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ENTREVISTA

O Delta Informa desta semana conta a 
trajetória do mineiro, de Araguari, Luiz 
Fernando Alves Neto, que entrou para 
a Polícia Civil do Distrito Federal em 
2010 como Agente de Polícia. Fernan-
do foi lotado em diversas delegacias 
da capital federal, até que em 2017, 
tomou posse como Delegado de Polí-
cia. Realização de um sonho.

Luiz Fernando conta que desde muito 
novo já expressava o sonho de tornar-
-se Delegado de Polícia. Ao ingressar 
na faculdade de Direito esse sonho se 
fortaleceu e mesmo sem saber as atri-
buições do cargo, decidiu que trilharia 
esse caminho. “Me tornar Delegado 
foi a realização de um sonho. Desde 
o primeiro dia na faculdade, com 18 
anos, dizia que seria Delegado, con-
fesso que não sabia as responsabi-
lidades ou o que fazia um delegado, 
mas sempre ficava impressionado em 
assistir as operações policiais. Posso 
dizer com alegria que realizei meu so-
nho profissional”, reflete.

Antes de se tornar Delegado, Luiz 
Fernando atuou por sete anos como 
Agente de Polícia. Sua primeira lota-
ção foi em São Sebastião, na 30ªDP, 
onde exerceu suas funções na seção 
de crimes violentos, investigando prin-

SER DELEGADO DE POLÍCIA É A REALIZAÇÃO DE UM SONHO,
AFIRMA LUIZ FERNANDO ALVES

cipalmente homicídios e roubos. Após 
um ano foi transferido para o plantão 
da 1ªDP da Asa Sul, onde trabalha-
va diretamente com atendimento ao 
público. “Após esse período, fui lota-
do na Coordenação de Repressão às 
Drogas (CORD), onde permaneci por 
cinco anos até tomar posse como de-
legado”.

Em 2017 Luiz Fernando toma posse 
de seu tão desejado cargo como De-
legado. Sua primeira lotação foi na 
32ªDP, em Samambaia Sul, onde fi-
cou por apenas 45 dias, sendo trans-
ferido para a 13ªDP, em Sobradinho, 
atuando no cartório e no plantão. “De 
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Sobradinho, voltei ao Departamento 
de Polícia Especializada, sendo lota-
do na Coordenação de Crimes contra 
o Patrimônio (CORPATRI), na Divi-
são de Repressão ao Roubo de Car-
go, onde permaneci até dezembro de 
2019. Nessa época recebi o convite 
para integrar a equipe da Unidade de 
Controle Interno da PCDF, onde estou 
lotado desde então”, relata o servidor.

Apesar de pouco tempo no cargo, cer-
ca de cinco anos, Luiz Fernando afir-
ma estar muito satisfeito e feliz com 
sua trajetória, pois, sua carreira é re-
flexo de todos os momentos e experi-
ências vividas. Como Delegado teve a 
oportunidade de se reinventar dentro 
da instituição. “Minha trajetória como 
Delegado ainda é curta, mas diria que 
o maior aprendizado já estou viven-
ciando. Quando aceitei o convite para 
integrar a equipe da Unidade de Con-
trole Interno praticamente recomecei 
minha carreira. Nossas atribuições e 
funções nesta unidade destoam de 
todo o restante da instituição policial. 
Aqui pude aprender sobre controla-
doria e auditoria interna. Tive muita 
capacitação e fui imerso em um mun-
do completamente desconhecido por 
mim, com ideias, projetos e vocabulá-
rios diferentes. Realmente toda expe-
riência que estou vivendo aqui servirá 
de aprendizado para toda a carreira”.

Perguntado sobre as operações ou 
momentos de maior impacto em sua 
carreira, Luiz Fernando lembrou com 
carinho da primeira operação como 
Delegado. “Já participei de incontáveis 

operações policiais. Todas elas têm 
algo de marcante, porém, diria que a 
principal delas foi a condução de uma 
operação que coordenei do início ao 
fim, já como delegado. Foi um desa-
fio muito grande ser responsável pela 
parte jurídica, operacional, cartorária 
e logística. Uma operação para des-
baratar um grupo criminoso de roubo 
de cargas”, relembra o policial.

Para o servidor, a missão de ser De-
legado vai muito além das leis. É pri-
mordial que o profissional saiba ter 
sabedoria ao usar o poder de decisão 
sobre a vida de uma pessoa. Luiz Fer-
nando brinca que o policial é o ‘juiz 
das ruas’. “De forma bem ilustrativa, 
e até lúdica, eu diria que o Delegado 
é um ‘juiz das ruas’. Somos o primeiro 
contato com a vítima, com o autor e 
as testemunhas de um fato criminoso. 
Aqueles que a sociedade busca em 
momentos de dificuldade. E, de uma 
forma ou outra, somos determinan-
tes na vida de diversas pessoas com 
nossas decisões, nosso senso crítico 
e bom senso, e principalmente, com 
nossa empatia por aqueles que bus-
cam a instituição policial”, pontua Fer-
nando.
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Entidades Integradas

Sindicalizado desde a sua posse, o 
profissional destaca a importância do 
fortalecimento das entidades para a 
defesa dos interesses da categoria, e 
destaca que o Clube da Adepol é um 
lugar de descanso para a mente e o 
corpo, além de estreitar laços com os 
demais colegas de profissão.

