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ENTREVISTA

O Delegado aposentado Amado 
Pereira foi militar da Aeronáutica por 
quatro anos e sargento do Exército fi-
cou 14 anos, até 1999. Quando entrou 
para a PCDF, trabalhou no plantão em 
quase todas as Delegacias de Polícia, 
com raríssimas exceções.

Ele conta que foi lotado na 23ª DP (Se-
tor “P” Sul), onde atuou como planto-
nista e cartorário, em seguida foi para 
a Delegacia da Criança (DCA 1). De-
pois teve breve passagem pela 17ª 
DP (Taguatinga Norte) e 19ª DP (Se-
tor “P” Norte). O Delegado também 
trabalhou na 3ª DP (Cruzeiro Velho), 
e na 24ª DP (Setor “O”), momento em 
que assumiu sua primeira chefia, e se 
aposentou como chefe da DCA 2.

O servidor avalia sua trajetória profis-
sional como uma história de sacrifício, 
aprendizado, alegrias e decepções. 
“Aprendi muito, em todos os sentidos, 
com os bons Delegados, Policiais, 
servidores e até mesmo com vítimas 
e autores de delitos. De forma geral, 
fui muito feliz durante minha trajetória, 
com muitas amizades, companheiris-
mo e respeito. O sentimento de estar 
fazendo algo correto, essencial para 
todos, é satisfatório”, revela ao Delta.

Para ele, ser Delegado é símbolo de 
respeito, nobreza e utilidade. “Percebi 
que era o que procurava como opção 

Ex-militar da Aeronáutica e sargento do Exército,
conheça a história do Delegado aposentado Amado Pereira

de trabalho e para completar minhas 
convicções pessoais. Ser Delegado, 
para mim, foi realizar um serviço de 
Estado muito importante para a Admi-
nistração Pública, assim como para a 
sociedade”, avalia o profissional.

Sobre as lições e aprendizados que a 
profissão o trouxe, Amado avalia que 
poderiam até virar livro, tamanha a 
quantidade de história. “Em resumo, 
sempre trabalhei de forma honesta e 
sem preguiça, tive sorte de aprender 
muito com todos, através de bons, 
mas também maus exemplos, pois 
estes, principalmente quando assumi 
uma chefia, procurei não copiar, ou 
fazer igual, ou parecido”, afirma o De-
legado.

Ele fala sobre a importância de ser 
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visto na profissão como um exemplo 
para os cidadãos. “Creio que a socie-
dade nos vê como o que nos apresen-
tamos ser, principalmente pelo exem-
plo, seja ele positivo ou negativo. A 
maneira de agir, as atitudes, a manei-
ra de se portar e trabalhar. Caso seja 
uma verdadeira autoridade policial, na 
essência, você adquire o respeito e 
a tranquilidade para desempenhar o 
seu papel”, expressa Amado.

Ele cita alguns exemplos que, em sua 
percepção, fazem um bom Delegado. 
“Quando você presta um bom serviço, 
às vezes de forma simples, como ou-
vir uma pessoa que chega desespe-
rada no balcão, ou prender um autor, 
dando resposta à vítima ou familiares, 
assim, se mostra seus valores e da 
instituição”, explica o aposentado.

Amado também expõe a sua percep-
ção sobre a relação entre família e 
trabalho. “A família é a razão de ser, 
trabalhar e lutar por algo melhor. A 
compreensão da família pelo trabalho 
que se desenvolve no cargo de De-
legado é essencial para ter tranquili-
dade, pois são muitas horas fora de 
casa, plantões, operações, reuniões e 
viagens”, ressalta.

O Policial aproveita o espaço para 
analisar o fato mais impactante de sua 
carreira. Ele afirma que o que mais o 
marcou, foi observar a vida de tantos 
autores de delitos, principalmente os 
mais novos, se perpetuar na crimina-
lidade “Isso realmente foi o que mais 
impactou. Não foram as mais de mil 
prisões ou mais de cinco mil apreen-
sões, isso não tenho como tão impor-
tante, mas sim, que essas prisões e 

apreensões não resultaram em fatos 
importantes ao ponto de mudar suas 
realidade, suas famílias, ressocializá-
-los”, avalia ele.

Segundo o servidor, para quem traba-
lha na rua e convive com a realidade 
fora dos gabinetes, todo fato é diferen-
ciado, nenhum é igual, sempre existe 
algo a agregar e aprender. “Tive uma 
trajetória com muita parceria, amiza-
des e com a consciência que prestei 
um bom serviço. Meu conselho para 
os da ativa é que se for fazer algo, 
faça com satisfação, prazer e respon-
sabilidade”, ressalta o entrevistado.

