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ENTREVISTA

Há 34 anos na Polícia Civil do DF, 
Adval Cardoso de Matos, de 57 anos, 
atual Corregedor-Geral da PCDF, iniciou 
a carreira em 1987 como agente peni-
tenciário no Centro de Internamento e 
Reeducação (CIR). Em 1989, após novo 
concurso público, assumiu a função de 
agente de polícia, onde permaneceu por 
nove anos, até se graduar no curso de 
direito pela Associação de Ensino Unifi-
cado do DF (AEUDF) e passar no con-
curso público para delegado de polícia, 
cargo que ocupa há 22 anos.

“Ingressar na PCDF foi a realização de 
um grande sonho. Fui, da mesma manei-
ra, feliz e realizado em todas as funções 
que exerci, seja como agente penitenci-
ário, seja como agente de polícia e de-
legado. Sou verdadeiramente realizado 
profissionalmente na PCDF, sobretudo 
por ter tido todas as oportunidades que 
um profissional da polícia poderia ter, pe-
las funções exercidas, pelos excelentes 
profissionais com os quais convivi e ain-
da convivo, delegados, agentes, escri-
vães, papiloscopistas, peritos criminais, 
serventuários em geral, todos muito me 
ajudaram e continuam me ajudando nes-
ta minha carreira vitoriosa”, relata com 
gratidão.

Ele conta que sua origem é extremamen-
te humilde. Saiu, aos oito anos, da pobre-
za extrema em Jaraguá – GO para morar 
em Brasília. Foi morador de um colégio 
de freiras na L2 Sul, onde aprendeu a 
ter fé em Deus e acreditar em si mesmo. 
“Não conheci minha mãe e nunca tive um 
pai de verdade, mas sempre lutei e acre-

Corregedor-Geral da PCDF conta que não teve vida fácil,
conheça a história do servidor que saiu da extrema pobreza

e virou delegado

ditei que com fé em Deus, honestidade, 
dedicação e foco nos objetivos tudo seria 
possível e, graças a Deus, me sinto hoje 
um grande vencedor e agradeço a todas 
as pessoas que de alguma forma, sem 
obrigação nenhuma, me ajudaram nesta 
caminhada e principalmente à PCDF por 
tudo que representa em minha vida”, re-
conhece o policial.

“Eu sempre sonhei em ser policial civil 
e sempre acreditei que, se conseguis-
se, minha vida difícil iria mudar para me-
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lhor. Eu estava certo! Ser delegado não 
era o foco a princípio, mesmo porque só 
consegui entrar na faculdade graças à 
PCDF, então o sonho e as realizações 
foram crescendo gradativamente e hoje 
digo e repito que todos os cargos e fun-
ções exercidos na PCDF foram maravi-
lhosos. Agora, na Corregedoria-Geral no-
vamente, com a equipe e total apoio da 
Delegacia-Geral, está sendo uma experi-
ência extremamente gratificante e praze-
rosa, pois aqui estou sendo como sem-
pre fui, porém ainda mais responsável, 
cauteloso e justo no desempenho dessa 
árdua atividade nesta casa correcional”, 
afirma o delegado.

Beleza, só gostaria de acrescentar se 
possível, q tbm trabalhei na Divisão de 
Operações Especiais (DOE) e no antigo 
e já extinto Grupo de Repressão a Se-
questro - GRS, onde tbm vivi grandes 
emoções, em várias operações policiais.

Durante sua trajetória profissional, o de-
legado passou pela chefia de delegacias 
como a Delegacia de Roubos e Furtos 
(DRF), Delegacia de Repressão à Rou-
bos (DRR), 15ª DP (Ceilândia Centro), 
10ª DP (Lago Sul) e 18ª DP (Brazlândia). 
Trabalhou na Divisão de Operações Es-
peciais (DOE) e no já extinto Grupo de 
Repressão a Sequestro (GRS). Foi Cor-
regedor Geral e Diretor Geral-Adjunto da 
PCDF, além de Coordenador Regional 
de Polícia Oeste e Sul (AISP) e Primeiro 
Secretário de Estado de Administração 
Penitenciária do DF. Atualmente, a convi-
te do Diretor da PCDF, Robson Cândido, 
Adval ocupa pela segunda vez o cargo 
de Corregedor Geral.