“As entidades integradas foram es-
senciais desde o meu ingresso na car-

reira. Fomos muito bem recebidos à 
época e logo fomos integrados ao dia 
a dia do sindicato e do clube. Eu, par-
ticularmente, tenho uma relação muito 
próxima com nosso clube, diria que é 
quase minha segunda casa. Gosto de 
participar dos eventos esportivos, e 
estar ali é sempre um momento para 
descansar a mente e o corpo, além de 
interagir com nossos amigos. E mais, 
o clube é o local onde conheço outros 
delegados e posso fazer novas ami-
zades”, finaliza o delegado.
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NOTAS

Confraternização dos Aposentados reúne dezenas de delegados 
no Clube dos Delegados

Delegados aposentados e convidados 
marcaram presença na “Confraterniza-
ção dos Aposentados 2022”, realizada 
pela Adepol e o Sindepo-DF, nesta sex-
ta-feira, 06, no Clube dos Delegados. 
 
O evento reuniu dezenas de Delega-
dos e marcou o retorno das confrater-
nizações das Entidades Integradas, 
após o longo período de restrição so-
cial causado pela pandemia. As ativi-
dades incluíram um delicioso almoço, 
além de muita festa, atividades, sor-
teios e um bingo com diversos prêmios. 
 
O presidente da Adepol-DF, Amarildo 
Fernandes, destacou a alegria em po-
der novamente reunir os aposentados 
da Polícia Civil. “Depois de dois anos 
temos a oportunidade de mais uma 
vez permitir que nossos colegas ve-

teranos se reencontrem e façam aqui 
o seu verdadeiro momento de alegria 
e comemoração com seus pares. Um 
momento de grande satisfação de toda 
a diretoria da Adepol e do Sindepo”. 
 
Rafael Sampaio, presidente do 
Sindepo, salientou o apreço e a ad-
miração por todos os aposentados e 
a satisfação em reunir os veteranos. 
“Essa festa é dos aposentados é o 
grande ‘xodó’ da diretoria da Adepol 
e do Sindicato porque é sempre uma 
alegria estar com os Delegados apo-
sentados, por conta do saudosismo, 
a alegria do reencontro e de poder 
ouvir as histórias que construíram 
a Polícia Civil do Distrito Federal”. 
 
O vice-presidente do Sindepo, 
Marcelo Portela afirmou que foi um 
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momento de rever amigos e poder 
valorizar aqueles que fizeram grande 
contribuição para a Polícia Civil do DF. 
“Foi um dia de confraternização dos 
Delegadas e Delegados de Polícia, 
daqueles que fizeram história. Uma 
comemoração que demorou a ser re-
feita, por conta da pandemia, mas que 
hoje voltou a realizado com muita for-
ça e alegria. O dia foi um sucesso”. 
 
Uma das mais animadas da festa, a 
Delegada aposentada Gorete, para-
benizou as entidades integradas por 
um evento de muita diversão e mui-
to bem-organizado. “Tenho uma ale-
gria imensa de estar na festa dos 
aposentados. E este ano com uma 
inovação, foi o dia inteiro de ativida-
des. Contamos com a alegria de es-
tar com boa parte dos nossos colegas 
aposentados. As entidades estão de 
parabéns! Foi tudo muito organizado, 
tudo muito bom”, avaliou a Delegada. 
 
Segundo o diretor de eventos, José 
Fernandes, diversas pessoas esti-
veram presentes no encontro. “Es-
tivemos aqui com os Delegados, os 
companheiros, as famílias. Tivemos 
cerca de 200 pessoas no nosso even-
to. É uma alegria muito grande rece-
ber todos os nossos companheiros”. 
 
O fundador do clube dos Delegados, 
Paulo Roberto d´Almeida, se emocio-
nou ao falar das histórias e de todos 
os laços e lembranças que marcam 

o local. “Dois anos que paramos de 
fazer essa festa. A felicidade de es-
tar aqui, de receber nossos colegas. 
É uma satisfação muito grande. Muito 
obrigado a todos que estiveram aqui. 
Todos os Delegados aposentados 
que estão aqui são referências para 
toda Polícia do Distrito Federal, por 
isso hoje a nossa Polícia Civil é consi-
derada a melhor do Brasil”, encerra o 
aposentado.
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Polícia Civil lança questionário para construção de programa de 
Saúde Mental dos policiais do DF

Lançada na última quarta-feira, 04, o 
questionário para o planejamento do 
“Programa de Prevenção e Promoção 
de Saúde Mental”, é uma pesquisa 
com a finalidade de conhecer melhor 
a realidade da saúde mental dos ser-
vidores policiais civis do DF. 

