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ENTREVISTA

O Delegado José Carlos Medeiros de 
Brito, conhecido popularmente como 
Medeiros, possui uma vasta trajetó-
ria na Polícia Civil do Distrito Federal. 
O profissional contabiliza 31 anos de 
trabalho policial, sendo 9 anos como 
Agente de Polícia e mais 22 anos 
como Delegado.

Medeiros concluiu a Faculdade de Di-
reito em 1991, quando já atuava como 
Agente de Polícia, nesse momen-
to decidiu que se tornaria Delegado 
de Polícia, algo que foi a realização 
de um sonho pessoal e profissional. 
“A carreira de Delegado de Polícia me 
abraçou ante a importância das suas 
atribuições constitucionais e distribui-
ção de justiça de forma primária e re-
sultados efetivos, diferentemente dos 
longos processos judiciais, que quase 
sempre não aplicam a justiça almejada 
pela sociedade em tempo real, como 
a aplicada pelo Delegado de Polícia”, 
conta o Delegado. 

Sua primeira lotação como Delegado 
de Polícia Civil do DF foi na 17ª DP 
(Taguatinga). Desde então, durante 
os 22 anos de profissão passou por 
diversas Delegacias, com destaque 
para a 38ª DP (Vicente Pires), 21ª DF 
(Águas Claras), Delegacia de Comba-
te a Ocupação do Solo e aos Crimes 
contra a Ordem Urbanística e o Meio 

“Ser Delegado de Polícia é reinventar a roda para
fazer cumprir a lei”, avalia José Carlos Medeiros

Ambiente (DEMA), onde atuou como 
Delegado Chefe, entre várias outras. 
Atualmente, o profissional exerce o 
cargo de Subsecretário na Secretaria 
de Estado de Justiça e Cidadania do 
Distrito Federal.

O Delegado conhece de perto o fun-
cionamento da Secretaria de Seguran-
ça Pública do DF. No órgão já ocupou 
diversos postos. Ele foi assessor es-
pecial da Subsecretaria de Seguran-
ça Institucional e Assessor Especial 
da Subsecretaria de Operações Inte-
gradas, Diretor da Central Integrada 
de Atendimento e Despacho(CIAD), 
Diretor de Administração Geral, Che-
fe do Núcleo de Planejamento Ope-
racional, e o primeiro Coordenador 
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do excelente trabalho integrado exis-
tente entre as forças de segurança, 
instituições, órgãos e agências que 
compunham o Centro Integrado de 
Comando e Controle da Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Fede-
ral”, salienta o profissional.

E se engana quem pensa que acabou, 
além de possuir diversos cursos jun-
to a Escola Superior de Guerra/ESG, 
José Carlos ainda tem tempo para le-
cionar. Ele é palestrante, professor em 
cursos preparatórios para concursos, 
bem como na Academia de Polícia do 
Distrito Federal, na formação de no-
vos Policiais Civis, em especial para 
o cargo de Delegado de Polícia. Ad-
mirado por todos, o delegado possui 
mais de 12 comendas recebidas de 
várias instituições, órgãos e agências 
a exemplo Medalha do Exército Brasi-
leiro, Medalha de Praça mais Distinta 
do 16º Batalhão Logístico, Medalha 
Mérito da Ordem Pública da Secre-
taria de Estado da Ordem Pública do 
Distrito Federal, entre outras.

do Centro Integrado de Operações de 
Brasília/CIOB, entre outros.

O invejável currículo de Medeiros não 
para por aí. Ele possui ainda uma vas-
ta experiência na coordenação de di-
versas operações de segurança públi-
ca, em especial de grandes eventos 
que marcaram a história de Brasília. 
O Delegado foi responsável por todo o 
esquema de segurança da Copa das 
Confederações, de 2013; da Copa 
Mundial da FIFA, em 2014; das com-
petições realizadas em Brasília atinen-
tes as Olimpíadas de 2016; da 6ª Cú-
pula do BRICS, em 2016; das posses 
dos últimos presidentes da república 
e governadores do DF e do Impeach-
ment presidencial de 2016, entre ou-
tras operações de grande vulto.

