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ENTREVISTA

Muitas vezes a vida nos leva por ca-
minhos que nunca imaginamos. É as-
sim a história da professora de Biolo-
gia que se tornou Delegada da Polícia 
Civil do Distrito Federal, Patrícia Cata-
rina Luzio.

Ela conta que sonhava em ser pro-
fessora desde a infância. Estudou na 
antiga Escola Normal de Ceilândia, 
depois ingressou no curso de Bio-
logia, da Universidade de Brasília e 
logo após se formar, foi aprovada no 
concurso da extinta Fundação Educa-
cional do Distrito Federal, se tornando 
servidora pública aos 18 anos de ida-
de. Mesmo já atuando como professo-
ra, a servidora não deixou de prestar 
novos concursos e um deles foi para 
Agente de Polícia. Aos 22 anos Patrí-
cia foi aprovada e assumiu o cargo. 
“Os caminhos tomaram novos rumos 
e cheguei à PCDF. Nunca tinha pen-
sado em ser policial, mas por ques-
tões salariais decidi me aventurar na 
área. A PCDF foi determinante para 
formar a pessoa que sou hoje”, relem-
bra Patrícia, que exerceu o ofício de 
Agente de Polícia por 17 anos.

Sua primeira atuação como Agente foi 
no Instituto de Criminalística (IC), em 
virtude de ser formada em Biologia e 
ter facilidade com a área. “Após um 
ano e meio trabalhando no IC, senti a 

CONHEÇA A HISTÓRIA DE DESAFIOS E VITÓRIAS DA DELEGADA
PATRÍCIA CATARINA LUZIO

vontade de experimentar como era a 
vivência dentro de uma Delegacia, e 
acabei lotada na 27ª DP (Recanto das 
Emas)”, afirma.

Durante o período em que trabalhou 
como Agente, Patrícia decidiu ingres-
sar na Faculdade de Direito, para se 
aprofundar na área. Em 2014 surgiu 
a oportunidade de fazer o concurso 
para Delegada de Polícia. A profissio-
nal não perdeu tempo, fez a prova e 
mais uma vez foi aprovada; toman-
do posse como Delegada em 2017. 
“Após 17 anos como Agente de Po-
lícia, já pensando na minha aposen-
tadoria, a vida me apresentou novos 
desafios como Delegada de Polícia”, 
comenta Patrícia, que mesmo após a 
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descobrir o abuso, não acreditava nas 
filhas. Mesmo após a condenação do 
genitor, as filhas não se livraram da 
vida triste que levavam, vindo uma 
delas um pouco tempo depois a co-
meter suicídio”, lamenta ela.

Além desses casos de violência, ela 
relembra uma ocorrência inusitada. 
“Certa vez uma pessoa chegou no 
balcão da Delegacia, pois o filho esta-
va desaparecido. Ele vivia nas ruas e 
ela não o via há seis meses. A mulher 
disse que tinha sonhado com ele na-
quela noite, pedindo para ser sepul-
tado e que ela fosse em uma Dele-
gacia. Quando fui consultar o sistema 
de fato ele tinha morrido. Em contato 
com o IML foi informado que o corpo 
tinha sido doado a uma faculdade, 
pois, não localizaram familiares, mas 
que ela poderia requerer o corpo para 
sepultar. A mulher ficou feliz, mesmo 
com a notícia da morte, e disse que 
deste fato o coração dela já tinha cer-
teza, mas que o filho queria ser enter-
rado”, relata Patrícia.

posse, continuou lotada na 27ª DP.

Segundo a servidora, atuar em uma 
Delegacia proporciona um amadure-
cimento e uma visão de mundo que 
dificilmente seriam encontrados em 
outro local. Para ela não existe voca-
ção profissional e sim exercer bem o 
papel que a vida te convoca. “Gosto 
muito de ouvir as pessoas. Os dra-
mas e as tragédias humanas, com as 
quais lidamos diariamente, são fontes 
de grande aprendizado. Essa experi-
ência me faz voltar para casa todos os 
dias muito agradecida com a minha 
vida e feliz com as minhas circunstân-
cias”, expressa a Delegada.

Patrícia afirma repassar a importân-
cia da carreira para a sociedade com 
dedicação e respeito ao próximo. “Eu 
me sinto bem realizada desempe-
nhando meu papel em uma Delegacia 
Circunscricional e lidando com uma 
população bem carente, sendo aces-
sível à comunidade, exercendo bem o 
meu papel e oferecendo uma respos-
ta adequada para o problema trazido 
à Delegacia”, destaca.

