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MATÉRIA

A primeira mulher a assumir o cargo de dirigente máxima da
Polícia Civil do DF: Conheça a história de Mailine Alvarenga,

Delegada da PCDF

Servir a comunidade, manter a paz so-
cial e entregar um serviço de qualida-
de a todos que procuram uma Delega-
cia de Polícia, foram inspiração para 
Mailine Alvarenga enquanto Delegada 
da Polícia Civil do Distrito Federal. No 
“Delta Informa” desta semana, conta-
remos a história da primeira mulher a 
ocupar o cargo de dirigente máxima 
da Polícia Civil do DF. 

Natural de Belo Horizonte (MG), Maili-
ne veio para Brasília com apenas um 
ano de idade, em 1963, acompanhada 
dos pais, exemplo de honestidade e 
honradez, foram pioneiros no local da 
futura Capital Federal em 1957. Ao se 
tornar adulta, sonhava em ser Juíza de 
Direito, mas o concurso público para 
PCDF chamou sua atenção, quando 
em 1988 escolheu ser Delegada de 
Polícia Civil. 

“Quando ingressei na Polícia Civil a 
paixão foi imediata, tanto pela Institui-
ção quanto por me tornar Delegada. 
Para mim, não existe profissão mais 
completa e significativa que essa, pois 
acaba exercendo também a função de 
juiz, promotor, psicólogo, gestor, ou-
vinte, conselheiro, mediador, dentre 
outras. O dinamismo, os desafios e o 
aprendizado, constantes da função, 

me fascinaram. Ressalto que a profis-
são de Delegado é algo muito sério, 
pois lidamos com uns dos bens mais 
preciosos do ser humano que é a li-
berdade.   Meu primeiro plantão foi na 
19ª DP, uma experiência incrível, pois 
lá aprendi os primeiros passos com os 
policiais que me encantaram com a 
simplicidade e a vontade de compar-
tilhar o conhecimento que possuíam. 
Assim, jamais esquecerei a primeira 
equipe, eterna gratidão aos agentes o 
Sr. João (gebiano - Guarda Especial 
de Brasília (GEB)), Costa, Raimundo 
Nonato e Levi, e aos escrivães Gilson 
e Barbosa”.  
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Ao longo da carreira profissional, foi 
Delegada Plantonista e Cartorária nas 
9ª, 12ª e 19ª Delegacias de Polícia do 
DF. Exerceu a substituição dos chefes 
dos Postos PP07, P27 e P28; de vogal 
da Comissão Permanente de Discipli-
na, do Corregedor Geral e do Diretor 
do Departamento de Polícia Especia-
lizada. Desempenhou também a fun-
ção de chefe: do Serviço de Correição 
da CGP, do Serviço de Controle e Per-
manência dos Autos, da Delegacia de 
Defesa do Consumidor (DECON), da 
Delegacia de Repressão a Pequenas 
Infrações (DRPI), da 12ªDP, da Dele-
gacia Especial de Proteção à Criança 
e ao Adolescente (DPCA), da Delega-
cia de Capturas e da Polícia Interesta-
dual-DCPI, e Diretora Geral da PCDF.

Quando esteve no Serviço de Correi-
ção, faziam reuniões mensais, sempre 
em uma Unidade Policial, levando os 
escrivães a se conhecerem e com-
partilharem as dificuldades e êxitos no 
cumprimento de suas tarefas, que não 
era nada fácil. “Esta integração resul-
tava em deliciosos lanches e almoços. 
Agradeço aos Drs. Antônio Antenor 
de Siqueira, Ângelo Jorge de A. Neto, 
Cleber Monteiro Fernandes, Domingos 
J.L. Muniz, Francisco das Chagas S. 
Araújo, Gilberto Villas Boas, José Fer-
nandes da S. Filho, João de Deus Tor-
res, Laerte R. de Bessa, e Teodoro R. 
Pereira – gratidão eterna pela confian-
ça depositada em sua pessoa”, declara. 

