hora em que as pesso-
as mais precisam”.

“Além do atendimento ao povo em situação 
de vulnerabilidade, o delegado de polícia é a 
autoridade jurídica responsável pela gestão 
da investigação criminal e controle dos atos 
de polícia. Na prática, o sucesso na eluci-
dação de crimes depende da perspicácia 
do delegado em coordenar as equipes de 
investigação, gerenciar conflitos e estabe-
lecer as estratégias no campo operacional, 
investigativo e jurídico”, acrescenta Helder.

Operações de destaque

Na área operacional, ele relata uma das ex-
periências marcantes em sua carreira; a in-
cursão na favela do Alemão/RJ, em 2011, 
para cumprimento de mandado de prisão 
em uma investigação da Divisão de Repres-
são a Sequestro. A operação também con-
tou com o apoio da Polícia Civil do Rio de 
Janeiro. “Participaram dessa missão, à qual 
foi cumprida com sucesso, os policiais do da 
PCDF Carlos André, atualmente na 1ªDP, e 
Fábio Cal, atualmente na 32ª DP”, comenta. 
Fora da área operacional, um projeto que 
destaca foi sua participação na construção 
do programa de pós-graduação na Escola 
Superior de Polícia (curso de especializa-
ção), na cadeira de gestão, a partir de seus 
conhecimentos adquiridos no mestrado em 
gestão da UnB.

Entidades Integradas

Pedron enfatiza sua relação de respeito com 
o Sindepo e Adepol. Para ele, é importante 
que os associados participem cada vez mais 
das pautas e lutas levantadas pelas Entida-
des Integradas. “Tenho uma relação positiva 
e de respeito com as entidades. Entendo a 
importância dos trabalhos prestados para o 
crescimento e reconhecimento da carreira 
de delegado. Nós, colegas, precisamos par-
ticipar dos debates e construções propor-
cionados pelos nossos representantes. O 
clube da Adepol é um espaço de excelente 
qualidade para desfrutar momentos de la-
zer e tranquilidade. Frequento o clube junto 
a minha família e só tenho elogios para as 
melhorias que estão sendo promovidas”, fi-
naliza o delegado.

Participação do desafio jurídico lançado pela 
ADEPOL e SINDEPO, com Dr. Rafael Sampaio.
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Debates na Adepol sobre projetos de interesse da 
carreira, com Dra. Mônica, Simone, e Dr. Luiz. 

Treinamento operacional na Escola Superior de Po-
lícia, ao lado do colega Ricardo.

Coordenador do módulo de Gestão no programa de 
pós-graduação da ESPC. Na foto, a aluna Daniela 
e Prof. Ruchel.
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NOTAS

O Sindicato dos Delegados do DF e a Asso-
ciação dos Delegados do DF assinaram, nesta 
terça-feira (29/06), convênio com o Instituto de 
Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito 
Federal (Inas-DF). Ele vai permitir a adesão dos 
policiais civis ao GDF Saúde, plano de saúde 
criado pelo GDF para os servidores públicos.

O Projeto de Lei, que garante a inclusão dos 
membros da Polícia Civil no plano de saúde do 
Governo do Distrito Federal, foi aprovado pela 
Câmara Legislativa, em abril deste ano e logo 
depois sancionado pelo governador Ibaneis Ro-
cha, mas a burocracia estava inviabilizando o 
convênio.

O PL vai beneficiar os servidores ativos e ina-
tivos. A regra inclui pensionistas, contratados 
temporariamente, detentores de cargos comis-
sionados, empregados públicos no exercício de 
atribuições no Executivo Distrital, autarquias e 
fundações e policiais civis do DF. 

O presidente da Adepol-DF, Amarildo Fernan-
des comemora, já que a reivindicação era uma 
luta antiga da Associação e do Sindicato dos 
Delegados, que também entraram nas nego-

ciações com o GDF para viabilizar o convênio.  
Uma das questões envolvia o aporte de recur-
sos correspondente à contrapartida da PCDF 
no plano de saúde e foi resolvida por interven-
ção direta do secretário André Clemente. Outro 
ponto difícil de resolver foi a questão do Fundo 
Constitucional, a solução encontrada foi assinar 
com convênio direto com o Sindicato. 

O presidente da Adepol, Amarildo Fernandes, 
comemora a assinatura do plano para os dele-
gados. “Pra gente foi uma vitória muito grande. 
Assegurar a saúde dos policiais nos dá uma 
tranquilidade muito grande. Essa é uma bata-
lha antiga que conseguimos vencer”, ressalta 
Amarildo.