Ao longo dos cinco anos como Dele-
gada, Patrícia participou de diversas 
investigações e operações. Determi-
nadas ocorrências, devido à comple-
xidade, sempre a deixam muito sen-
sibilizada. “Os casos de estupro, em 
especial envolvendo crianças, sempre 
me marcaram profundamente. Nestes 
23 anos na PCDF tive contato com 
várias histórias horríveis. Uma em 
especial, me recordo que o pai abu-
sava das duas filhas, e a mãe após 
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Família
Quando o assunto é família e profis-
são, Patrícia avalia que a compreen-
são e apoio dos parentes são essen-
ciais para enfrentar os desafios que a 
carreira impõe em diversos momen-
tos. “O centro da minha vida é Deus, 
e é na minha família que exerço a 
minha vocação. A minha aprovação 
como Delegada devo em grande parte 
ao meu marido. Sem o apoio que ele 
ofereceu para que eu pudesse estu-
dar, eu não teria conseguido. À época 
do concurso minha filha tinha apenas 
quatro anos e ele foi, e é, um marido 
excepcional. Como ele também é Po-
licial, compartilhamos os desafios da 
caminhada”, enaltece com orgulho.

Entidade Integradas 

Sobre o Sindicato de Delegados de 
Polícia do Distrito Federal (Sindepo/
DF) e sobre a Associação dos Dele-
gados de Polícia do Distrito Federal 
(Adepol/DF), Patrícia conta que é fi-
liada desde a posse. “Todas as vezes 
que precisei sempre encontrei as por-
tas abertas. Gosto muito de frequentar 
o Clube com minha família também. É 
um lugar agradável, que sempre tenta 
oferecer o melhor ao associado”, pon-
tua a Delegada.
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NOTAS

Em Assembleia Geral, filiados escolhem Comissão Eleitoral
para eleições das Entidades Integradas

O Sindicato dos Delegados de Polícia 
do Distrito Federal (Sindepo/DF) reali-
zou nesta terça-feira, 02/08, a escolha 
da Comissão Eleitoral que coordenará 
o processo de eleição para Diretoria e 
para o Conselho Fiscal da entidade, 
referente ao triênio 2023/2025.

O processo eleitoral tem início com 
a convocação de Assembleia Geral 
específica para deliberar sobre o as-
sunto, sendo realizada em até 90 dias 
antes do pleito, de acordo com o art. 
25 do Estatuto do Sindepo/DF.

O presidente do Sindepo, Marcelo 
Portella, destacou a importância do 

momento para o futuro do Sindicato. 
“A categoria mais uma vez se mani-
festou e demonstrou muita maturida-
de. Nós esperamos que essas elei-
ções transcorram da melhor forma 
possível, com os candidatos apresen-
tando ideias, debatendo a carreira de 
Delegado de Polícia e guiando os ru-
mos que a categoria deve tomar para 
o próximo triênio”, destacou.

A Comissão Eleitoral é composta por 
três titulares e três suplentes, que fo-
ram escolhidos por votação entre os 
presentes e ficou definida com a se-
guinte ordem:  
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Titulares:
Presidente Mauro Aguiar
Ricardo Villafane
Roney Marcelo

Suplentes:
Luiz Gustavo
Vander Braga
Rodrigo Valadão

As eleições, de acordo com art. 30 do 
Estatuto, serão realizadas no dia 9 de 
novembro deste ano.
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NOTAS

Com desempenho notável, Atletas Delegados conquistam
37 medalhas no World Police and Fire Games

Os Delegados de Polícia do Distrito 
Federal conquistaram 37 medalhas no 
World Police and Fire Games (WPFG) 
de 2022, o segundo maior evento des-
portivo do mundo, que ocorreu entre 
os dias 22 e 31 de julho, em Rotter-
dam, na Holanda.

Destas, 15 medalhas foram de Ouro, 
17 de Prata e 5 de Bronze. O Brasil 
finalizou sua participação em quarto 
lugar nos jogos, com um total de 306 
medalhas. Ao todo foram 123 atletas 
Policiais Civis do DF nos jogos, des-
ses, 19 Delegados representaram a 
categoria.