“Dentre tantos profissionais do mais 
alto gabarito à época, fui designado 
pelo Secretário de Estado de Segu-
rança Pública do Distrito Federal para, 
o cargo e função de Coordenador do 
Centro Integrado de Comando e Con-
trole Regional da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública do Distrito Fe-
deral,  o primeiro Delegado de Polícia 
Civil do Distrito Federal a coordenar 
54 instituições, órgãos e agências dis-
tritais e federais que  atuaram em to-
das as operações de segurança públi-
ca atinentes a realização dos Grandes 
Eventos no âmbito do Distrito Federal. 
Pela envergadura dessas operações 
e importância do tema para a imagem 
do Distrito Federal, fiquei muito honra-
do pela confiança conferida a minha 
pessoa para conduzir os trabalhos em 
debate, cujo êxito da missão decorreu 
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Ele avalia que o Delegado de Polícia 
é o primeiro “juiz da causa”, primeira 
autoridade estatal a dar um contorno 
jurídico-penal para fatos que estejam, 
em tese, revestidos de tipicidade e 
antijuridicidade, além de assegurar di-
reitos, ser espelho da ética e da mo-
ral para uma sociedade tão carente 
de bons exemplos.”Ser Delegado de 
Polícia é reinventar a roda para fazer 
cumprir a lei, independentemente da 
ausência de uma estrutura adequada, 
seja ela material ou humana. A carreira 
de Delegado de Polícia é considerada 
essencial por todos”, reflete Medeiros. 

Avaliando sua jornada como Delega-
do de Polícia, sua trajetória pode ser 
resumida em poucas palavras: dedi-
cação e esforço. “A nobre carreira de 
Delegado de Polícia possui a missão 
de ser justo diante do rigor que nos 
é imposto por lei e ao mesmo tempo 
ser o psicólogo de pretensões resis-
tidas, que na maioria dos casos, são 
resolvidas com o aconselhamento, 
mediação e solução das demandas 
surgidas. Não é fácil exercer a função 
de Delegado de Polícia, é sobretudo, 
ser vocacionado para uma missão ár-
dua, a primeira linha de combate es-
tatal frente aos desvios de conduta e 
comportamento nocivos a sociedade”, 
destaca o servidor.

Orgulhoso da profissão, o Delegado 
enfatiza a importância da profissão 
para a transformação da sociedade e 
relembra algo muito marcante em sua 
carreira, a construção da 38ª DP, de 
Vicente Pires. Uma ação que envol-
veu toda a comunidade.  “Fui designa-
do pela Direção da Polícia Civil para 
exercer o cargo de Delegado-Chefe 

da 38ª Delegacia de Polícia de Vicen-
te Pires, contudo, a delegacia que ha-
via sido recém-criada, não dispunha 
de designação de terreno e nem tam-
pouco orçamento para sua constru-
ção. Meu primeiro ato como Delega-
do-Chefe foi procurar a Secretaria de 
Patrimônio da União e após explanar 
a necessidade de um terreno para a 
construção da Delegacia, o chefe de 
gabinete daquela secretaria convidou-
-me a deslocar a Vicente Pires e es-
colher qualquer terreno que estivesse 
vago, escolhi um nas proximidades da 
Rua 04 e o então chefe de gabinete, 
indagou o motivo daquela  escolha, 
oportunidade em que disse que aque-
le terreno já estava murado e seria 
uma obra a menos para a PCDF, e  ao 
retornarmos para a Secretaria de Pa-
trimônio da União, duas horas depois, 
saí de lá de posse da escritura pública 
do  terreno, sede da futura 38ª DP”, 
relembra o policial.
Ele continua a história. “Nesse ínterim, 
como não havia previsão orçamentá-
ria para a construção da Delegacia, 
solicitei autorização para procurar um 
meio viável para construí-la e no que 
foi consentido, fomentei uma reunião 
com a Associação de Moradores de 
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Vicente Pires, narrando a designação 
da Delegacia para a região e o respec-
tivo terreno escriturado para sua futu-
ra construção, contudo, informei que 
não havia previsão orçamentária para 
esse fim e se quiséssemos que a re-
gião de Vicente Pires fosse regulariza-
da, seria necessário que o Estado se 
fizesse presente através da constru-
ção da Delegacia. Através de um tra-
balho integrado, doação de materiais 
e mão de obra, construímos a primei-
ra sede da 38ª Delegacia de Polícia 
de Vicente Pires a qual foi inaugurada 
no ano de 2006, três meses depois da 
minha designação como primeiro De-
legado-Chefe daquela Unidade Poli-
cial”, conta o Delegado com saudosis-
mo e emoção.

Para o Delegado, o apoio de sua fa-
mília foi fundamental para ter sucesso 
e alcançar seus objetivos profissio-
nais. “Me coaduno com as palavras 
de Brad Henry, de que as famílias são 
a bússola que nos guiam. Elas são a 
inspiração para alcançar grandes al-
turas e nosso conforto diante dos de-
safios, contudo, o orgulho espelhado 
pela minha família em decorrência 
da profissão escolhida, me faz pros-
seguir, mesmo que tenha que dar a 
própria vida em defesa da paz social”, 
orgulha-se. 

