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MATÉRIA

Criou o Centro de Inteligência Policial, idealizou o Projeto ION e 
foi precursor do Projeto Cérebro. Conheça a história do

Delegado da Polícia Civil do DF, Celso Moreira Ferro Júnior

Uma trajetória de sucesso, de muita 
dedicação e relevantes serviços pres-
tados à Polícia Civil do Distrito Fede-
ral. No Delta Informa desta semana, 
traremos um pouco da história do De-
legado da PCDF, Celso Moreira Ferro 
Júnior, responsável por conduzir gran-
des investigações e solucionar casos 
de repercussão nacional. O servidor 
público é reconhecido nacionalmente 
também pela atuação em prol do ser-
viço de inteligência da Polícia Civil.  

Ainda jovem, aos 20 anos, iniciou a 
carreira no serviço público. A primeira 
aprovação aconteceu em abril de 1981, 
quando assumiu o cargo de Agente 
Administrativo do Governo do Distrito 
Federal, na Divisão de Material da Se-
cretaria de Segurança Pública do DF, 
que na época funcionava nas mesmas 
instalações físicas do Grupo de Ope-
rações Especiais. Eventualmente dati-
lografava os relatórios das operações 
desenvolvidas pelos Agentes de Polí-
cia Civil, deixando o jovem fascinado 
pelo trabalho policial, já que pretendia 
cursar Direito na faculdade. 

No ano seguinte, em 1982, foi aprova-
do no concurso público como Agen-
te de Polícia. “Minha primeira lotação 

foi no Centro de Inteligência Policial - 
CIPO, da Secretaria de Segurança Pú-
blica (SSP). Mas, pouco tempo depois 
pedi para sair do órgão, porque não 
tinha me adaptado às atividades de-
senvolvidas na área de inteligência da 
época”, lembra Celso Ferro. Enquan-
to Agente de Polícia da PCDF, passou 
pela 10ª, 4ª e foi chefe de almoxarifa-
do do Departamento de Administração 
Geral da SSP. 

Em 1988 se formou em Direito pela 
Universidade do Distrito Federal e em 



3

2023

1990, após ser aprovado no concurso 
público, assumiu o cargo como Delega-
do da Polícia Civil do DF, na 15ª DP, em 
Ceilândia - DF, coordenando grandes 
investigações na área de Repressão a 
Drogas e prisão de quadrilhas que do-
minam o tráfico de entorpecentes no 
DF. “Ganhando notoriedade, em 1994 
assumi o cargo de Delegado Assisten-
te da Delegacia de Roubos e furtos, 
onde também participei de trabalhos 
expressivos, desarticulando quadri-
lhas especializadas em assalto a ban-
cos, latrocínios e assalto de ônibus in-
terestaduais, com prisão de criminosos 
em todo o Brasil”, relata o Delegado. 

No ano de 1996 foi nomeado para o 
cargo de Diretor da Divisão de Trans-
portes da PCDF, sendo convocado 
para participar dos trabalhos do Grupo 
de Repressão a Sequestros. Na épo-
ca, o Delegado da PCDF, Celso Ferro, 
foi um dos responsáveis pela inves-
tigação sobre o sequestro de Cleucy 
Estevão, filha do então Deputado Dis-
trital Luiz Estevão. O caso que teve 
grande repercussão na mídia, foi so-
lucionado juntamente com a equipe de 
investigação, obtendo êxito no resgate 
da vítima e na prisão dos criminosos.  

Celso Ferro também foi Diretor do De-
partamento de Administração Geral da 
PCDF, em 1999, quando coordenou o 
Projeto Millenium, que visava a insta-
lação de uma infraestrutura de uma 
rede de comunicação entre as unida-
des policiais, além da implementação 
dos primeiros sistemas corporativos 

da Polícia Civil. O Distrito Federal foi 
a primeira organização policial do Bra-
sil a desenvolver uma arquitetura de 
tecnologia da informação para regis-
tro de ocorrências policiais, em rede 
corporativa, registro informatizado dos 
dados de inquéritos policiais, banco de 
dados de suspeitos, identificação civil 
e criminal e protocolo de documentos. 