Como Delegada da PCDF, teve a 
oportunidade de se dedicar com afin-

co na prestação de serviço à socieda-
de. “Procurei realizar o que pude, con-
siderando-se as condições existentes 
à época e que me foram disponibiliza-
das, para enaltecer a instituição policial 
civil e dignificar a carreira de delegado 
de polícia. Em que pese as inúmeras 
dificuldades que permeiam nossas ati-
vidades, sempre procurei desenvolver 
um trabalho pautado pela seriedade 
e celeridade, empenhando-me conti-
nuamente em aprimorar procedimen-
tos e rotinas em busca da eficiência, o 
que ensejou credibilidade e confiança, 
não só a nível institucional, mas tam-
bém perante a Justiça e demais insti-
tuições públicas. É imperioso consig-
nar que nem sempre foi fácil manter 
um serviço de qualidade, porém com 
apoio, dedicação, e o constante en-
tusiasmo de toda a equipe, consegui-
mos corresponder às expectativas das 
pessoas que precisaram de nossos 
serviços”. 
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Ao chegar na Unidade Policial, sua pri-
meira preocupação foi a de melhorar 
as instalações físicas da Delegacia. 
O intuito era o de oferecer ao Policial 
um excelente ambiente de trabalho, 
no qual pudesse executar suas tarefas 
com boa vontade e senso de respon-
sabilidade, conscientes de que cada 
um era peça fundamental para o ótimo 
funcionamento de todo o órgão. Por 
outro lado, a Delegada se preocupava 
também em proporcionar ao cidadão o 
bem estar quando precisasse procurar 
a Delegacia em busca de um serviço 
de qualidade. 

O trabalho em equipe é fundamental 
para a resolução dos crimes. O de-
senvolvimento da confiança e parceria 
com aqueles que estão diariamente ao 
seu lado no exercício da função são 
imprescindíveis. Mailine sempre foi 
uma profissional muito intensa e dedi-
cada. Estabelecia metas, aproveitava 
as oportunidades e tinha criatividade 
para superar os obstáculos, apostan-
do no profissional que estava ao seu 
lado e focando sempre no resultado. 
“Sempre procurei o que as pessoas 
tinham de melhor a oferecer. Imbuí-
dos sempre de sentimento de equipe, 
traçávamos uma proposta de trabalho 
que fosse a melhor e mais útil à so-
ciedade e à nossa Instituição Policial. 
Além disso, tínhamos como meta,  o 
controle das atividades das Seções e 
do Cartório, objetivando promover o 
enxugamento, por meio de uma análise 
percuciente em todos os expedientes 
em tramitação, e, consequentemente 

tornar mais célere os procedimentos, 
evitando assim, a malfadada prescri-
ção e o aumento de casos de autoria 
desconhecida. Era prioridade também 
implementar medidas eficazes na pre-
venção e repressão aos crimes, de-
sencadeando operações, reduzindo o 
tempo para conclusão dos inquéritos 
em tramitação, estreitando os relacio-
namentos com Judiciário, demais ór-
gãos relacionados à segurança públi-
ca e a comunidade”.