Entidades Integradas

Sobre as Entidades Integradas, Me-
deiros afirma que são instituições fun-
damentais e de extrema necessidade 
para os Delegados. O profissional diz 
que sempre esteve envolvido com o 
Sindepo, e se filiou assim que tomou 
posse. “A Associação e o Sindicato 
possuem como objetivo principal a de-
fesa dos interesses da categoria, em 
especial aquelas voltadas para a me-
lhoria salarial e das condições de tra-
balho, além de proporcionar estudos 
e atividades voltadas para o aperfei-
çoamento profissional dos associados 
e sindicalizados através de palestras, 
reuniões, cursos e o fomento do tra-
balho integrado. Cobranças, lutas e 
reivindicações fazem parte do nosso 
cotidiano, ficando evidente a impor-
tância da organização sindical em de-
fesa das prerrogativas da categoria”, 
recorda o professor. 

Medeiros destaca ainda a importância 
de se filiar ao Sindicato, para o forta-
lecimento da categoria. “Ao sindicali-
zar-se, você assume o seu papel de 
protagonista nas lutas e conquistas da 
sua categoria. A unidade é o que nos 
torna forte e a Associação e o Sindica-
to são o nosso principal elo de união 
e transformação da sociedade frente 
aos desafios que se avizinham”, finali-
za o Delegado.
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NOTAS

ATLETAS DELEGADOS RECEBEM UNIFORMES PARA A WPFG EM
CERIMÔNIA OFICIAL NO CLUBE DA ADEPOL

Dedicação, comprometimento e per-
severança são qualidades essenciais 
para um atleta. É assim que quinze 
Delegados da Polícia Civil do Distrito 
Federal se prepararam para partici-
par dos World Police and Fire Games 
2022 (WPFG). E quem está na torcida 
por essa delegação da PCDF é a di-
retoria da Associação dos Delegados 
do Distrito Federal (Adepol/DF). No úl-
timo domingo, a Adepol promoveu um 
evento para a entrega dos uniformes 
dos atletas que vão para a Holanda.

Os Jogos Mundiais de Policiais e 
Bombeiros de 2022, conhecido como 
as Olímpiadas da Segurança Pública, 
ocorrem de 22 a 31 de julho, em Rot-
terdam, na Holanda. O evento reunirá 
cerca de 10 mil atletas representantes 
de 70 países para competir em 63 mo-
dalidades esportivas.

A delegação brasileira é a maior en-
tre todos os países, com 123 atletas 
disputando nas mais diversas modali-
dades. A PCDF já participou de outras 
cinco edições dos jogos.

A Delegada Nancy Alencar participará 
dos jogos pela primeira vez e disputará 
os 100 metros rasos no Atletismo. “O 
treinamento foi excelente. O professor 
Evaristo além de ser um ser huma-
no fantástico, é de uma competência 
ímpar. Toda sua equipe é sem igual. 
Os treinos são realizados nas terças, 
quintas e sábados. Focado na prepa-
ração dos atletas, tanto física quanto 
psicologicamente. A Adepol é o centro 
de integração não só dos Delegados, 
mas também da grande família que é 
a Polícia. É fundamental um clube que 
nos possibilita o treinamento e o con-
vívio com os colegas. Pretendo seguir 
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treinando, não só por qualidade de 
vida, mas para continuar participando 
de campeonatos. O frio na barriga é o 
estímulo para nos auto superarmos”, 
conta a Delegada com muita alegria.
 
O atleta e Delegado Gilberto Gomes 
também participará pela primeira vez 
dos WPFG. Ele competirá no futebol 
de campo, com o time de veteranos. 
O profissional começou a praticar o 
esporte ainda na infância. Ele destaca 
que a Polícia Civil do DF tem um dos 
melhores campeonatos de Brasília, o 
Adeboleiros, organizado pela Adepol, 
uma excelente oportunidade para pra-
ticar e confraternizar com os colegas 
de profissão.

“Como jogo futebol na Adepol já fui 
convidado em outras oportunidades, 
mas não pude ir. Agora, graças a Deus, 
dará certo. Considero uma oportuni-
dade sem igual de representar a Polí-

cia Civil. É reunir o trabalho que amo 
com o esporte que amo, e ainda de 
conhecer outro país. A Adepol fez uma 
gestão junto ao governo para que nos-
sa passagem fosse patrocinada, além 
da liberação dos nossos pontos. Isso 
foi muito importante não somente do 
ponto de vista financeiro, mas profis-
sional, afinal representaremos a nos-
sa Polícia. Foi uma vitória que somen-
te foi possível com a participação da 
Adepol”, destacou.
 
