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ENTREVISTA

O dever social em contribuir diaria-
mente com a Justiça e também na 
construção de uma sociedade me-
lhor são os ideais que acompanham 
Petter Fischer Ranquetat como De-
legado da Polícia Civil do Distrito 
Federal. Natural de Porto Alegre - Rio 
Grande do Sul, é filho de advogado e foi 
influenciado a escolher a área do Direi-
to como formação pelo pai, que sem-
pre o aconselhava sobre as vantagens 
da estabilidade nas carreiras públicas.  

Filho caçula, tomou o exemplo da 
irmã mais velha que se dedicava aos 
estudos para ser Defensora Públi-
ca no estado do Rio Grande do Sul. 
“Foi observando minha irmã se dedi-
cando aos estudos para concursos 
públicos da área jurídica, que resolvi 
seguir por um caminho parecido. Sua 
dedicação e persistência me serviram 
de inspiração, já que depois de muita 
luta, ela conseguiu a aprovação como 
Defensora Pública, cargo que ocupa 
até hoje. Então, logo que fiz 18 anos 
passei também a me dedicar mais aos 
estudo”, lembra o Delegado.

Assim que completou dezoito anos, a 
carreira pública se tornou prioridade. 
Ainda sem formação em Direito, ten-

Focado, Delegado se preparava desde a adolescência para
fazer carreira no serviço público 

tava os concursos para nível médio, 
quando em 2002, foi aprovado como 
Agente Administrativo da Companhia 
Carris, em Porto Alegre - RS. Após 
se formar em Direito, em 2004, pas-
sou em seu primeiro concurso público 
para nível superior, como advogado 
da Companhia Rio-Grandense de Sa-
neamento (Corsan), em 2008. No ano 
seguinte, assumiu como Escrivão da 
Polícia Federal, onde permaneceu 
por um ano e em 2011 se mudou para 
Brasília - DF, para ser Especialista 
em Regulação da Agência Nacional 
de Telecomunicações. 
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Federal e então o sonho se realizou”, 
conta o Delegado Ranquetat.

Como Delegado da PCDF, iniciou a 
carreira na 33ª DP, em Santa Maria 
- DF, depois foi para 17ª DP, em Ta-
guatinga Norte e 23ª DP, no P Sul, em 
Ceilândia. Atualmente está lotado na 
3ª DP, no Cruzeiro. Neste tempo na 
profissão, aprendeu que a sociedade 
pode ser grande aliada. “A importân-
cia da carreira é repassada à socie-
dade com uma atuação dedicada e 
de respeito aos cidadãos que procu-
ram a Delegacia de Polícia, em espe-
cial nas Delegacias circunscricionais 
onde nosso contato com a população 
é diário. Nesse ponto, vislumbro que 
a sociedade pode ser uma forte aliada 
em nossas reivindicações por melho-
rias, no entanto, para que contemos 
com esse apoio é imprescindível um 
atendimento cortês e cordial à popu-
lação”, declara Petter.

