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ENTREVISTA

A Delegada Brenda Limongi Freire 
possui uma vasta trajetória na Polí-
cia Civil do Distrito Federal. A servi-
dora passou 11 anos como Agente de 
Polícia e está a cerca de cinco anos 
como Delegada. Ao longo desses 16 
anos de carreira polícia, a Delegada 
já passou por diversas delegacias até 
chegar na DP Eletrônica, onde atual-
mente exerce suas funções.

Como Agente de Polícia, Brenda des-
taca que já passou por diversas dele-
gacias. “Trabalhei na 23ª DP, 24ª DP, 
29ª DP, DPCA, DEAM, DCA I, CORF, 
DAME. Como delegada, tomei posse 
em julho de 2017, na Delegacia da 
Criança e do Adolescente II (DCA), 
onde trabalhei no expediente e no 
plantão, por cerca de um ano. Traba-
lhei 3 meses no plantão da DEAM e 
cerca de 1 ano e meio na DPCA. Em 
seguida, fui convidada para ser dele-
gada adjunta na DP ELETRÔNICA”, 
afirma a servidora.

A trajetória de Brenda começou bem 
antes de ingressar na Polícia Civil. A 
Delegada, que é natural de Recife, ao 
cursar a faculdade de Direito, buscava 
a estabilidade do funcionalismo públi-
co e queria trabalhar diretamente com 
Direito Penal, já que era a matéria que 
mais se identificava.

PARA DELEGADA BRENDA LIMONGI FREIRE,
SER DELEGADA É SER UM INSTRUMENTO PARA FAZER JUSTIÇA

Com 19 anos, a servidora passou no 
concurso público para o cargo de Au-
xiliar Judiciário do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco, lá foi lotada em uma 
Vara Criminal na Comarca de Paulis-
ta, Região Metropolitana de Recife. 
“Lá trabalhei com uma juíza que tinha 
trabalhado na Polícia Federal, como 
Agente de Polícia, por 25 anos. Então 
ela costumava contar sobre as ope-
rações, sobre o dia a dia na Polícia 
Federal e foi aí que nasceu em mim 
a vontade de ser policial. Assim que 
me formei, fiz o concurso para a PF, 
porém, fui reprovada no teste físico. 
Então abriram as inscrições para a 
PCDF e me inscrevi, sendo aprova-
da”, relata a Delegada.
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Brenda conta que nunca teve o sonho 
de ser Delegada, mas que as circuns-
tâncias da vida acabaram levando a 
profissional. “Eu me identifiquei bas-
tante com o trabalho investigativo e, 
desta forma, nasceu o desejo de ser 
Delegada de Polícia. Fiz o concurso 
em 2009, porém, fui reprovada na 2ª 
fase. Esperei o próximo concurso da 
PCDF e, então, acabei sendo apro-
vada no último, tomando posse em 
2017”, diz a servidora.

Ela avalia que sua trajetória como De-
legada trouxe muitas experiências e 
alegrias, não somente na seara pro-
fissional, mas como pessoa também. 
“Sempre procurei trabalhar com zelo 
e dedicação, para tentar fazer a dife-
rença na vida daquelas pessoas, víti-
mas dos crimes, cujas investigações a 
mim eram atribuídas. Ao longo destes 
anos, na polícia, tive muitas alegrias, 
fiz vários amigos, e me sinto muito re-
alizada profissionalmente, pois, por 
meio deste trabalho, posso de fato au-
xiliar estas pessoas que procuram a 
Polícia Civil”, ressalta Brenda.
 
“Ao longo destes anos, na Polícia, tive 
muitas alegrias, fiz amigos e me sin-
to realizada. Apendi que todas as in-
vestigações têm o mesmo valor, pois, 
estamos lidando, diariamente, com a 
dor humana, com os mais diversos 
dramas individuais e sociais, e deve-
mos trabalhar com a mesma imparcia-
lidade e dedicação em todos os casos 
a nós atribuídos. Aqui aprendi a ser 
mais paciente, tolerante, mais huma-
na. Aprendi a ouvir mais as pessoas, 
a respeitar as suas dores, desenvol-
vendo, assim, a sensibilidade e a ma-

turidade necessária para a tomada de 
decisões”, declara a Delegada.