O questionário, elaborado pela mé-
dica da Policlínica da PCDF Clarisse 
de Araújo, pretende contribuir para a 
elaboração de programas de atuação 
na prevenção de doenças e na pro-
moção da saúde. 

Para preencher o documento, os 
Delegados só vão gastar cinco minu-
tos. É importante ressaltar que as in-
formações serão mantidas em sigilo 
e acessadas apenas pela equipe de 
assistência médica e psicológica da 
instituição.

Não deixe de participar, o preenchi-
mento é simples e rápido! 

Acesse: https://forms.gle/88pEWwA-
u5zuj4W2r9

https://forms.gle/88pEWwAu5zuj4W2r9
https://forms.gle/88pEWwAu5zuj4W2r9
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Lei Henry: entenda o projeto de lei que aumenta punição
a crimes cometidos contra menores

Aprovado na última terça-feira (3) 
pela Câmara dos Deputados, o proje-
to apelidado de “Lei Henry Borel” que 
altera o Código Penal e torna crime 
hediondo o homicídio contra menor 
de 14 anos. O texto também aumenta 
as punições para os crimes de injúria 
e difamação cometidos contra meno-
res.

O texto torna o “homicídio contra 
menor de 14 anos” um crime 
hediondo. Além disso, a proposta 
considera esse tipo de crime como 
homicídio qualificado, cuja pena é de 

reclusão de 12 a 30 anos.

Em quais casos o projeto estabelece 
penas maiores pelo homicídio de me-
nores de 14 anos?

O projeto estabelece algumas situ-
ações em que aqueles que aqueles 
que cometerem um homicídio con-
tra menores de 14 anos terão penas 
maiores, são elas:

 • Se o responsável pela morte do 
menor de 14 anos ocupar os seguin-
tes papéis: pai ou mãe, padrasto ou 

Projeto foi aprovado na última terça-feira (3) pela Câmara dos Deputados 
e enviado à sanção presidencial. Texto também aumenta punições para os 

crimes de injúria e difamação cometidos contra menores.
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madrasta, tio, irmão, cônjuge, compa-
nheiro, tutor, curador, preceptor (que 
orienta na educação da criança), em-
pregador da vítima ou qualquer outra 
pessoa que exerça autoridade ou cui-
de dela. Nestes casos, a pena será 
aumentada em dois terços.

 • Se a criança ou adolescente ví-
tima tiver alguma deficiência ou doen-
ça que a torne mais vulnerável. Nes-
tes casos, a punição pode aumentar 
em um terço até a metade.   
      
Outros crimes

O projeto também estabelece que 
aquele que deixar de comunicar à au-
toridade pública a prática de violência, 
de tratamento cruel ou degradante ou 
de formas de violência contra criança 
ou adolescente ou de abandono de 
incapaz está sujeito à pena de deten-
ção de seis meses a três anos.

O projeto ainda aumenta em um 
terço, a pena para crimes contra a 
honra — como calúnia, injúria e difa-
mação — cometidos contra crianças, 
adolescentes, idosos ou pessoas com 
deficiência.

O que falta para o projeto se tornar 
lei?

A proposta precisa da sanção do pre-
sidencial para se tornar lei. O texto 
foi aprovado na Câmara pela primei-
ra vez em abril do ano passado. Mas, 

como foi modificado pelo Senado, vol-
tou para uma nova análise dos depu-
tados. A votação na Câmara foi con-
cluída nesta terça (5) e o texto seguiu 
para sanção presidencial. Com infor-
mações G1.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/05/04/lei-henry-entenda-o-projeto-de-lei-que-aumenta-punicao-a-crimes-cometidos-contra-menores.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/05/04/lei-henry-entenda-o-projeto-de-lei-que-aumenta-punicao-a-crimes-cometidos-contra-menores.ghtml
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DELTA NA MÍDIA

Sindepo acompanha apuração do procedimento investigatório de 
Delegado investigado por violação do sigilo profissional
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DELTA NA MÍDIA

Sindepo afirma que a medida do MPDFT
ao investigar Delegado é desproporcional
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FELIZ DIA DAS 
MÃES

Mãe

Mãe... São três letras apenas
As desse nome bendito;

Também o céu tem três letras
E nelas cabe o infinito.

Para louvar nossa mãe,
Todo o bem que se disser

Nunca há de ser tão grande
Como o bem que ela nos quer.

Mário Quintana
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COMUNICADO
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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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CLUBE DE VANTAGENS
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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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PARCERIAS
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OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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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 

Andressa Oliveira
 

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