O presidente do Sindepo, Marcelo Portella, con-
corda com a afirmação do colega delegado. “O 
convênio com o INAS reconhece a importância 
dos policiais e acaba com a disparidade que ha-
via. A nossa profissão já é muito estressante e 
ter um convênio é sem dúvida tirar uma preocu-
pação da cabeça. Agradecemos o governador 
Ibaneis pelo empenho à nossa causa, assim 
como ao secretário André Clemente e ao Pre-
sidente do INAS Ney Ferraz”, finaliza Portella.

Sindepo e Adepol assinam adesão ao GDF Saúde
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Quem passa pelo Lago Paranoá com vis-
ta para o Setor de Clubes Esportivos Sul 
– SCES, tem se deparado com uma linda 
imagem de pipas no ar. Elas ficam presas 
às pranchas para que esportistas possam 
praticar o kitesurf. Ao praticar o esporte, o 
atleta fica com uma corda amarrada à cintu-
ra por meio de um dispositivo chamado tra-
pézio, depois é só ficar em pé na prancha e 
deslizar sobre as águas.

A modalidade é uma novidade no clube da 
Adepol. O vento é um grande aliado do es-
porte. Para fazer kite é necessário, no míni-
mo 12 nós, o equivalente a ventos de quase 
23 quilômetros por hora (22,22 km/h). Ele é 
considerado um esporte democrático, já que 
pode ser praticado por pessoas de qualquer 
idade. É o que avalia o sócio do Adventury 
Club, James Radde, empresa facilitadora 
do esporte nos arredores do clube, que con-

Conheça o kitesurf,
a nova modalidade esportiva no clube da Adepol

ta com a melhor estrutura do Distrito Fede-
ral, equipamentos atualizados das melhores 
marcas e barco de apoio para as aulas.

James atribui as condições climáticas ao fato 
de o esporte ter se popularizado em Brasí-
lia. “Este ano está prevista a temporada de 
vento até outubro, época apropriada para se 
praticar o esporte em razão dos ventos for-
tes”, explica.

Ele explica que para aprender kitesurf são 
necessárias 10 aulas. Os alunos também 
recebem uma apostila digital, que ensina o 
controle do kite, como é chamada a pipa, o 
uso de apenas uma mão durante a prática, 
como calçar a prancha, velejo entre outros.

“Nosso clube possui equipamentos apro-
priados para velejar no lago, diversos tama-
nhos de pipas e pranchas, que são utilizados 
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conforme a intensidade do vento e peso do 
praticante, além de barco para acompanha-
mento do aluno no lago, durante todas as 
aulas”, ressalta ele, frisando a importância 
da frequência para a evolução no esporte.

“Se você possui disponibilidade para fa-
zer aulas durante os dias de semana, terá 
condições de evoluir mais rapidamente. As 
aulas podem ser realizadas qualquer dia da 
semana, finais de semana e feriados”, ter-
mina.

Associados em ação

Para o delegado de polícia João Guilherme 
M. Carvalho, a prática do kite é compara-
da a uma terapia. “É um esporte que você 
pode praticar em diferentes cenários e visu-
ais. Isto é o melhor. Conhecer novas praias 
e velejar em qualquer lugar cujo vento seja 
favorável. Quando velejamos, esquecemos 
totalmente dos problemas da vida e agrade-

cemos a Deus pelo que Ele nos propiciou 
através da natureza e de cenários tão mag-
níficos”, exalta ele.

O delegado conta que, para além de prati-
car kitesurf, também frequenta o clube com 
sua família, e elogia. “Costumo jogar tênis 
no clube, além de levar minha filhinha para 
brincar. Os brinquedos novos estão exce-
lentes para crianças pequenas. A melhoria 
no clube da ADEPOL tem sido perceptível. 
O clube está cada dia melhor, parabenizo a 
nova gestão pelos notórios avanços”, desta-
ca o delegado, e conclui.

“Nada melhor do que encontrarmos hob-
bies que gostamos e que fazem bem para a 
saúde e para o fortalecimento de amizades! 
Tanto o tênis quanto o kitesurf são esportes 
que trazem um benefício extraordinário não 
só para mente, como também para o corpo 
de uma maneira geral”, finaliza o delegado.
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DELTA NA MÍDIA
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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
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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 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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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
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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