A pernambucana revela que cada pro-
fissional cumpre um papel importante 
na instituição, e que cada profissional 
se empenha muito para fazer com que 
a lei seja cumprida e para manter a 
justiça e a ordem social. “A importân-
cia da carreira é muito grande. Sem-
pre tentando desempenhar adequa-
damente o papel que me foi confiado, 
como Agente do Estado, buscando fa-
zer Justiça Social”.
 
Perguntada sobre fatos inusitados e 
sobre aquilo que mais marcou a car-
reira da Delegada, Brenda afirma que 
o trabalho policial é muito dinâmico, e 
assim várias histórias e fatos marcan-
tes ocorreram nos últimos 16 anos, 
mas destaca o trabalho desempenha-
do junto a DPCA. “Lidamos com his-
tórias reais todos os dias. Mas, com 
certeza, o trabalho desempenhado na 
Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, foi o que mais me mar-
cou, pois, tive oportunidade de mudar 
a história de vida, de proteger aquelas 
‘pessoinhas’ tão indefesas, de romper 
os mais diversos ciclos de violência, 
que muitas das vezes, perpetuavam-
-se ao longo dos anos”, descreve.
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A Delegada conta sobre uma opera-
ção, realizada enquanto estava na 
DPCA, para investigação de prostitui-
ção infantil, e na ocasião, foi escala-
da para ir a uma pequena boate de 
prostituição em um hotel de luxo da 
cidade, disfarçada como garota de 
programa, de modo a colher informa-
ções sobre a denúncia de que havia o 
envolvimento de menores prostituídos 
no local. “No citado local, enquanto 
dois policiais trabalhavam disfarçados 
de clientes, eu, de posse de um gra-
vador na bolsa, fingindo ser novata no 
lugar, conversei com algumas garotas 
de programa e fui abordada por clien-
tes, que me pagaram bebidas, e me 
fizeram questionamentos, do tipo: ‘por 
que você virou garota de programa?’, 
obrigando-me a improvisar alguma 
resposta convincente. Após a coleta 
das informações necessárias, saí do 
local acompanhada de um dos poli-
ciais que estava disfarçado de cliente. 
A experiência foi bem inusitada, cons-
trangedora e engraçada”, relembra.

Carreira e Família

O apoio da família é primordial para a 
Delegada, que mesmo com a distân-
cia dos pais, que moram em Recife, 
sempre teve o carinho e a sua base 
familiar fortalecida. Ela destaca que 
a família é essencial para manter o 
equilíbrio emocional. “Para o policial 
que todos os dias enfrenta o perigo, 
lida com diversas dores e mazelas 
da sociedade, ter o apoio da família 
é fundamental para ter a estabilidade 
emocional para o desempenho de seu 

trabalho, que é tão desgastante emo-
cionalmente. Apesar de os meus pais 
morarem longe, mesmo eles ficando 
temerosos com os perigos inerentes à 
profissão, sempre apoiaram a minha 
decisão de ser policial, incentivaram o 
meu trabalho e são orgulhosos em re-
lação a minha escolha. Esse apoio da 
família é muito importante para mim”, 
pondera Brenda.

Entidades Integradas

Desde que assumiu o cargo, a Dele-
gada conta que se filiou às Entidades 
Integras, e que sempre tenta partici-
par das assembleias, ainda mais em 
um cenário desfavorável para as cate-
gorias policiais. “Sempre procuro par-
ticipar das assembleias convocadas 
pelo Sindepo, principalmente agora, 
em que o cenário político não está 
muito favorável. Neste momento que 
precisamos ser mais ativos, mostrar-
mos a força da nossa categoria, para 
brigarmos por nossos direitos, conse-
guirmos a valorização de nossa car-
reira”, avalia.

“Vou com certa frequência à Adepol, 
para me encontrar com amigos, par-
ticipar dos churrascos e das festas. 
Acho um ambiente bastante agradá-
vel e entendo como muito importante 
esse convívio com os demais associa-
dos, para trocarmos experiências so-
bre o dia a dia nas delegacias e para 
debatermos sobre as melhorias da 
nossa carreira”, encerra a delegada.
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NOTAS

Polícia Civil entrega medalha de Mérito a Delegados e  
personalidades que contribuem para o desenvolvimento

da corporação

A Polícia Civil do Distrito Federal con-
cedeu a medalha de Mérito Policial 
Civil Presidente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira a 131 pessoas que contri-
buem para o desenvolvimento da cor-
poração. Ao todo, 20 Delegados foram 
agraciados com a comenda. 