“A PCDF se tornou rapidamente uma 
organização policial de referência na-
cional, na área de Tecnologia da In-
formação, em razão da modernização 
tecnológica e devido ao grande inves-
timento planejado e executado, em to-
das as unidades policiais. A integração 
e consolidação das bases informacio-
nais das diversas unidades policiais 
marcou o início de uma nova era de 
comunicação e disponibilidade de da-
dos em tempo real”, relata Celso Ferro.  
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Em 2000, o Delegado da PCDF assu-
miu o Centro de Inteligência Policial. 
Implementou, ainda, o Projeto Con-
corde, com a instalação da primeira 
plataforma informatizada de Intercep-
tações Telefônicas do Brasil, além de 
realizar o treinamento de agentes em 
operações de inteligência com o uso 
de diversos equipamentos eletrônicos 
de captação, áudio, imagem e telefôni-
ca, adquiridos nos Estados Unidos da 
América e na Alemanha.

Em 2001 após a contratação de uma 
consultoria da Israel Military Industries 
- IMI, participou com policiais isra-
elenses, veteranos do Serviço Secre-
to Israelense - Mossad, durante dois 
meses, expressivo diagnóstico das ati-
vidades policiais, com vistas a estru-
turação do Departamento de Ativida-
des Especiais, o qual assumiu como 
Diretor até 2009. 

Ainda em 2001, foi enviado pela Po-
lícia Civil do DF para um aperfei-
çoamento profissional em Tel Aviv, 
no Estado de Israel, onde partici-
pou do Advanced Intelligence Cour-
se, na Israel Military Industries – IMI, 
onde obteve conhecimentos funda-
mentais para a formação profissio-
nal na área de Inteligência Policial.   

  
Com vasta experiência na área investi-
gativa, em 2005, foi um dos autores do 
Projeto ION, com a aquisição do Siste-
ma Guardião, que integra todas as uni-
dades investigativas, disponibilizando 

terminais individuais para a tarefa de 
interceptação telefônica e obtenção 
de dados oriundos das comunicações, 
além da localização de sinais dos te-
lefones dos criminosos. O Projeto foi 
apresentado no Conselho Nacional de 
Justiça, com a integração no Tribunal 
de Justiça do DF e Territórios e Minis-
tério Público do DF. 

“Em 2007 fui precursor e autor do Pro-
jeto Cérebro, com a utilização de tec-
nologia sofisticada de análise de víncu-
los, i2. O Sistema Cérebro realizava a 
análise cognitiva de informações com 
a criação Núcleos de Análise, que fun-
cionam de forma sistêmica, sem graus 
de subordinação, compreendendo um 
conjunto de processos especializa-
dos voltados para assessoramento à 
investigação criminal, especialmente 
aquelas cuja complexidade e volume 
de dados exigia o uso da tecnologia. 
Todas as unidades policiais eram ca-
pazes de realizar e desenvolver dia-
gramas gráficos em investigações 
complexas, minerando e obtendo da-
dos das bases corporativas existentes 
e assim possibilitando uma visão mais 
ampla das atividades criminosas”, 
destaca o veterano.
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Após anos de experiência na área, o 
Delegado Celso Ferro, em 2008, pu-
blicou dois livros sobre a Inteligência 
Policial no Brasil. As obras trazem 
conceitos, fixam a doutrina básica 
no âmbito da Polícia Judiciária no 
país. No mesmo ano, trabalhou com 
o Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras, realizando de forma 
pioneira, o primeiro modelo de insta-
lação do Laboratório de Lavagem de 
Dinheiro na Polícia Civil do Distrito 
Federal. O projeto teve como objetivo 
principal a otimização de processos 
de investigação e análise das ativi-
dades criminosas relacionadas aos 
crimes de lavagem de dinheiro, pro-
duzindo provas e contribuindo na res-
tituição de ativos aos cofres públicos. 
 
Ser Delegado da PCDF não era um 
sonho para Celso Ferro, mas mesmo 
assim o profissional sempre se pre-
ocupava em fazer um trabalho com 
excelência. “Nunca pensei em ser De-
legado, Deus me conduziu para esta 
profissão, porque sabia que iria cum-
prir com devotamento a missão e re-
alizar o ofício com perfeição e de for-
ma diferenciada. A incumbência de 
ser Policial é uma profissão cármica, 
para tanto, espero ter pago essa mis-
são. Trabalhei com extrema dedicação 
e amor à Instituição Policial. Tenho 
certeza que fui um exemplo de cará-
ter, seriedade, determinação e profis-
sionalismo. Tive seguidores, policiais 
diferenciados e impecáveis em suas 
tarefas, que acreditavam nos projetos 
visionários, grandes e valiosos pro-

fissionais de diversas categorias, os 
quais nunca esquecerei e espero que 
saibam, por essa entrevista que todos 
tem o meu profundo reconhecimento 
e respeito”, declara o servidor público. 