Somando o tempo de agente e delega-
do, trabalhou por 14 anos na DRF/DRR/
DPE. Como agente, foi chefe de Seção 
de Investigação por seis anos e como 
delegado, foi cartorário, adjunto e titular 
chefe da DP. “A DRF/DRR/DPE e a 15ª 

DP de Ceilândia foram delegacias que 
muito marcaram a minha vida profissio-
nal, locais de muito aprendizado e de 
demandas fartas e diversificadas, onde 
pude participar de grandes operações 
policiais, bem marcantes em minha vida 
policial”, ressalta o servidor.

“Com meu dia a dia intensamente vi-
venciado na PCDF aprendi e continuo 
aprendendo a cada dia sobre coisas mui-
to importantes na vida do ser humano e 
ser honesto, dedicado e transparente, 
que nos faz crescer como profissionais 
e como pessoas. Na função policial as 
demandas que nos chegam são diver-
sificadas e muito interessantes, coisas 
incríveis que a necessidade financeira, 
desajustes familiares ou simplesmente 
o destino, fazem com que as pessoas 
procurem a polícia em busca de justiça 
e de esperança de dias melhores e as-
sim, como dever de polícia, temos que 
ser bravos e corajosos para agir sem-
pre no cumprimento do dever legal, mas 
também com um olhar de ser humano 
sensível às necessidades e anseios de 
pessoas que nunca vimos antes e nem 
conhecemos”, expõe Adval.
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Operação de Destaque

Na DRF/DRR/DPE, o delegado afirma 
ter vivido muitas emoções no combate ao 
crime. Fatos marcantes em sua trajetória 
foram as apurações de crimes perpe-
trados contra policiais civis, encaminha-
dos, em sua maioria, para esta delega-
cia. Dentre inúmeros casos, o delegado 
ressalta o do agente Nelsivane Macha-
do Pereira, de 38 anos, morto após ser 
baleado por dois homens que invadiram 
o Hospital Regional do Gama (DF) para 
resgatar um detento.

“Ele fazia a escolta de um preso do Pa-
raná, foragido do presídio de Unaí - MG, 
que estava internado com o fêmur que-
brado em razão de uma tentativa de rou-
bo em que houve reação da vítima. Esse 
preso, conhecido como Carvalho, usava 
um nome falso e seria resgatado por sua 
quadrilha no hospital. O mentor de tudo 
foi um médico que trabalhava no Hospi-
tal Regional de Sobradinho, que, em uma 
operação quase cinematográfica e devi-
damente planejada sob a sua orientação 
e coordenação, contou com a fabricação 
de uma ambulância e o uso de vestimen-
ta de profissionais da saúde por parte da 
quadrilha”, conta o delegado e continua.

“Segundo planejado, eles entrariam no 
HRG à noite, renderiam a escolta do pre-
so, o agente Nelsivane, colocariam o de-
tento na maca e o levariam sob o pretexto 
de que ele seria transferido para o Hos-
pital de Base. No momento da execução 
do plano, porém, o Agente Nelsivane, 
mesmo rendido e com uma pistola cali-
bre 45 apontada para sua cabeça, tentou 
sacar sua arma para reagir a essa ação 
criminosa, quando foi alvejado e morto 
no local. Sua nobre e arriscada atitude 
frustrou o plano da quadrilha quanto ao 
resgate do preso. Após o ocorrido, ime-
diatamente iniciamos as investigações”, 
continua Adval.

Ele relembra que a ocorrência foi regis-
trada na delegacia da área, 14ª DP do 
Gama, e encaminhada para DRF por de-
terminação da Direção Geral da PCDF. 
Nas investigações, realizadas com su-
cesso graças ao esforço de todos os 
policiais da DRF, foi identificado o ver-
dadeiro nome do preso, bem como dos 
demais integrantes da quadrilha, origi-
nária de Salvador – BA. Tratava-se de 
uma grande e especializada quadrilha 
de assaltantes de bancos com atividade 
em vários estados do Brasil, composta 
por dez integrantes. Só no DF já haviam 
praticado cinco roubos a bancos, inclu-
sive um latrocínio no Banco do Brasil de 
Ceilândia Centro, de onde roubaram se-
tecentos mil reais com o auxílio de um 
vigilante.