Uma das principais causas do avanço 
da criminalidade reside no aumento da 
sensação de impunidade A Delegada 
buscava junto ao Judiciário, o destino 
dos inquéritos, a fim de acompanhar a 
qualidade dos procedimentos. No que 
diz respeito à prevenção e integração, 
realizava palestras com a finalidade 
de aumentar a compreensão pública 
sobre o trabalho desenvolvido pela 
Delegacia e como auxiliar a polícia no 
combate à criminalidade, bem como 
eventos alusivos à data de criação da 
Unidade, as datas comemorativas re-
lacionadas ao combate da violência 
infanto-juvenil, dentre outro.
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“Acredito, cada vez mais, de que o 
relatório é, ainda, o instrumento mais 
adequado, eficaz e transparente de 
prestação de contas de um gestor, 
demonstrando, assim, a realidade, as 
atividades desenvolvidas e principais 
realizações, de uma Unidade Policial, 
bem como sua verdadeira importância 
técnica dentro do contexto da Institui-
ção - uma verdadeira radiografia da 
Unidade, fundamentado com dados 
estatísticos, emitindo planilhas e grá-
fico. Noutro passo, o relatório, serve 
como elemento orientador quando das 
mudanças de chefia, pois reduz o tem-
po que o Delegado-chefe que sucede 
ao anterior demandaria na análise das 
dificuldades da unidade, das vulnera-
bilidades e das boas práticas como 
público interno e externo, informações 
estas necessárias para tomadas de 
decisões, que por vezes, têm que ser 
imediatas. A Unidade, seja Circuns-
cricional ou Especializada, tem sua 
característica própria, quanta experi-
ência, aprendizado e reflexões. Traba-
lhar em uma unidade policial é muito 
gratificante. É delicado lidar com as 
questões de violência, principalmen-
te a violência intrafamiliar. Trata-se 
de um fenômeno de extrema comple-
xidade onde influem não apenas um, 
mas diversos fatores que surpreen-
dem e chocam a família e a socieda-
de, exigindo dos servidores toda uma 
habilidade, prudência e sensibilidade 
no trato do assunto. Mesmo em uma 
Unidade que apurava só pequenas 
infrações, a equipe não se inibia, re-
alizando operações sistemáticas de 

repressão às contravenções do “Jogo 
de Azar”, chegou a uma organização 
criminosa, prendendo logo de imediato 
os autores das infrações de menor po-
tencial ofensivo, impedimos a prática 
de crimes maiores”.

Coordenar as operações para dar cum-
primento aos mandados de prisão de 
natureza criminal, de pessoas procura-
das, era o que mais a fascinava. Esta 
era uma forma de contenção à prática 
de novas infrações penais, trazendo 
mais segurança à população do DF, 
como auxílio dos esforços de diversas 
Unidades Policiais. Dentre as diversas 
investigações e operações que a Dra. 
Mailine conduziu, conta sobre a pri-
são em flagrante de 20 representantes 
de padarias na cidade de Sobradinho 
(DF), que praticaram o crime contra a 
ordem econômica - formação de cartel 
- no mercado de panificação. O traba-
lho realizado pela sua delegacia ser-
viu de supedâneo para o procedimen-
to junto ao Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica - CADE, sendo 
condenados ao pagamento de multas. 
Foi uma investigação inusitada no DF.

A Delegada se lembra de uma das si-
tuações inusitadas. Antes de ingressar 
na PCDF, Mailine advogava na defesa 
de seus clientes em diversas Delega-
cias do DF. Mas, após assumir o cargo 
como Delegada em um plantão na 19ª 
DP, enquanto conversava com alguns 
Policiais na cantina, deu uma garga-
lhada peculiar, que para quem a co-
nhece, sabe que é uma característica 
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única dela. Em seguida, ouviu uma voz 
vinda dos fundos da DP, onde ficava 
a cela, que gritava: “Doutora Marine, 
Doutora Marine”, me tira daqui”, a voz 
então era de um ex-cliente que havia 
reconhecido a sua risada. Na ocasião, 
a servidora pública explicou que não 
era mais advogada e sim uma Delega-
da de Polícia Civil. Falou-lhe com tanto 
orgulho e felicidade que ele entendeu 
a diferença e a agradeceu e sorriu. 

“Sempre fui uma pessoa muito reserva-
da na vida profissional, pois acho que 
o pessoal não deve se misturar com 
o profissional, principalmente no caso 
de ser uma policial. Penso que é uma 
forma de impor limites. Tenho orgulho 
da escolha feita lá atrás quando resol-
vi seguir o que Deus tinha reservado 
para mim, ser uma policial resiliente, 
determinada em seguir em frente não 
obstante as dificuldades, respeitando 
o próximo, independentemente de sua 
origem, raça, credo, sexo etc. Para mim 
a Família é o nosso alicerce. Sem ex-
ceção tive o apoio e compreensão de 
meus familiares, sobretudo nas ocasi-
ões em que tive de abdicar do convívio 
com eles em prol de minha profissão, 
porém sempre evitei levar os assuntos 
profissionais para casa”.