O evento aconteceu nesta terça-feira, 
10 e contou com a presença do Go-
vernador Ibaneis Rocha (MDB/DF), 
que também foi homenageado com 
a medalha, e com personalidades e 
servidores da autarquia.  A cerimônia 
ocorreu na sede da PCDF, em Brasí-
lia.

Criada em 1988, a medalha homena-

geia servidores por relevantes servi-
ços à corporação e personalidades 
que tenham contribuído para o fortale-
cimento e desenvolvimento da Polícia 
Civil do Distrito Federal.

A Diretoria da Mulher do Sindepo 
enfatizou a grande participação femi-
nina na homenagem e o fortalecimen-
to das mulheres na instituição, além 
de parabenizar as Delegadas e ser-
vidoras que foram agraciadas com a 
comenda.

Desde sua instituição, mais de 1.300 
pessoas já foram agraciadas com a 
comenda. Confira a lista dos Delega-
dos homenageados: 
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• André Luiz Fonseca Sala 
• Daniel Malvazzo 
• Debora de Albuquerque Couto 
• Eliana Oliveira Penna de Carvalho 
• Elisabete Maria Fremau 
• Érito Pereira da Cunha 
• Edson Medina de Oliveira 
• Flávio Velloso Borges da Silva
• Franciane Nardy de Almeida 
• João Luis Echternacht 

• José Fernando Grana 
• Jonay Lemes Vieira 
• Leonardo de Castro Cardoso
• Letizia Fernandes de Lourenço
• Marcelo Eustaquio Gonçalves  
• Paulo Henrique Alves de Almeida 
• Richard Valeriano Moreira 
• Rogério Alves Dantas 
• Valeria Raquel Pereira Martirena 
• Viviane da Cunha Bonato
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NOTAS

Polícia Civil do Distrito Federal celebra 214 anos de existência

Em 1808, o Príncipe Regente Dom 
João VI, preocupado com a seguran-
ça da corte diante de uma possível 
disseminação das ideias liberais fran-
cesas, criou o cargo de intendente-
-geral de Polícia da Corte e do Estado 
do Brasil, similar ao de Portugal, con-
forme estabelecido no Alvará de 10 de 
maio daquele ano.

Com a Proclamação da República, em 
1889, os serviços de polícia passaram 
a ser regulamentados por leis esta-
duais, sendo que, em 1902, o Presi-
dente da República, Rodrigues Alves, 
reformou o serviço policial da capital, 
denominando-o Polícia Civil do Distri-
to Federal.

Durante o governo Castelo Branco, 
em 1964, o DFSP foi reorganizado, 
sendo acrescida à sua estrutura a Po-
lícia do Distrito Federal, que contava 
com a Divisão de Polícia Judiciária 
– DPJ. Em 1965, foram promovidas 
alterações adicionais, em especial a 
implantação do Regime Jurídico dos 
Policiais Civis da União e do Distrito 
Federal, iniciando a era contemporâ-
nea da polícia Civil do Distrito Federal.

A trajetória da PCDF foi desenhada 
por várias gerações de policiais civis 
que contribuíram para que essa forte 
instituição fosse reconhecida pela ex-
celência do trabalho desenvolvido ao 
longo dos anos. 

Parabéns, PCDF!
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Presidente da Adepol recebe Medalha de Mérito Segurança
Pública do Distrito Federal 

Profissionais civis e militares do 
Distrito Federal foram homenageados 
nesta quinta-feira, 12, pelos serviços 
prestados em prol da sociedade bra-
siliense. O presidente da Associação 
dos Delegados de Polícia (Adepol), 
Amarildo Fernandes, foi um dos agra-
ciados na solenidade e recebeu a Me-
dalha de Mérito Segurança Pública.  
 