O profissional ainda salientou que está 
entusiasmado e ansioso para os jo-
gos. “Minhas expectativas são as me-
lhores não somente quanto ao futebol, 
mas quanto a todos os atletas que es-
tarão nos jogos. Espero ter a honra e 
o prazer de trazer uma medalha para 
nossa Polícia e também ter o prazer 
de ver meus colegas ganhando meda-
lhas em todas as modalidades de que 
participaremos”, finalizou o Delegado.
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Já ouviu falar no Windsurf?
Aproveite o inverno para conhecer o esporte

Essa vai para os amantes dos espor-
tes náuticos! Está aberta a tempora-
da de frio e muito vento. Nessa épo-
ca, o Lago Paranoá fica colorido com 
as pipas do Kitesurf e pelas velas de 
barcos e das pranchas de Windsurf, 
esporte disponível para todos os as-
sociados no Clube da Associação dos 
Delegados do Distrito Federal (Ade-
pol/DF).

O Windsurf é um esporte Olímpico de 
vela. É praticado com uma prancha 
semelhante a utilizada no surf, com 
uma vela de 2 a 5 metros de altura. 
A intenção é planar sobre a água utili-
zando a força do vento. O esporte foi 
criado em 1960, na Califórnia, e ga-
nhou tantos adeptos, que em 1973 foi 
criada a primeira produção em massa 
das pranchas utilizadas na modalida-
de, e em 1984 estreou nos jogos olím-
picos.

Aprender a praticar o esporte não é di-
fícil, pelo menos é o que afirma James 
Radde, instrutor da modalidade. “No 
Windsurf em quatro aulas o praticante 
já está apto a velejar sozinho. E a tem-
porada ideal aqui em Brasília se inicia 
agora em julho e vai até meados de 
outubro, uma condição de vento ótima 
para a prática do Windsurf”, destaca. 

Bernardo Amaral, Delegado há 16 
anos, frequenta o Clube da Adepol 

desde 2017. “Sempre gostei de pra-
ticar atividades aquáticas. Já prati-
quei diversos esportes náuticos como 
o Stand Up e o Surf Foil. O Windsurf 
permite a experiência da prática de 
um esporte radical, e também que 
você aprecie a natureza e a vista do 
lago Paranoá sob uma perspectiva di-
ferente. O esporte é ótimo, principal-
mente no segundo semestre quando 
começa a temporada de ventos em 
Brasília. Excelente para quem quer fa-
zer um esporte aquático e desligar do 
estresse do dia a dia”, complementa o 
servidor.

O Windsurf é oferecido no Clube da 
Adepol em parceria com a Adventure 
Club.

E você, quer saber mais sobre o espor-
te? A  Adventure Clube possui todos 
os equipamentos necessários para 
acompanhar o aluno. As aulas são 
de quarta a domingo e os associados 
da Adepol e seus familiares possuem 
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Vamos escolher nossa
Rainha da Pipoca e nosso Rei do Amendoi

Vote no seu (sua) baixinho (a) junino favorito (a).

A votação vai até 04 de agosto e será realizada no Instagram, no perfil da Ade-
pol. 

Vote nos comentários informando nome e/ou número da criança.

Lembrando que é necessário seguir a página, curtir a postagem oficial e indicar 
o nome e/ou número da criança nos comentários. Mas Atenção! Será conside-
rado apenas 1 voto de cada seguidor. 

Os ganhadores vão receber R$1.000,00 em prêmios, sendo R$500,00 para 
cada alteza.

Boa sorte aos participantes. Clique aqui e vote!

https://www.instagram.com/p/CgCou1mu6mQ/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/CgCou1mu6mQ/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/CgCou1mu6mQ/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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NOTAS

Saiba quem é o ganhador do sorteio do curso
“Combate Urbano”

O Sindicato dos Delegados do Distrito Federal (Sindepo/DF) anunciou nesta 
sexta-feira, 15, o ganhador do curso “Combate Urbano”. A entidade adquiriu 
uma cota do curso para sortear entre seus filiados. 

O ganhador do sorteio é:
Dr. Daniel Azevedo Monteiro

Promovido pelo Clube Bravo, o evento 
é considerado o maior encontro tático 
de Brasília e será realizado entre os 
dias 29 e 31 de julho. Serão três dias 
de imersão sobre os fundamentos e 
as legalidades para aqueles que pos-
suem armas de fogo, além de técnicas 
de manuseio, conhecimento e habili-
dades diante de momentos críticos.

O curso abordará ainda, temáticas fun-
damentais sobre Atendimento pré-hos-
pitalar; Pistola de Combate; Combate 
Velado; Retenção e contra Retenção; 
Fuzil de Combate e ao final contará 
com uma palestra sobre “Violência Ur-
bana e Facções Criminosas”, proferida 
pelo Doutor Rogério Greco.

Parabéns ao Dr. Daniel Azevedo 
pela conquista e obrigado a todos os 
Delegados que se inscreveram e parti-
ciparam do sorteio.
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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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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 

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