Em 2011, Mailine Alvarenga foi a pri-
meira mulher a assumir o cargo de au-
toridade máxima dentro da Polícia Civil 
do DF, como Diretora-Geral. “Foi com 
uma imensa honra e extrema consci-
ência da responsabilidade que ocupei 
o relevante cargo de Diretora-Geral 

da Instituição, a qual me é tão queri-
da e que me traz tanto orgulho. Bus-
quei cumprir essa importante missão 
primando pela probidade administra-
tiva, com muita obstinação e denodo 
que sempre marcaram a minha atua-
ção profissional. Sirvo-me do presen-
te momento para enaltecer e prestar 
meus sinceros agradecimentos a to-
das as mulheres delegadas que me 
antecederam, que abriram as portas 
das possibilidades para nós mulheres. 
Fui agraciada com uma belíssima crô-
nica de autoria da Delegada, Dra. Va-
léria Raquel P. Martirena, “E era uma 
vez um teto de vidro!”, no livro Vida de 
Delegada II,2019, que exprime a mais 
pura verdade – obrigada pelo reconhe-
cimento”, agradece.
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Ser Delegada é servir a comunidade, 
mantendo a paz e a tranquilidade so-
cial, entregando um serviço de qualida-
de àqueles que procuram uma delega-
cia de polícia, com a preservação dos 
direitos e garantias individuais, sem 
descuidar da equipe e da Instituição. 
“Sempre tive a convicção de que toda 
a forma de servir ao próximo é uma 
benção que deveria existir em todo 
ser humano o potencial de transformar 
situações difíceis e sofrimento em ou-
tras amenas. Busquei constantemente 
pautar minha vida profissional e pes-
soal segundo essa convicção. O Dele-
gado de Polícia é de suma importância 
para a sociedade, porque é o promotor 
do apaziguamento de conflitos trazen-
do soluções. Nossa Instituição, PCDF, 
evoluiu muito nos últimos anos nos as-
pectos materiais e tecnológicos, tendo 
como o maior patrimônio os valorosos, 
honrados e competentes policiais, os 
quais não medem esforços para bem 
desempenharem suas atribuições, su-
perando dificuldades de toda a ordem 
e constantemente colocando em risco 
suas próprias vidas para o sucesso da 
missão que lhes foi confiada. Temos 
uma Polícia Civil de excelência, de re-
ferência nacional, atuando com a cos-
tumeira proficiência para manter a or-
dem e a paz social. Posso afirmar que 
sou uma pessoa realizada pessoal e 
profissionalmente, graças a profissão 
de Delegada de Polícia Civil e a PCDF.  
A lição que ficou para mim é que o 
respeito, confiança e prudência são o 
alicerce não só para um bom policial, 
mas também de qualquer ser humano. 
Hoje falo com toda a certeza, que se ti-

vesse que reescrever a minha história 
novamente eu faria da mesma forma, 
sem sombra de dúvida.”