Além dos grandes feitos em prol da 
Polícia Civil do DF, o Delegado foi 
responsável pela resolução de diver-
sos casos. Esteve à frente de inves-
tigações como o sequestro do meni-
no Pedrinho, que foi retirado dos pais 
enquanto ainda era um recém-nasci-
do. Conduziu as investigações para a 
prisão de Marcelo Bauer, responsável 
pelo homicídio da namorada na Uni-
versidade de Brasília. Dentre as diver-
sas operações policiais, coordenou a 
operação Galileu, da Máfia dos Con-
cursos, que fraudava a aquisição de 
gabaritos e provas. Ao todo foi feita a 
escalação de aproximadamente 500 
Agentes para a operação, que resul-
tou na prisão de 134 pessoas, dentre 
elas Oficiais de Justiça do TJDFT, au-
toridades do Governo do DF, Policiais 
Civil e Militares, além de servidores de 
diversos órgãos públicos do DF.  

“Tenho a satisfação de mencionar que fui 
professor em diversos cursos de pós gra-
duação em Gestão de Segurança Públi-
ca, Administração Pública e Inteligência 
Policial na AEUDF, CEUB, UNIP, UNIEU-
RO e APC. Diante da experiência, capa-
cidade cognitiva e intelectual que adquiri 
ao longo de anos, agradeço a Deus por 
ainda ter plenas condições de participar 
de projetos inovadores para a melhoria 
da Segurança Pública e Governos”.
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Celso Ferro é conhecido nacional-
mente pela maioria dos profissionais 
da área de Segurança Pública de sua 
era e é considerado um dos maiores 
especialistas de Inteligência do Brasil. 
Fez quatro cursos de pós graduação 
Lato Sensu, Mestrado em Gestão da 
Tecnologia da Informação, e atual-
mente, como Advogado, dedica-se 
ao Doutorado em Direito Constitu-
cional, onde realiza pesquisas sobre 
Inteligência Artificial para a aplicação 
no Justiça e no Direito. 

Família 

Construir uma carreira de sucesso 
requer muita dedicação. Estar na li-
nha de frente no combate ao crime 
organizado não é uma tarefa fácil e 
ter o apoio da família se torna fun-
damental para dar continuidade ao 
trabalho. “Quando você se dedica in-
teiramente, com tenacidade e sacri-
fício no cargo de Delegado de Polí-

cia, na maioria das vezes você acaba 
transferindo para a família o estres-
se, o cansaço, preocupação, abor-
recimento e ansiedade. A família, 
principalmente os filhos, absorvem 
os problemas e lhe dão a motivação 
para seguir em frente. Hoje, eu en-
tendo melhor essa composição e res-
ponsabilidade”, afirma Celso Ferro. 

Entidades Integradas

Atualmente o Delegado da PCDF 
faz parte da Diretoria de Vetera-
nos do Sindicato dos Delegados de 
Polícia Civil do DF (Sindepo-DF). 
“Acredito que devido à minha qua-
lificação e experiência profissio-
nal posso contribuir muito com o 
crescimento da categoria e melhora 
da profissão. Integrei a Diretoria de 
Veteranos após um convite feito 
pela Dra. Cláudia Alcântara, atual 
presidente do Sindepo”, finaliza 
o Delegado.
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PEC do Senador Alessandro Vieira e Serviço Gratificado são
os principais tema da reunião da Diretoria do Sindepo-DF,

nesta sexta-feira (20)

Na manhã desta sexta-feira (20), a Di-
retoria do Sindicato dos Delegados de 
Polícia Civil do Distrito Federal(Sinde-
po-DF) esteve reunida para alinhar os 
trabalhos realizados pela Entidade du-
rante o mês de janeiro e definir quais 
serão as pautas para as semanas se-
guintes. Dentre os assuntos aborda-
dos, o Serviço Voluntário Gratificado e 
a Federalização da Polícia Civil foram 
os principais focos.

Nesta semana, o Senador Alessandro 
Vieira (PSDB-SE) falou sobre uma 

Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) que propõe a federalização 
da segurança pública do DF para que a 
Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros se submetam ao Presidente 
da República.

A partir deste viés, a Diretoria do Sinde-
po-DF definiu na reunião quais serão as 
agendas para a próxima semana. Ou-
tro ponto abordado foi sobre a definição 
dos Delegados Sindicais em cada uma 
das Delegacias do Distrito Federal.