O presidente da Associação dos De-
legados de Polícia do Distrito Fede-
ral (Adepol/DF), Amarildo Fernandes, 
que também competiu nas provas de 
atletismo dos jogos, destacou a im-
portância do evento não só para os 
atletas que estiveram presentes, mas 
para toda a categoria. “É preciso pon-
tuar que tivemos o maior número de 
Policiais Civis da PCDF, e por conse-
quência, trouxemos o melhor resul-
tado em termos de medalhas. Outro 
fator importante foi a preparação ao 
longo de 1 ano e meio, com um técni-
co especializado, e isso fez com que 
o atletismo se destacasse. Temos que 
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volta de uma experiência como essa. 
Nós sentimos atletas em uma Olimpí-
ada, pois a estrutura é muito bem pla-
nejada e subir ao pódio é uma coisa 
diferenciada, o Policial se sente va-
lorizado. Quando voltei, muitos cole-
gas me procuraram, dizendo como foi 
bom termos representado a PCDF lá 
fora. Então esse sentimento de vitória 
se estende a toda a Polícia e àqueles 
que ficaram torcendo ao ver o resul-
tado também se sentiram valorizados. 
Não devemos esquecer de todos que 
nos apoiaram, como a Direção Geral, 
que foi muito parceira, os parlamenta-
res que indicaram emendas, como o 
Rafael Prudente, Abrantes, Sardinha, 
entre outros. E claro, a Secretaria de 
Esportes que intermediou a compra 
de passagens, então é importante res-
saltar e agradecer a todos”, afirmou o 
presidente. 

A delegação de atletas da Polícia Civil 
do Distrito Federal foi a que obteve os 
melhores resultados entre as delega-
ções brasilienses. Os atletas subiram 
ao pódio em 13 modalidades, mas se 
destacaram mesmo no Atletismo, com 
um total de 49 medalhas.

A primeira Medalha dos Delegados da 
PCDF veio com a Delegada Fabíola 
Chelotti, que conquistou a Medalha 
de Bronze na prova dos 100m do Atle-
tismo, com um tempo de 14 segundos 
40 centésimos.

O alto rendimento na modalidade é 
reflexo do engajamento dos atletas 
e da preparação física que tiveram 
no Clube da Adepol. Os atletas trei-
naram durante meses com o técnico 
Emanuel Evaristo. “Para mim foi mui-
to gratificante e prazeroso poder es-
tar a frente da equipe de atletismo da 
PCDF. O nível de comprometimento 
de cada um foi muito grande, os re-
sultados obtidos foram através de 
tudo aquilo que eles fizeram durante 
o ano, buscando a melhor performan-
ce. Para mim foi fantástico ver todos 
aqueles atletas subirem no pódio, sa-
bendo que foi mérito exclusivamen-
te de cada um. Eles se dedicam por 
aquilo”, comemora o técnico.
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Família, amor e esportes

Eventos esportivos são palco dos me-
lhores atletas, de histórias de supe-
ração, vitórias e de grandes histórias 
de amor. A máxima de que algumas 
pessoas têm a sorte no jogo, outras 
a sorte no amor não se aplica à De-
legada Fabíola Chelotti e ao Agente 
da PCDF, Carlos Eduardo Rocha de 
Oliveira.

O casal se conheceu em 2017, no Jo-
gos WPFG de Los Angeles, e desde 
então o amor e os treinos fazem parte 
de sua história. Depois de casados, 
os dois atletas continuaram treinando 
juntos e se tornaram um dos desta-
ques da edição de 2022, em Rotter-
dam.

Esse ano, além do recorde de meda-
lhas, onde Fabíola conquistou seis 
medalhas e Carlos duas, ambos em 
competições do Atletismo, o casal 
ainda contou com a presença da fi-
lha, Giovana, de dois anos. “Os Jogos 
Mundiais fazem parte da nossa histó-
ria. E nossa filha não poderia ficar de 
fora dessa. Ela é a mascote do treino, 
nos acompanha todos os sábados no 

Clube e tem até uniforme. Foi mui-
to emocionante participar dos Jogos 
com a família e subir no pódio com 
ela. Gigi estava louca para subir no 
número um. Ainda bem que conquis-
tamos o ouro na última prova”, brinca 
a Delegada.