Em 2014, Mailine se aposentou, dese-
jando que a PCDF continuasse a tri-
lhar o caminho da modernidade com 
o profissionalismo e honra a todos 
os seus servidores. Segundo a Dele-
gada, os profissionais da sua equipe 
tornaram-se seus filhos de coração 
e essa relação perdura até hoje.“Uso 
esse espaço para agradecer a todos 
que direta ou indiretamente contribuí-
ram para o sucesso da minha carrei-
ra profissional, incluindo entre eles 
a minha equipe de policiais que me 
acompanharam desde o início dessa 
longa jornada, a quem tenho extrema 
gratidão por essas pessoas: os agen-
tes: Adylma J.de Silva Pinho,  Claudia 
Adriana L. de Menezes, Carlos Teixei-
ra da Silva Neto, Ednalva Elizabette S. 
de Araújo, Fabert Dellas Róbias, Ge-
raldo Magela C. Ferreira, Gidalthi de 
A. Junior, Helinton V. Alves, Ionete M. 
Ferreira, José Orlando da Silva, Joildo 
P. da Silva, Maria Valdivina S. Santos, 
Ricardo de O. Arppi, William Y. Inada e 
Wilton Silva,  e os  escrivães Marco R. 
de Carvalho, Ronaldo Barros Silva, Ira-
cema de S. Paes e Luciane G. Robin. 
In memoriam, os escrivães: Josynei C. 
Carvalho e Licivaldo T. Antunes. Sou 
também imensamente agradecida aos 
Delegados: João Emílio F. de Oliveira, 
José Augusto da Silva, José Carlos 
Medeiros de Brito, Laercio Rossetto, 
Raimundo Vanderly A. de Melo e Sér-
gio Henrique de A. Moraes, que me 
ajudaram na missão de chefiar as Uni-
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dades Policiais, Assessoria e Depar-
tamentos. E as amigas Delegadas que 
se tornaram verdadeiras irmãs: Eliana 
Lúcia A. B. Clemente, Maria Aparecida 
L. V. Eduardo, Maria Luiza de Arruda, 
Nélia Mauricio P. Vieira, Sarlly Soares 
Prado, Maria  B. G. Botelho e Virginia 
Aparecida Ribeiro  Netto.  Agradeço a 
Deus por todas essas pessoas gene-
rosas e amigas que colocou em meu 
caminho”, finaliza.

Entidades Integradas

A Delegada da PCDF reconhece e va-
loriza as ações realizadas pelo Sindi-
cato dos Delegados de Polícia Civil do 
DF (Sindepo-DF) e pela Associação 
dos Delegados de Polícia Civil do DF 
(Adepol-DF). Mailine Alvarenga desta-
ca ainda a importância das Entidades 
na conquista dos pleitos da categoria.

 “Tenho muito respeito pelo trabalho 
que vem sendo realizado pelas Entida-
des Integradas, sendo essa conexão 
fundamental para as pautas da cate-
goria. Fiquei muito feliz com a união 
dos Delegados em torno de um sindi-
cato mais forte e independente, com o 
tema “Todos Juntos pelo Mesmo Ide-
al”, com certeza a categoria vai colher 
bons frutos. Ademais, a Dra. Claudia 
Alcantara como Presidente do nosso 
Sindepo é uma honra para nós, não 
preciso aqui tecer elogios, pois a vida 
profissional dela já diz tudo. Também 
a competência e a experiência do Dr. 
Rodrigo Larizzatti veio agregar muito 
à chapa. Do outro lado, temos nosso 

querido Dr. Amarildo Fernandes na 
Adepol, atleta nato, sempre inovando 
e preocupado com todos. Nosso clu-
be é um espaço de lazer familiar que 
agrega aos servidores da ativa e os 
aposentados. A Dra. Nélia sempre nos 
fala do Espaço Mulher e como é bom 
estar no clube. Temos duas Entidades 
integradas e fortes, com profissionais 
sérios e competentes em seu corpo. 
Assim tenho plena confiança no êxito 
sobre as reivindicações da categoria, 
principalmente a recomposição sala-
rial.  Acredito também que com a ges-
tão da Dra. Cláudia à frente do Sindica-
to, daremos um passo importante para 
a promoção da igualdade de género 
nos cargos de chefia, de forma que as 
mulheres possam ter o seu merecido 
espaço na Instituição”.
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PCDF traz pesquisa inédita para a elucidação de um crime:
entenda como a autópsia psicológica foi fundamental

para validar prova

No ano de 2016, um Sargento da Po-
lícia Militar foi encontrado sem vida. 
A primeira suspeita é que ali havia 
acontecido um suicídio, mas com o 
decorrer das investigações, a esposa 
se tornou a principal suspeita.