Mas, o sonho de se tornar Delega-
do era latente e não desistiu, quando 
foi aprovado para a PCDF em 2017. 
“As lembranças mais remotas da mi-
nha infância são brincando de polícia 
e ladrão com meus amigos, irmãos e 
primos, e, por óbvio eu sempre que-
ria ser o policial. Assim que direcionei 
minha vida profissional aos concursos 
públicos, as carreiras policiais sempre 
estiveram em meu radar. No entanto, 
a necessidade de passar em algum 
concurso público, acabou fazendo 
com que eu tentasse ser aprovado em 
outras áreas. Não obstante, o desejo 
de ser policial sempre falou mais alto. 
Quando fui nomeado para Escrivão 
de Polícia Federal, já estava aprovado 
no concurso para Especialista em Re-
gulação da Anatel. Embora estivesse 
gostando muito da carreira policial, a 
remuneração maior da agência regu-
ladora pesou, e eu acabei vindo para 
Brasília tomar posse. Passados três 
meses, a frustração foi gigantesca, 
mesmo com o salário atrativo, a ma-
téria que lidava no dia a dia e o tra-
balho excessivamente burocrático me 
incomodavam. Então tomei a decisão 
de retomar os estudos para concur-
sos públicos voltado única e exclusi-
vamente para o cargo de Delegado 
de Polícia. Foram quatro anos de es-
tudos, e, algumas decepções. Fui re-
provado por pouquíssimos pontos nos 
concursos para Delegado da Polícia 
Federal e Delegado da Polícia Civil de 
Santa Catarina. Foi então que em se-
guida me deparei com o concurso de 
Delegado de Polícia Civil do Distrito 
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Dos diversos casos que participou das 
investigações na PCDF, se recorda do 
Repórter Gabriel Luiz, esfaqueado no 
Sudoeste após uma tentativa de latro-
cínio. Acionado pelo Delegado-Chefe 
da 3ª DP, João Maciel Claro, iniciou as 
investigações que, com a ajuda das 
câmeras de segurança dos prédios, 
conseguiram chegar a dois suspeitos, 
além da faca utilizada no crime. Na 
manhã seguinte, o celular da vítima 
fora localizado e a Polícia refez todo 
o trajeto para entender o que de fato 
havia acontecido no local. 

“Inicialmente acreditávamos que os 
meliantes provavelmente contariam 
com um veículo de apoio para dar fuga 
ao local. No entanto, para nossa sur-
presa, nos deparamos com imagens 
que mostravam os suspeitos aden-
trando a um edifício a uns 500 metros 
do local do crime. Tínhamos também 
uma informação de que na mesma 
noite, um adolescente também teria 
sofrido uma tentativa de roubo e es-
tava registrando queixa na Delegacia. 
Ao obter as imagens de segurança do 
prédio, fomos informados pelo filho da 
síndica que ela estava justamente na 
Delegacia registrando a ocorrência 
de roubo sofrida pelo amigo do filho 
naquela noite, o que levantou um si-
nal de alerta e contactamos imediata-
mente a DP, onde o garoto confessou 
a participação no crime. Após inúme-
ras diligências e com o apoio da inte-
ligência da PCDF, localizamos todos 
os suspeitos. Foram praticamente 24h 
ininterruptas de investigação, mas 

com o sentimento de dever cumprido 
e orgulho por pertencer a uma institui-
ção com colegas e amigos dispostos 
a ajudar em pleno feriado. A lição que 
fica é que só o trabalho em equipe 
edifica uma boa investigação policial”, 
ressalta o servidor.

A trajetória do Delegado de Polícia é 
de aprendizado contínuo e uma tarefa 
árdua. Para Petter Fischer Ranque-
tat, o apoio da família é fundamental e 
esse foi um dos motivos que o ajudou 
a realizar o sonho de se tornar De-
legado. “Graças aos meus pais que 
sempre foram exemplo de caráter e 
honestidade para mim, e, que apesar 
de todas as dificuldades, fizeram de 
tudo para proporcionar a mim e aos 
meus irmãos o melhor ensino possí-
vel. Hoje sou casado e pai de dois fi-
lhos maravilhosos, Pedro e Matheus, 
para os quais tento ser o exemplo que 
um dia os meus pais foram para mim. 
Também tenho uma esposa espeta-
cular, Cristiane, que traz o amparo ne-
cessário naqueles dias que as coisas 
não saem bem do jeito que a gente 
gostaria. É, portanto, no lar com meus 
queridos filhos e minha querida espo-
sa que encontro a tranquilidade es-
sencial para enfrentar os desafios da 
carreira”, afirma o Delegado.  