Outro casal que merece destaque é a 
Delegada Nancy Alencar e o Delega-
do Rogério Alencar. Além da simpatia, 
o casal caiu nas graças dos presentes 
pela determinação e força de vonta-
de. Nancy conquistou duas medalhas, 
de Ouro e Prata, nas competições do 
atletismo, e Rogério conquistou a me-
dalha de Prata no Futebol Veterano.

Segundo a Delegada, a cumplicidade 
e o entendimento entre os dois tornou 
a disputa mais leve para enfrentar as 
rotinas de treinos e trabalho. “Estou 
muito feliz. Foi gratificante treinar e ter 
conseguido levar essas duas meda-
lhas para o Brasil. Agradeço a Adepol 
por esse incentivo e essa participação 



10

2022

conosco”, enfatiza a atleta.

Já a Delegada Márcia Margarete está 
participando pela segunda vez dos 
World Police and Fire Games. Ela es-
teve nos Jogos de Los Angeles, em 
2017. Na ocasião trouxe sete meda-
lhas, sendo cinco de Ouro, uma de 
Prata e uma de Bronze.

Nesta edição, a Delegada se superou 
mais uma vez, conquistando seis me-
dalhas, sendo duas de Ouro e quatro 
de Prata. A Delegada é a maior ins-
piração da sua filha, Ana Julia, de 15 
anos, que já segue os mesmos pas-
sos da mãe e representará o Brasil no 
Judô, nas próximas edições dos Jo-
gos da Juventude, em setembro.

“Meu marido ficou no DF, a fim de aju-
dar nossa filha, os dois me apoiaram 
a cada conquista. Eles faziam cha-
madas de vídeo diariamente, riram e 
choraram comigo”, relembra Márcia 
Margarete com emoção.

A próxima edição das Olímpiadas da 
Segurança Pública será em 2023, na 
cidade de Winnipeg, no Canadá.
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Confira o depoimento dos Delegados que estiveram nos Jogos WPFG: 

“Foi realmente uma experiência inesquecível. O segundo lu-
gar no revezamento 4x100 teve gostinho de ouro para mim, 
tendo em vista que essa foi minha primeira participação nos 
Jogos Mundiais. A atmosfera dos jogos é contagiante e logo 
na cerimônia de abertura fiquei admirado com a receptivida-
de dos holandeses. Winnipeg que nos aguarde ano que vem”.
Delegado Henry Galdino – Meda-
lha de Prata no Revezamento 4x100m

“Temos que ressaltar o espírito que o Policial volta de uma ex-
periência como essa. Nos sentimos atletas em uma Olimpíada, 
pois a estrutura é muito bem planejada e subir ao pódio é uma 
coisa diferenciada, o Policial se ente valorizado. Quando vol-
tei, muitos colegas me procuraram, dizendo como foi bom ter-
mos representado a PCDF lá fora. Então, esse sentimento de 
vitória se estende a toda a Polícia e àqueles que ficaram tor-
cendo ao ver o resultado, também se sentiram valorizados”.
Amarildo Fernandes – Medalhas de Ouro no Revezamen-
to 4x100, no Revezamento 4x100, nos 100m e nos 200m

“Foram os primeiros jogos que participei. A sensação é indescri-
tível, tanto de estar representando a Polícia Civil, quanto o país. 
Foi possível notar já na abertura, na vibração de todos. No caso 
da minha prova, de 21km, a população gritando Brasil, pois tinha 
nossa bandeira no uniforme, então foi muito gratificante. Uma sen-
sação única ter participado e poder contribuir com a instituição, 
poder mostrar a valorização do esporte e mostrar que o esporte 
une a todos nós. Espero poder participar das próximas edições”.
Paulo Henrique – 15ª Posição na Meia Maratona

“Integrar, pela primeira vez, a equipe de atletismo da PCDF, 
que competiu na Holanda, e disputar com atletas experien-
tes foi um grande desafio que me acrescentou mais qualida-
de de vida, pois, me levou a superar as limitações próprias 
da idade, principalmente pelo incentivo e convivência com os 
colegas de equipe, aos quais tributo imorredoura gratidão.”
Mario – 7ª Posição nos 100m
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“Experiência sem igual.  O evento nos remonta a uma ver-
dadeira Olimpíada, onde a superação da força, dos senti-
mentos e emoções é fator primordial. Nunca havia partici-
pado de algo tão espetacular no mundo dos esportes. E a 
grande relevância para mim é que estávamos lá representan-
do a PCDF diante do universo policial. Que venha Canadá”. 
Tânia Dias Soares – Medalha de Ouro no Revezamen-
to 4x100, Bronze no Revezamento 4x400, e Prata no 800m