O Delegado finaliza com palavras de 
incentivo ao projeto da Adepol que via-
biliza a prática de atletismo para crian-
ças e adolescentes de comunidades 
carentes. “Mesmo morando fora do DF 
atualmente, sempre estive próximo ao 
Clube, principalmente com a gestão 
do Dr. Amarildo, um parceiro e pessoa 
íntegra, que só não sabe lançar dar-
do. Os projetos esportivos, principal-
mente o atletismo implementado pela 
ADEPOL, são um grande ganho para 
a instituição e sociedade, bons frutos 
darão”, conclui Amado.
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NOTAS

PCDF tem auxílio-uniforme e reajuste na alimentação aprovados 
pela Câmara Legislativa

Os pleitos dos Policiais Civis que tra-
tam sobre a suplementação do auxílio-
-alimentação e a criação do auxílio-u-
niforme foram aprovados na Câmara 
Legislativa do Distrito Federal (CLDF), 
nesta terça-feira (15), e irão à sanção 
do Governador do DF, Ibaneis Rocha 
(MDB).

Desde 2015, o auxílio-alimentação de 
policiais e bombeiros militares do DF 
é pago no valor de R$850,00, enquan-
to o benefício aos Policiais Civis é de 
R$458,00. Com a sanção do PL, o 
valor do benefício à PCDF será equi-
parado ao dos bombeiros e PM ‘s. Já 
o novo auxílio-uniforme terá valor de 
R$3.000,00 para todos os servidores 
da ativa na PCDF e será pago uma 
vez ao ano, no mês de dezembro.

Os Projetos de Lei (PLs) nº 2515/2022 
e nº 2516/2022 tiveram 20 votos favo-
ráveis e apenas um contrário. “Nós 
agradecemos ao presidente da Câ-
mara, Rafael Prudente, por colocar 
em pauta com urgência esses proje-
tos, a todos os parlamentares que se 
comprometeram a votar favoravel-
mente aos nossos pleitos, a Lideran-
ça do Governo e ao próprio GDF, por 
cumprir esse compromisso assumido 
conosco”, ressalta o presidente do 
Sindepo-DF, Rafael Sampaio.

Durante a votação, centenas de poli-
ciais civis se mobilizaram em frente à 
CLDF. “Agora, aguardamos o plano de 

saúde, que é muito importante para o 
servidor, além da recomposição sala-
rial, prometida em campanha eleitoral, 
até porque, nenhum dos benefícios 
conquistados até agora alcançam os 
inativos. É importante ressaltar para 
os colegas que o plano de saúde está 
sendo finalizado e a previsão é que 
saia no mês de março, junto com o re-
ajuste, com o índice entre 8 e 10%”, 
finaliza Sampaio.
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Os presidentes da Associação dos 
Delegados de Polícia do Distrito Fe-
deral (Adepol-DF), Amarildo Fernan-
des, e da Associação Tornado de Atle-
tismo do DF, Édson Antônio da Silva, 
assinaram um termo de parceria que 
viabiliza, por dois anos, a mútua coo-
peração para aulas e treinos de atle-
tismo de crianças, adolescentes e 
adultos no Clube da Adepol.

A aprovação da Lei nº 6888/2021 do 
GDF, que dispõe sobre a regulariza-
ção de ocupações de associações em 
unidades imobiliárias da Terracap ou 
do DF, permitiu que as Entidades que 

ocupam hoje esses espaços, como é 
o caso de parte do Clube da Adepol, 
regularizem o pagamento da área me-
diante moeda social.

A escolha da Entidade parceira se deu 
pelo histórico filantrópico da Tornado, 
uma associação com cerca de 400 
participantes, entre atletas e comuni-
dade, sem fins lucrativos e de caráter 
sócio esportivo, educacional, cultural, 
sem caráter político-partidário ou de 
distinção de raça, credo ou cor, e que 
congrega os praticantes de esportes, 
dentre eles atletismo, em todas as 
modalidades, inclusive pessoas por-

Adepol DF e Equipe Tornado firmam parceria para
regularização de área ocupada pelo Clube
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tadoras de necessidades especiais.

A Associação Tornado também é re-
gistrada junto a Confederação Bra-
sileira de Atletismo (CBAT), Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB) e Asso-
ciação Brasileira de Atletismo Máster 
(ABRAM). Os atletas irão contar com 
três bases de treinamento: o Clube 
Adepol; as instalações físicas de uma 
pista de atletismo no Recanto das 
Emas; e o Centro de Capacitação Fí-
sica do Corpo de Bombeiros Militar do 

DF (CECAF/CBMDF).

O presidente da Adepol avalia que só 
há vantagens nessa parceria. “Como 
muitos sabem, nós temos uma área 
abaixo das churrasqueiras que não 
é ainda registrada como da Adepol, 
é uma ocupação regularizada, mas é 
uma ocupação. Agora, com o adven-
to dessa Lei, iremos regularizar essa 
situação de uma forma maravilhosa, 
formando atletas”, ressalta Fernan-
des.
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CONVITE

Entidades Integradas promovem jantar em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher 

Em homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher (08/03), o 
Sindicado dos Delegados de 
Polícia (Sindepo-DF) e a As-
sociação dos Delegados de 
Polícia (Adepol-DF) irão realizar 
um jantar para todas as Delega-
das associadas às Entidades In-
tegradas.
 
O evento acontecerá no dia 8 de 
março, a partir das 19h, no res-
taurante Coco Bambu do Lago 
Sul. A confirmação de presença 
deverá ser feita até o dia 1º de 
março pelo número (61) 9 8247-
0504.
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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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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