Um caso de alta complexidade, uma 
testemunha e a cena do crime desfeita 
na tentativa de salvar a vida da vítima. 
O Delegado que conduziu as investi-
gações, Marcelo Zago, Coordenador 
da Câmara Técnica de Homicídios e 
Feminicídios, explica que as provas 
periciais neste caso específico ajuda-
ram pouco e que a tese da autópsia 
psicológica foi fundamental para dar 
continuidade à investigação. “Certa-

mente foi o caso mais difícil da minha 
carreira. Depois de uma investigação 
preliminar bem feita pela delegacia 
circunscricional, demos continuidade 
com a investigação de seguimento de 
um caso bastante peculiar. A esposa 
comunicou que o marido se suicidou, 
mas havia a suspeita que ela o tives-
se matado. As provas periciais do lo-
cal do crime neste caso - em razão 
de poucas evidências que me manti-
veram após a tentativa de socorro da 
vítima - auxiliaram muito pouco. Foi 
solicitada a autópsia psicológica da 
vítima fatal a fim de entender se ela 
tinha ou não algum quadro psiquiátri-
co que pudesse levar a um suposto 
suicídio”, relata o Delegado.

NOTAS
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A tese inovadora e pouco utilizada no 
Brasil, foi levada pela defesa da sus-
peita ao Superior Tribunal de Justiça 
para análise, na tentativa de inutilizar 
a prova. Mas, ao avaliar os laudos téc-
nicos, o Ministro Rogerio Schietti Cruz 
concluiu que a prova não se constitui 
ilícita ou ilegítima para que não possa 
ser considerada como válida. Apesar 
de não ser uma prova padronizada 
pela comunidade científica, ficou claro 
que, analisando aspectos subjetivos 
da vítima, é pouco provável que neste 
caso haja a ocorrência de suicídio.

A garantia de que a autópsia psicoló-
gica seria validada neste caso foi fun-
damental para a conclusão das pro-
vas, como explica Maria Conceição 
Krause, médica legista aposentada da 
PCDF, responsável pelo procedimen-
to pericial. “A única prova forense po-
sitiva que tem o resultado apontando 
se é um homicídio ou não, foi o laudo 
da psicopatologia forense, da autóp-
sia psicológica. Nenhum outro laudo 
traz essa afirmação, então se esse 
laudo não existisse nos autos não se 
teria prova nenhuma forense”, afirma 
a médica.

A autópsia psicológica é um exame re-
trospectivo que auxilia os médicos le-
gistas a esclarecer a natureza de uma 
morte tida como indeterminada e que 
poderia estar associada a uma causa 
natural, acidental, suicídio ou homicí-
dio. “Uma pessoa tem uma persona-
lidade, um estilo de ser. Caso tire a 
própria vida, será de acordo com essa 

personalidade. Se o indivíduo é ex-
plosivo, o suicídio provavelmente terá 
o mesmo aspecto, impulsivo, feito de 
subto, mediante a uma situação que 
ele não suportou, com grande dificul-
dades de aceitar frustrações. A forma 
como a pessoa escolheu retirar a pró-
pria vida tem a ver com a personali-
dade de quem está fazendo. Na au-
tópsia psicológica fazemos um estudo 
de todo o histórico da vítima, por meio 
da vida dela, por depoimentos de pes-
soas próximas, colegas de trabalho, 
para avaliar o estado que a pessoa 
se encontrava, se houve mudanças, 
para ter um histórico de como a vítima 
estava vivendo ”, esclarece Krause.

No caso do Sargento da Polícia Militar, 
durante a análise da autópsia psicoló-
gica, não foram encontrados pontos 
que justificassem o suicídio. Foram 
investigados, além do comportamento 
da vítima e sua rotina, local do tiro, e 
de que forma estaria segurando esta 
arma, considerando que o Sargento 
tinha conhecimento de como manu-
sear uma arma de fogo. Por meio da 
autópsia psicológica, as investiga-
ções concluíram que este foi um caso 
de homicídio qualificado. O processo 
ainda corre, a ré já foi denunciada, 
pronunciada e aguarda o julgamento 
em plenário do Júri, que ocorreria em 
2021, mas foi adiado sem data prévia 
devido a pandemia causada pela Co-
vid-19.

