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ENTREVISTA

Carioca de São Gonçalo, Josué de 
Lima Pinheiro veio para Brasília em 
2015 para prestar concurso e aqui fi-
cou. Ele avalia que, além de um so-
nho, a profissão também é um desafio 
diário. “É uma grande responsabilida-
de estar atualizado juridicamente e, 
ao mesmo tempo, continuar sensível 
aos anseios da população, que neces-
sitam ter seu problema resolvido pelo 
Estado através da atuação do Delega-
do de Polícia”, ressalta o entrevistado.

Em 2017, quando tomou posse como 
Delegado, Josué atuou como cartorá-
rio na 19ª DP (Ceilândia) por um ano e 
dois meses. Das diversas operações 
que participou naquela Delegacia, ele 
conta que a mais marcante foi uma no 
Rio Grande do Norte, para dar cumpri-
mento a dois mandados de prisão do 
crime de estelionato. “Logramos êxi-
to em prender os alvos e conseguir a 
condenação de um deles. Ao mesmo 
tempo que surgiu a tensão em prender 
os alvos, estávamos em Ponta Negra, 
trabalhando e conhecendo a Polícia 
Civil do RN, tudo em uma mesma ope-
ração”, relembra o profissional.

No plantão da 12ª DP (Taguatinga 
Centro), ele também coleciona diver-
sas experiências, como a prisão de 
um traficante com 30 kg de maconha, 

Entre casos inusitados e operações marcantes,
Delegado compartilha lições vividas ao longo da carreira

que a investigação do plantão fez jun-
to à Seção de Repressão às Drogas 
(SRD). “O plantão da 12ª DP, durante 
um bom tempo, abrangia Taguatinga 
Centro, Norte e Vicente Pires, incluin-
do o assentamento 26 de setembro, 
foi um enorme desafio”, ressalta o ca-
rioca.

Para ele, a importância da carreira 
está em diversos segmentos e o seu 
principal é ser um garantidor de Direi-
tos Fundamentais, como o da liberda-
de. “A atuação do Delegado de Polí-
cia tem se expandido com a resolução 
de problemas de forma amigável em 
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sede policial, prisões que aumentam 
a sensação de segurança na região 
administrativa, dentre outras”, explica.

Josué conta que um caso envolvendo 
um cavalo e seu dono foi, com certe-
za, o fato mais inusitado que presen-
ciou em sua carreira. A equipe da SIG 
localizou dois cavalos furtados em 
Águas Lindas do Goiás, mas o cavalo 
não tinha nenhum sinal identificador. 
Josué relata, porém, que toda vez que 
o dono falava com o cavalo ele relin-
chava, e aí o rapaz caía em lágrimas 
de alegria por ter reencontrado o ani-
mal. “Foi um fato bem inusitado, pelo 
menos pra mim, um cavalo reconhe-
cer a voz do dono e reagir”, brinca o 
colega.

Perguntado sobre sua família, o servi-
dor ressalta que é a sua base e tam-
bém a sua maior motivação. “Família 
faz com que o delegado possa respi-
rar outro ambiente além do ambiente 
policial, com os afazeres do dia a dia 
, que ajudam o Delegado a entender 
melhor a população e consequente-
mente ter maior empatia pelo próxi-
mo”, garante ele.

Sindicalizado desde a sua posse, o 
policial afirma que o Sindepo é um 
ambiente de troca sobre e de busca, 
cada vez, por melhorias para a carrei-
ra. Já o Clube da Adepol, ele avalia 
como um lugar de descontração e de 
estreitamento de laços com os demais 
colegas. “As Entidades Integradas têm 
proporcionado melhorias considerá-
veis para os associados, além de la-

zer nos fins de semana. Minha família 
tem prazer em ir ao clube e minha es-
posa gostou bastante do Espaço Mu-
lher, até pela preocupação com o bem 
estar das mulheres, dentre inúmeras 
melhorias que estão sendo implemen-
tadas pela atual gestão”, conclui o en-
trevistado.
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NOTAS

Na noite de segunda-feira (07) estiveram reunidos na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal o Deputado Roosevelt Vilela, Presidente da Comissão de Se-
gurança e da Frente Parlamentar Mista em defesa da recomposição salarial dos 
servidores de segurança pública do DF, com os presidentes e representantes 
das entidades de classe da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal.