Sobre o Sindicato dos Delegados de 
Polícia Civil do DF (Sindepo/DF) e a 
Associação dos Delegados de Polícia 
Civil do DF (Adepol/DF), alega que 
somente se associando às Entidades 
Integradas, é possível buscar rumos 
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diferentes à categoria. “Desde que to-
mei posse me tornei associado e sin-
dicalizado. Por certo nossa carreira 
passa por inúmeras dificuldades, mas 
é só com um Sindicato forte, indepen-
dente e representativo que podemos 
mudar os rumos de nossa categoria. 
Em relação ao clube, frequento com 
regularidade, em especial nos finais 

de semana, quando com a família e 
amigos fazemos aquele churrasco 
para relaxar. Desde já, parabenizo 
os gestores do clube que não se aco-
modam em deixá-lo cada vez melhor. 
Quando você acha que eles já fizeram 
tudo que podiam, eles fazem ainda 
mais”, finaliza.
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Neste sábado (10), tem a grande final dos Adeboleiros

Está chegando ao fim a 14ª edição do 
mais tradicional campeonato de futebol 
dos Delegados de Polícia Civil do Dis-
trito Federal, os Adeboleiros. Neste sá-
bado (10), acontecerá o jogo da grande 
final entre os times de Gana e a Arábia, 
na disputa entre 1º e 2º lugar, no clube 
da Adepol, a partir das 9h da manhã. 

Neste ano, a competição teve como 
tema “Qatar World Cup” em referên-
cia a Copa do Mundo 2022 e ao todo 
contou com oito seleções participan-
tes, que representaram os países da 
Arabia Saudita, Camarões, Dinamarca, 
Estados Unidos da América, Gana, País 
de Gales, Polônia e Qatar. Para essa 
edição, os Adeboleiros contam com a 
presença especial dos times de Peri-
tos Criminais da PCDF, dos Delegados 
Federais e Peritos Federais da APDF e 
pela primeira vez os Juízes de Direito 
do DF, concorrendo pela Amagis.

O Delegado da PCDF e coordenador 
de esportes da Associação dos Delega-
dos de Polícia Civil do Distrito Federal 
(Adepol/DF), Wellerson Gontijo, conta 
que o campeonato foi bastante dispu-
tado. “Nesta edição dos Adeboleiros, 
nós utilizamos seleções que não foram 
escolhidas em outros campeonatos. Ti-
vemos a satisfação de ter pela primeira 
vez um time da Amagis que abrilhantou 
o nosso evento, assim como um time 

NOTAS

dos Peritos Criminais da PCDF e da 
APDF, além dos cinco times dos asso-
ciados da Adepol. Foi um campeonato 
muito disputado, com as classificações 
das semifinais decididas na última roda-
da. Foi muito gratificante, me sinto rea-
lizado, tivemos a presença maciça dos 
associados e é uma grande honra es-
tar à frente da diretoria de esportes há 
12 anos, me despedindo e passando o 
bastão para frente, com a certeza de ter 
deixado um bom legado na área de es-
porte e recreação da Adepol/DF”, afirma. 

Os times de Camarões e Estados Uni-
dos também irão jogar na disputa pelo 
3º lugar no campeonato. Ao final dos 
jogos, os associados poderão se deli-
ciar com uma feijoada que será servida 
no almoço de confraternização para o 
encerramento da temporada. Todos os 
detalhes das partidas podem ser en-
contrados no aplicativo Bora, Soluções 
Esportivas.
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Natal Solidário: 6ª DP do Paranoá realiza campanha de
arrecadação para crianças e adolescentes

A 6ª Delegacia de Polícia, localizada 
na cidade do Paranoá-DF, está pro-
movendo uma campanha de arreca-
dação neste Natal para crianças e 
adolescentes do Instituto Aprender. As 
doações podem ser entregues até o 
próximo dia 12 de dezembro, na sede 
do Sindepo/DF, Adepol/DF e também 
na própria Delegacia de Polícia. 

A escolha da instituição foi feita após 
diversas pesquisas em lugares que 
contemplassem crianças em situação 
de vulnerabilidade social, como expli-
ca uma das idealizadoras da ação, a 
Delegada Cartorária da 6ª DP, Larissa 
de Athayde Bohrer . “A ideia do Natal 
Solidário partiu de um sentimento con-
junto dos policiais da 06ª DP, com o 
intuito de ajudar a nossa comunidade. 
Fizemos um levantamento e visitamos 
algumas instituições que trabalham 
com crianças vulneráveis no Paranoá 
e Itapoã. Elegemos o Instituto Apren-
der por ser a instituição que acolhe o 
maior número de crianças de famílias 

vulneráveis provenientes das duas re-
giões”, afirma.