“A prisão dos criminosos começou quan-
do já identificados e monitorados, ten-
taram roubar uma agência bancária no 
interior do Shopping Gilberto Salomão, 
no Lago Sul. Houve troca de tiros no lo-
cal, um criminoso foi baleado e outras 
prisões de comparsas foram feitas ainda 
no local. Dias depois, o restante foi preso 
em Taguatinga e em Salvador. Ao final, 
todos foram condenados e encaminha-
dos ao presídio da Papuda. Uma eluci-
dação de crimes e prisões de criminosos 
sempre foi motivo de muita alegria e rea-
lização para mim”, completa.

Entidades Integradas

O delegado relata que sempre foi um fre-
quentador assíduo dos campeonatos e 
peladas de futebol no clube da Adepol, 
e enfatiza ter muito carinho e amizade 
pelos presidentes do Sindepo e Adepol, 
Marcelo Portella e Amarildo Fernandes. 
Ele conta que sua relação com o Sindi-
cato e Associação sempre foi muito boa, 
isso porque reconhece a importância da 
atuação das Entidades na defesa dos di-
reitos da categoria. “Com certeza a cate-
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goria de delegados de polícia do DF está 
muito bem representada por seus atuais 
presidentes, excelentes profissionais, 
dos quais espero muito. O delegado de 
polícia é, ao meu ver, com todo o respei-
to e admiração que tenho pela nossa jus-
tiça, o profissional que mais pode fazer 
de melhor para a sociedade, que mais 
tem possibilidade de ajudar e resolver 
os problemas críticos, principalmente da 
sociedade mais carente de recursos e de 
oportunidades”, avalia Adval e completa.

“Ser delegado de polícia da PCDF é para 
mim não só uma grande realização pro-
fissional, mas muita felicidade e motivo 
de muito orgulho, não só por mim, mas 

por minhas duas filhas, esposa e fami-
liares que amo demais! Minha motiva-
ção aumenta a cada dia, pois trabalho 
na profissão que escolhi, que amo e de-
sempenho com prazer. Ao menos somos 
reconhecidos por parte da sociedade, 
por nossos superiores e com certeza por 
nossos familiares, que por si só já me 
basta, sou muito feliz. Agradeço a Deus 
todos os dias por fazer parte desta Insti-
tuição maravilhosa, que muito me propor-
cionou estudar, crescer financeiramente, 
profissionalmente e como ser humano”,  
conclui o delegado.
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NOTAS

Começou hoje (16/07) a votação para decidir os três baixinhos ganhadores do Concurso de 
Fantasias Juninas da Adepol. A votação vai até o dia 31 de julho e é realizada pelo perfil da 
Adepol no Instagram (@adepoldf).

Não deixe de votar nos seus preferidos. Os três mais bem votados irão ganhar cartões pre-
sente!

Votação do concurso de fantasias juninas da Adepol
vai até 30 de julho; vote no seu baixinho favorito!

https://www.instagram.com/p/CRY6M5PM22x/?utm_medium=copy_link


6

2021

COLUNA SOCIAL



7

2021

DELTA NA MÍDIA

Marcelo Portella: se um colega sai ferido, a operação falhou!
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CLUBE ADEPOL
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ESPAÇO MULHER

Só no Espaço Mulher você encontra serviços de qualidade com preços que cabem no seu bolso! 
Com atendimento de excelência voltado a 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 sobran-
celhas, manicure e pedicure, depilação, 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 99654-4584.

Receba o tratamento VIP que você merece!
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OPORTUNIDADE
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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 benefícios pensado espe-
cialmente para seus associados, atendendo a todos os gostos e idades. 

Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos nos melhores pro-
dutos e serviços do Brasil, nos setores de automobilismo, turismo, alimentação, educação, saúde, 
moda, beleza e muito mais! 

Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do Delegado.
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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 

Júlia Zouain
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575
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CONTATO

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