A Medalha Mérito é destinada aos 
profissionais da área de Segurança 
Pública, já a comenda de Integra-
ção Segurança Pública é concedida 
para aqueles que em algum momen-
to contribuíram para a integração das 
forças, sendo profissional da área 
ou não. Ao todo, 281 pessoas foram 
homenageadas com a Medalha Méri-
to, e 126 com a Medalha Integração.  

O evento contou com a presen-
ça do Governador do DF, Ibaneis 
Rocha, que destacou o excelente 
trabalho que esses profissionais es-
tão desemprenhando.  “A importân-
cia da medalha se dá pelos agracia-
dos. Todos eles engrandecem nosso 
Distrito Federal. O resultado que te-
mos colhido a partir da integração 
dos profissionais das forças de se-
gurança é demonstrado nos índices 
aqui no DF”, aponta o Governador.  

Em 2021, o DF teve o menor índice de 
homicídios dos últimos 45 anos, des-
de 1977, sendo o ano menos violento 
da séria histórica da capital.   O au-
mento do número de câmeras de se-
gurança espalhadas pelo DF, passou 
de 429 em 2019 para 1.042 até março 
de 2022.
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Delegado da PCDF se consagra como Campeão brasileiro
de Jiu-Jitsu

Após três lutas na categoria peso pe-
sado e mais três lutas na categoria ab-
soluto, o Delegado e Corregedor-Ge-
ral Adjunto da PCDF, dr Érito Pereira 
Cunha, se tornou Campeão Brasileiro 
de Jiu-jitsu no último dia 6 de maio, 
em Barueri, São Paulo. O Delegado 
trouxe duas medalhas de ouro para o 
Distrito Federal.

A primeira medalha veio na categoria 
Peso Pesado, entre 88kg a 94kg. Já a 

segunda premiação veio na categoria 
absoluto, que engloba todas as cate-
gorias de peso, só podendo disputar 
os atletas vencedores em suas cate-
gorias.

O Delegado, que praticava judô desde 
a adolescência, destaca que passou 
um período afastado do tatame, mas 
que decidiu retornar em 2017, por in-
fluência do filho. “Foi uma grande re-
alização participar do campeonato 
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e muito maior ainda ter obtido esses 
resultados. Sou judoca desde os 12 
anos, graduado faixa preta, 3 “Dan”, 
porém, estava afastado do “dojo” des-
de 2002, em função de diversas le-
sões nos joelhos e devido ao trabalho 
como Delegado de Polícia. Devido ao 
aumento de peso, em 2017, resolvi re-
gressar no Jiu-Jitsu para ter o prazer 
de colocar o kimono com o meu filho, 
o que foi e está sendo muito bom para 
ambos”.

Após o retorno aos treinos, dr Érito já 
se tornou bicampeão no Campeona-
to Master Internacional (2018/2019) 
e Campeão Mundial e Vice-campeão 
Mundial (2018), no Master 5, faixa 
azul, nas categorias peso pesado e 

absoluto. Campeão Sulamericano 
(2019) no Master 5, faixa roxa, nas ca-
tegorias peso pesado e absoluto. As 
disputas foram todas realizadas pela 
Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e 
Federação Internacional de Jiu-Jitsu 
(CBJJ/IBJJF), maior Confederação do 
Mundo na modalidade.

Para o atleta, a vitória é o reflexo de 
muita disciplina e de uma boa rotina 
de treinos. “O próximo desafio será a 
graduação faixa preta, além de outras 
competições. Sou um apaixonado 
pela modalidade e adquiri condiciona-
mento físico, perdi peso, cerca de 17 
kg desde que retornei aos treinos, e 
ainda mais: muita saúde, alegria e vi-
talidade”.
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Vice-presidente do Sindeco, Marcello Portela,
se reúne com Delegados

O vice-presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do DF 
(Sindepo), Dr. Marcelo Portella, esteve reunido com delegados e delegadas 
em um encontro descontraído para debater temas importantes e as prioridades 
para a categoria.

O encontro, realizado no último sábado, 07, na sede do Clube da Adepol, teve 
o objetivo de ouvir os servidores sobre demandas antigas, mas também sobre 
o futuro e os rumos da Polícia Civil no DF. Segundo o vice-presidente da insti-
tuição “é sempre bom ouvir as demandas e pensar no futuro da PCDF”, afirmou 
Portella.
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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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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

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