O Instituto Aprender realiza o serviço 
de fortalecimento de vínculo familiar, 
com o objetivo de prestar assistência 
social. Com o auxílio de múltiplos pro-
fissionais, oferecem oficinas de Ma-
nutenção, Linguagem, Ludoterapia, 
articulação, Hip-Hop, Balé, Teatro, 
Capoeira, Futebol, Artes, Biblioteca, 
Música e Natação. 

Cerca de 300 crianças e adolescen-
tes, entre 06 e 17 anos, que vivem 
em estado de vulnerabilidade, serão 
beneficiadas com as doações. Quem 
tiver interesse, pode contribuir com 
brinquedos, roupas, calçados, cestas 
básicas ou até mesmo alimentos não 
perecíveis. A entrega das doações 
será feita no dia 14 de dezembro, com 
viaturas caracterizadas, helicópteros 
e cães da PCDF. Para saber mais so-
bre a instituição, basta acessar o link: 
https://institutoaprender.org.br

NOTAS

https://institutoaprender.org.br
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Equipes de atletismo da Adepol/DF devem participar de
competições em 2023 

A Associação dos Delegados de Po-
lícia Civil do Distrito Federal (Adepol/
DF) é uma grande incentivadora do 
esporte na Capital Federal. Em 2023, 
a instituição pretende investir ainda 
mais no desporto e conta com o atle-
tismo como carro chefe para forma-
ção de atletas nas disputas nacionais 
e internacionais. 

Filiada junto à Confederação Brasi-
leira de Atletismo (CBAt), Federação 
Brasiliense de Atletismo (FATdf) e 
também à Associação Brasileira de 
Atletismo Máster (Abram), tem como 
foco a formação, iniciação, treinamen-
tos e participação em diversas com-
petições de atletismo, divididas em 
sete categorias, conforme a norma 
técnica da CBAt. Além das modalida-
des para alto rendimento, a Adepol/
DF também treina atletas iniciantes, 

os que praticam atletismo-social, para 
associados que só querem manter o 
condicionamento físico, além da me-
lhora de mobilidade, e trabalha para 
treinos voltados aos Policiais que pre-
tendem competir exclusivamente em 
disputas da categoria, como a World 
Police and Fire Games (WPFG).   

O atual Coordenador de atletismo, 
eleito neste ano, da Adepol/DF, Ama-
do Pereira, explica que pretende inse-
rir ainda mais os atletas no calendário 
de competições. “A equipe de atletis-
mo da Adepol, tem como meta para 
o ano de 2023 participar das diversas 
competições propostas pela CBAT 
em suas diversas categorias, durante 
todo o ano, a nível local, nacional e 
internacional. Os atletas de Autorida-
de Policial participarão do WPFG no 
Canadá, com treinos agendados para 

NOTAS
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janeiro. Já os atletas masters partici-
parão das diversas competições em 
2023, tais como, Campeonato do Dis-
trito Federal de Máster, Regional e 
Taça São Paulo de Master, Torneios 
regionais por todo o país, Campeo-
nato Brasileiro Máster, Campeonato 
Mundial Indoor na Polônia no mês de 
março, e outras competições”, afirma.

A mais recente vitória para a insti-
tuição foi obtida pela Delegada da 
PCDF, Márcia Margarete Pessanha, 
que conquistou a medalha de ouro, 
nas modalidades de lançamento 
de dardo e arremesso de peso, do 
XX Campeonato Sul-Americano de 
Atletismo Master, na categoria 50 a 

54 anos, em novembro deste ano, 
na cidade de Bogotá, na Colômbia. 