Na reunião foi discutido o andamento das tratativas de recomposição salarial 
dos servidores de segurança pública, tendo a maioria entendido que o GDF 
sinalizou positivamente acerca da vontade política e econômica em enviar a 
mensagem à Presidência da República, necessitando, contudo, construir acor-
do político com o Governo Federal para que o projeto seja enviado e aprovado 
no Congresso Nacional.

Na ocasião foi reforçado que as três corporações continuarão trabalhando con-
juntamente com o objetivo de fortalecer a segurança pública do Distrito Federal, 
que apresenta ano após ano os melhores índices de segurança pública do país, 
resultado da entrega e dedicação integral dos seus valorosos profissionais, que 
se dedicam diuturnamente à segurança e salvaguarda na nossa sociedade bra-
siliense.

Ao final da reunião ficou acordada outra reunião a ser realizada com todos os 
presentes e o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Deputado 
Rafael Prudente, que de pronto atendeu ao pedido e marcou para a tarde de 
terça (08), a qual foi devidamente realizada.

Na reunião foi colocado por todos os presentes a necessidade de um diálogo 
objetivo e transparente com o GDF, no que tange a recomposição salarial dos 
servidores de segurança pública, a fim de estreitar os laços entre as corpora-

Nota Pública da Frente Parlamentar de recomposição salarial 
das Forças de Segurança Pública e das Entidades de

Classe da Polícia Civil, Militar e CBMDF
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ções e o governo, para que todos possam juntos construir uma segurança pú-
blica de excelência para a nossa sociedade.

O Presidente da CLDF compreendeu os argumentos, em especial a necessi-
dade de diálogo e transparência, e colocou-se à disposição para buscar uma 
agenda com o Governador, provavelmente quarta (09), a fim de debater o as-
sunto com a presença do Deputado Roosevelt Vilela e posteriormente tentar 
outra agenda com todos os integrantes das entidades de classe da Polícia Mili-
tar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Atenciosamente,

Deputado Roosevelt Vilela - Frente Par-
lamentar 

Cel Brambilla - Fórum das Associações

Alex Galvão – SINPOL

Cel Wellington – ASSOR

Amarildo Fernandes – ADEPOL

Cel Naime – ASOFPM

Rafael Sampaio – SINDEPO

Ten-Cel Eugênio  - ASSOFBM e Clube 
de Oficiais CBMDF

André Lauar – ABPC

Cel Maria Costa – CABE

Maíra Alves – ASBRAPP

Hugo de Sousa – AGEPOL

Sargento Rodrigues – CAP

Pablo Ribeiro – AAGPC

Subtenente Jair Dias – Clube dos Bom-
beiros

Cel Carlos André – Clube dos Oficiais 
PMDF

Sargento Alcimar – OS IDEMCI

Sargento Sansão – ASPRA / ASAPOL

Cap Renilson – FONAP

Sargento Clauder – CABEN

Cabo Vitório – CASERNA

Edileuza – Esposas Unidas

Batlthazar – Nurp.DF
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NOTAS

Na noite de quarta-feira (09), os pre-
sidentes das Entidades Integradas, 
Rafael Sampaio (Sindepo) e Amarildo 
Fernandes (Adepol), estiveram pre-
sentes no jantar em comemoração ao 
início das atividades institucionais da 
Associação Nacional dos Delegados 
de Polícia Judiciária (ADPJ) de 2022. 

Durante a celebração, ocorrida no 
Restaurante Coco Bambu do Lago 
Sul, em Brasília, parlamentares, pre-
sidentes de Entidades filiadas à ADPJ 
e Delegados parceiros estiveram pre-
sentes para prestigiar a Associação e 

fazer votos de um ano repleto de re-
alizações para as classes da Polícia 
Judiciária.

Também prestigiaram o evento, o pre-
sidente da Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal (ADPF), 
Luciano Leiro, presidente da Confede-
ração Nacional das Carreiras Típicas 
de Estado (Conacate), Antônio Carlos 
Fernandes Júnior, presidente do Fó-
rum Nacional das Carreiras Típicas de 
Estado (Fonacate), Rudinei Marques 
e a presidente da Adepol/SC, Vivian 
Garcia Selig.

Presidentes das Entidades Integradas participam de jantar
em comemoração ao início das atividades institucionais

da ADPJ em 2022
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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!



11

2021

CLUBE ADEPOL
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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

Marcelo Portella
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Júlia Zouain
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE

CONTATO

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
http://adepolsindepo.org.br