“Foi a primeira vez que participei dos Jogos Policiais. Fiquei extasiado 
com o nível das competições e da organização. Espero que nos jogos 
do Canadá, mais atletas Delegados possam participar e com certe-
za mais uma vez estarei lá representando a nossa gloriosa PCDF”.
Delegado José Roberto – 6ª Posição no Atletismo 5000m

“Essa foi minha quarta participação nos Jogos Mundiais, mas 
é sempre uma experiência nova. Nossa equipe competiu com 
muito brilhantismo e quase que 100% dela obteve resulta-
dos esperados de acordo com o treinamento de cada um. En-
tão diante daquilo que tínhamos planejado, saiu a contento a 
participação da PCDF. Nesta edição tivemos uma participação 
bem grande dos Delegados de Polícia, então foi bem legal”.
Delegado Amado Pereira – Medalha de Ouro nas 
provas: Arremesso do peso, Lançamento do dis-
co, Lançamento do Martelo e Lançamento do Dardo

“Foi uma experiência sem precedentes em nossas vidas. Não é 
nada fácil conciliar a vida profissional, com a maternidade e ainda 
sobrar um tempinho para a gente.  Na PCDF não temos horários 
para treinar como acontece em outras instituições. Posso afirmar 
que sem o apoio da Adepol, com a disponibilidade do treinador e 
espaço para treinamento, o atletismo da PCDF não teria se des-
tacado tanto. A equipe de atletismo era composta tanto por Poli-
ciais da ativa, quanto por aposentados, e ambos se destacaram”. 
Fabíola Chelotti – Medalhas de Ouro na prova Revezamen-
to 4x100, Medalhas de Prata nos 400 e nos 800m, e Meda-
lha de Bronze no Revezamento 4x400, nos 100m e nos 200m
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“Essa foi a minha primeira participação nos Jogos WPFG. Mi-
nha modalidade foi o Futebol, onde conquistamos a Medalha 
de Prata. Foi uma experiência incrível. Foi muito bacana poder 
interagir com Policiais de todo o mundo, e uma forma de pro-
moção da saúde física e mental de Policiais e Bombeiros. Gos-
taria de agradecer a Adepol e ao Sindepo, e demais institui-
ções que contribuíram para que pudéssemos estar nos jogos”.
Rogério Alencar – Medalha de Prata no Futebol Veterano
Tânia Dias Soares – Medalha de Ouro no Revezamen-

“Estou muito feliz. Foi gratificante treinar e ter conseguido e poder 
levar essa medalha para o Brasil. Agradeço a Adepol por esse incen-
tivo e essa participação conosco. Pretendo seguir treinando, não 
só por qualidade de vida, mas para continuar participando de cam-
peonatos. O frio na barriga é o estímulo para nos auto superarmos”.
Nancy Alencar – Medalha de Ouro no Reveza-
mento 4x100m e Medalha de Prata nos 100m

“Participar dos Jogos Mundiais de Policiais é vivenciar dias de muitas 
bênçãos, de celebração à vida, à saúde, à empatia, à solidariedade 
e integração entre policiais do mundo todo. A experiência foi maravi-
lhosa. Desejo a todos os atletas saúde, determinação, disciplina e va-
lorização profissional para que cheguem fortes em Winnipeg 2023”.
Márcia Margarete – Medalhas de Ouro no Lançamen-
to de Martelo e Revezamento 4x400m, e Medalhas de 
Prata no Arremesso do Peso, Lançamento de Dis-
co, Revezamento 4x100m e no Lançamento de Dardo

“Experiência incrível! Participar do WPFG nos faz voltar lá na-
quele sonho de criança em ser um atleta profissional. O resul-
tado é importante sim, mas os maiores legados são o forta-
lecimento dos vínculos entre os policiais da nossa instituição 
e o bom sentimento de torcer um pelo outro. Trazer uma Me-
dalha de Prata para o Brasil e para a PCDF é indescritível!”. 
Ismael Batista da Silva – Medalha de Prata no Futebol
V e t e r a n o       
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“Tenho 61 anos e foi a minha primeira participação nos jogos. Fi-
quei muito feliz com o meu desempenho e com a organização do 
evento. O esporte engrandece e nos permite uma melhor qualida-
de de vida, por isso sendo ativo ou aposentado, procure desen-
volver a prática diária e saudável. Treine, acredite em si mesmo e 
participe. Estar vivo já nos faz merecedores de uma medalha”.
Ailton Carlos – Medalhas de Prata no Revezamento 4x100 e 
4x400, Medalha de Bronze nos 200m e 4º Lugar nos 100m