Todos os treinos são conduzidos por 
professores devidamente habilitados 
para o atletismo e acontecem regular-
mente no Centro de Treinamento do 
Recanto da Emas - DF, duas vezes 
na semana em pista sintética, e aos 
sábados no Clube da Adepol/DF, tem 
como foco as provas de pista e cam-
po, incluindo corridas de rua e cross 
country. Para participar da equipe de 
atletismo da Adepol o atleta precisa 
ser convidado pela instituição, além 
de estar associado, sócio-atleta ou 
sócio-temporário.
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Quer comprar ou vender um produto?
Adepol/DF cria Espaço Classificados no Delta Informa

Tem algum serviço a oferecer, mas 
não sabe onde divulgar? Ou até mes-
mo aquele item que não tem mais uti-
lidade e gostaria de passar para fren-
te? Com o intuito de facilitar a troca 
entre os associados, a Adepol dispo-
nibilizará no Delta Informa uma seção 
especial. O Espaço Classificados será 
lançado no dia 16 de setembro.
 

Serviços, produtos para negociação, 
trocas, vendas ou até mesmo alugu-
éis são algumas das várias possibili-
dades de trâmites de negócios para os 
associados. Ficou interessado? Para 
anunciar é bem fácil, basta enviar um 
e-mail para clubeadepol@adepoldf.
org.br, com todas as informações do 
serviço ou produto que deseja colocar 
para negociação.
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CLASSSIFICADOS

HEADPHONE JBL BLUETOOTH EN-
DURANCE DIVE para ouvir músicas 
enquanto você nada na piscina- preço 
R$ 400,00. NUNCA USADO. NA CAI-
XA E COM NOTA FISCAL.

O aparelho tem 1 GB de capacidade 
para você gravar musicas nele, direto 
do computador.

O aparelho comporta em média 200 
musicas formato MP3 e aguenta em 
média 8 horas de música. Cabo JBL 
para carregar a bateria interna forneci-
do. 

Favor tratar com:
EDUARDO, 61-98311-0023.

HEADPHONE JBL BLUETOOTH ENDURANCE DIVE
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CLASSSIFICADOS

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDXC SanDisk Ultra, capacidade 128 GB, 
velocidade 80 MB/s  533X, com adaptador para outros formatos maiores. 
NUNCA USADO. FECHADO NA CAIXA E COM NOTA FISCAL.

Ideal para aparelhos celulares e tablets ANDROID.
Cartão de Memória R$ 200 reais

Favor tratar com EDUARDO, 61-98311-0023.

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDXC SanDisk Ultra
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CLASSSIFICADOS

EMPANADAS CONGELADAS PRONTAS PARA O PREPARO
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CLASSSIFICADOS

Apartamento 2 quartos em Goiania-GO, no famoso setor Bueno, avenida T13, 
com um quarto de casal e um quarto  com duas camas de solteiro.

Preço por R$200 a diária para duas pessoas e 250 para até 4 pessoas (final de 
semana mínimo duas diárias).Taxa de limpeza de 150 reais em qualquer caso.

Contatos pelo telefone 62991525386.

APARTAMENTO 2 QUARTOS / GOIÂNIA

2 apartamentos em RIO QUENTE-GO com infraestrutura integral de lazer 
(piscinas aquecidas, sauna, piscina infantil tematizada, salão de jogos, bar, res-
taurante, na melhor esquina da Rua Principal, onde você fará tudo a pé como ir 
a restaurantes, à feirinha popular, e a meros 100 metros do mais famoso resort 
do Brasil (Hot Park Rio Quente Resorts, que vende ingressos para passar o 
dia). 1 quarto com cama casal, e sala com sofá que transforma em 2 mini ca-
mas, 2 ar condicionados, 2 TVs e sacada para rua principal.

APARTAMENTOS / RIO QUENTE - GO

Preço exclusivo para setembro, ou-
tubro e novembro por R$500,00. En-
trando sexta e saindo domingo de 
noite ou segunda de manhã. Até 4 
pessoas. Para reservas iniciando e 
findando entre segunda feira e quinta 
feira preço promocional duas noites 
por R$300,00, com mais uma noite 
adicional a R$100,00.

Contatos 62991525386
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CLASSSIFICADOS

APARTAMENTO / BRASÍLIA / SUPER QUADRA 500 SUDOESTE
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COMUNICADO
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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 
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https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
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