Esse caso é apenas um exemplo da 
competência de toda equipe de inves-
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tigação da Polícia Civil do Distrito Fe-
deral. Não é por menos que a PCDF 
é conhecida como uma das mais efi-
cientes do Brasil. A atenção aos deta-
lhes e a inquietação para que provas 
mais concretas fossem produzidas, 
fez com que o Delegado da PCDF, 
Marcelo Zago, assim como todos os 
envolvidos na investigação, mobili-
zassem o máximo de esforço possí-
vel, insistindo na utilização de técni-
ca pioneira que, somada aos demais 
recursos investigativos à disposição, 
levaram ao indiciamento da suspeita. 
“Pedi que fosse feita a autópsia psi-
cológica, que, inicialmente, foi muito 
criticada, mas sempre acreditamos 
na licitude e legitimidade desta pro-

va - que tem embasamento científi-
co - para a investigação criminal. Foi 
fundamental para nos fazer entender 
que não havia qualquer motivo plausí-
vel para que a vítima tirasse a própria 
vida. Graças ao Superior Tribunal de 
Justiça, em sábia decisão, a técnica 
investigativa foi validada”, encerra o 
Delegado.

A decisão do STJ sobre a validade da 
autópsia psicológica, abre as portas 
para a aceitação deste tipo de prova 
em outros casos. A Polícia Civil do Dis-
trito Federal foi a pioneira ao utilizar 
deste método para um caso de grande 
repercussão.
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Dirigentes do Sindepo e da Adepol se reúnem com
Senadora Damares Alves (Republicanos-DF)

Confira a matéria completa clicando aqui!

NOTAS

Diretoria do Sindepo-DF e Presidente da CLDF, Wellington Luiz 
(MDB-DF) se reúnem com representantes sindicais

Confira a matéria completa clicando aqui!

http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/dirigentes-do-sindepo-e-da-adepol-se-reúnem-com-senadora-damares-alves-republicanos-dfhttp://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/dirigentes-do-sindepo-e-da-adepol-se-reúnem-com-senadora-damares-alves-republicanos-df
http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/diretoria-do-sindepo-df-e-presidente-da-cldf,-wellington-luiz-mdb-df-se-reúnem-com-representantes-sindicais
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Diretoria do Sindepo se reúne com Secretário de Segurança
Pública do DF e Parlamentares para tratar sobre recomposição 

salarial da PCDF

Confira a matéria completa clicando aqui!

NOTAS

Entidades que representam servidores da PCDF se reúnem com
Celina Leão (PP-DF) para debater o reajuste salarial da categoria

Confira a matéria completa clicando aqui!

 http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/diretoria-do-sindepo-se-reúne-com-secretário-de-segurança-pública-do-df-e-parlamentares-para-tratar-sobre-recomposição-salarial-da-pcdf
http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/entidades-que-representam-servidores-da-pcdf-se-reúnem-com-celina-leão-pp-df-para-debater-o-reajuste-salarial-da-categoria.html
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DELTA NA MÍDIA
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NOTAS

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

Vendo linda cobertura na rua 4A de Vicente Pires próximo a feira do produtor, 
vazada com 155m quadrados repleta de armários.
Tratar: 61 98110 3737 

Linda cobertura em Vicente Pires

ESPECIALISTA EM IMÓVEIS NO PARK SUL E
QUADRA PARQUE 500, BRASÍLIA.
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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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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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PARCERIAS
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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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REDES SOCIAIS
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Cláudia Alcântara
 

Departamento de Comunicação e 
Assuntos Sociais - Sindepo 
Lúcio Fagner; Gerson Sales; 

Elizabeth Cristina; Joás Bragança e
Marco Antônio de Souza

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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