“A cada mundial temos experiência ímpares. Participar de um 
evento dessa magnitude é imensurável, traz uma sensação in-
descritível. Participar de um mundial nos enriquece em todos os 
sentidos, pois é contagiante a atmosfera de competição, conhe-
cer diferentes pessoas de diferentes nacionalidades, conviver 
com colegas de trabalho que em muitos casos não convivemos 
corriqueiramente aqui no DF, assim como conhecer novas cultu-
ras, que amplia nossos horizontes”.
Marcelo Guerra – Futsal

“Participar dos Jogos Mundiais de Polícia, em Rotterdam, na 
Holanda, foi uma experiência única. O formato das competições é 
semelhante ao das Olimpíadas, a cidade é simplesmente fantás-
tica e o clima entre os atletas não poderia ser melhor. Como um 
todo, a Polícia Civil do Distrito Federal teve a melhor participação 
da história dos jogos, conquistando 97 medalhas. O Brasil ficou 
em quarto lugar, fechando os jogos com excepcional participação. 
Ressalto a importância da atuação da Adepol junto à Secretaria 
de Esportes, que viabilizou o pagamento das passagens aéreas 
aos atletas”.
Gilberto Gomes – Medalha de Prata no Futebol Veterano

“Sempre gostei de correr. Participo de muitas corridas de rua 
e acompanho meus resultados, sempre buscando me superar. 
Quando surgiu a ideia do WPFG eu vi como um desafio. Um 
desafio que me rendeu uma medalha de Prata e uma de Ouro e 
que me incentivou a continuar me superando. Sou grata a Deus 
primeiramente, ao Amarildo e ao meu primo Rodrigo, do Sinpol, 
que me incentivaram a participar”.
Silvana – Medalha de Ouro no Revezamento 4x400 e Medalha 
de Prata nos 5000m
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“Participar dos Jogos Mundiais foi uma experiência indescritível. A 
emoção da abertura é absolutamente contagiante. Esse ano, tive o 
prazer de representar a instituição pelo Vôlei Indoor, porém, infeliz-
mente, minha participação foi encerrada antecipadamente devido 
a uma lesão durante um dos jogos. Inúmeros foram os desafios 
para nosso time chegar àquele momento, dentre voos perdidos/
atrasados, bagagens extraviadas, atletas lesionados. Ainda assim, 
o desejo de competir nos preenche e proporciona não só uma von-
tade extra de dar nosso melhor, mas também um desejo de união, 
um impulso expansivo de estar em todos os esportes, torcendo 
e vibrando pelos colegas e pela camisa. A energia da vivência 
nos proporcionou experiências e ensinamentos, e especialmente 
o convívio nos presenteou com inúmeras novas amizades. Cada 
segundo valeu a pena e ficará marcado em nossas lembranças”. 
Karen Langkammer – Vôlei Indoor
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Adepol promove Remada Coletiva no próximo sábado

A Associação dos Delegados de Po-
lícia do Distrito Federal (Adepol/DF) 
promove no próximo sábado, 06/08, a 
Remada Coletiva. 

O evento, exclusivo para os Delega-
dos e suas famílias, tem o objetivo de 
promover o Stand Up Padle (SUP), 
esporte aquático derivado do surf, 
onde é necessário se equilibrar sobre 
uma prancha e impulsionar através de 
um remo. O Stand Up pode ser feito 
por qualquer pessoa e em todas as 
idades.

A atividade será gratuita e a largada 
está prevista para às 10h, onde todos 
seguirão remando juntos até as pro-
ximidades da Ponte JK. Instrutores 
acompanharão de barco durante todo 
o percurso da remada. 

Chame a família e venha aproveitar 
o sábado de sol e calor no Clube da 
Adepol.

Para mais informações e confirmar 
presença na Remada Coletiva é ne-
cessário entrar em contato com o ins-
trutor James, pelo número (61) 99688-
4545.
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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 ADEPOL
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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 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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