NOTAS
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Federalização da Polícia Civil do DF: diretoria do Sindepo se
reúne com assessoria do Senador Alessandro Vieira (PSDB-SE)

A Presidente do Sindicato dos Delega-
dos de Polícia Civil do DF (Sindepo-DF), 
Cláudia Alcântara, e o Diretor de As-
suntos Parlamentares do Sindepo-DF, 
Paulo Roberto D’Almeida, estiveram 
reunidos, nesta tarde (19), com a as-
sessoria do Senador Alessandro Vieira 
(PSDB-SE) para tratar sobre a Propos-
ta de Emenda Constitucional anunciada 
nesta semana. 

Pelo texto, a Polícia Civil, a Polícia Mi-
litar e o Corpo de Bombeiros ficarão 
subordinados ao presidente da Re-
pública e não mais ao governador do 

Distrito Federal. Na justificativa, o Se-
nador aponta a importância da matéria 
devido a ineficiência do poder público 
distrital frente aos atos antidemocráti-
cos de 08 de janeiro de 2023.

O texto que propõe a federalização per-
manente do aparato de Segurança do 
Distrito Federal foi anunciado, mas não 
protocolado, nesta semana pelo Sena-
dor. O parlamentar se comprometeu 
ainda a receber o Sindicato durante o 
início do mês de fevereiro para ouvir as 
demandas da categoria.

NOTAS
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Diretoria do Sindepo-DF apresenta demandas da categoria ao 
Deputado Federal, Márcio Jerry (PCdoB-MA)

Na manhã desta quinta-feira (19), 
a Presidente do Sindicato dos De-
legados de Polícia Civil do Distrito 
Federal, Cláudia Alcântara e a Di-
retora da Mulher do Sindepo-DF, 
Valéria Martirena, estiveram reu-
nidas com o Deputado Federal 
Márcio Jerry (PCdoB-MA) para apre-
sentar as demandas da Polícia Civil 
do DF e viabilizar o reajuste salarial 
da categoria.

NOTAS

“Nós tratamos a respeito dos assun-
tos que envolvem a Polícia Civil do 
DF, tanto as questões salariais, quan-
to acerca da “federalização” da PCDF. 
O Deputado se mostrou sensível às 
questões e afirmou que apoiará a Po-
lícia Civil no que for necessário”, afir-
mou a Presidente do Sindepo. Diaria-
mente o sindicato tem trabalhado para 
estreitar laços e viabilizar o progresso 
na conquista das demandas em prol 
da categoria.
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Senador Izalci Lucas (PSDB-DF) recebe diretoria do
Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do DF

A luta pelo reajuste salarial para os De-
legados da PCDF é uma pauta prioritá-
ria para a diretoria do Sindepo. Nesta 
quarta-feira (18), a Presidente da enti-
dade, Cláudia Alcântara, acompanhada 
do Diretor dos Veteranos do Sindicato, 
Celso Ferro,  estiveram reunidos com o 
Senador Izalci Lucas (PSDB-DF) para 
apresentar as demandas da categoria e 
pedir apoio ao parlamentar. 

A defasagem salarial da Polícia Civil 
do Distrito Federal tem mais de uma 
década, além disso há diminuição gra-
dativa do quadro efetivo da instituição 

NOTAS

que presta um serviço fundamental à 
população do DF. Durante a reunião, o 
Senador firmou o compromisso de lu-
tar junto à Polícia Civil. “A boa notícia é 
que existe solução para esses proble-
mas. O Fundo Constitucional já prevê 
recursos que podem e devem resolver 
essas e outras demandas mais que jus-
tas da corporação. Vamos lutar, aqui no 
Congresso Nacional, para que a Polícia 
Civil do DF tenha todas as condições 
para realizar o seu valoroso trabalho. 
Contem comigo”, declarou Izalci Lucas 
(PSDB-DF).
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Presidentes do Sindepo e da CLDF se reúnem nesta quarta-feira

A Presidente do Sindicato dos De-
legados de Polícia Civil do Distrito 
Federal, Cláudia Alcântara, esteve 
reunida com o Presidente da Câmara 
Legislativa do DF, Deputado Distrital 
Wellington Luiz (MDB-DF), na tarde 
desta quarta-feira (18), para conver-
sar sobre interesses dos Delegados 
da Polícia Civil da capital federal.

Durante a reunião, o parlamentar 
fez uma ligação para a Governado-
ra em exercício do Distrito Federal, 
Celina Leão (Progressistas-DF). Um 
dos assuntos abordados foi o Servi-
ço Voluntário Gratificado(SVG) para 
os Policiais Civis do DF. “A Governa-
dora assumiu o compromisso com o 

Presidente da CLDF que esta ques-
tão será dada linearmente para os 
Delegados e Policiais Civis. Consi-
derando que estamos sem aumen-
to salarial há tanto tempo, o SVG é 
extremamente importante porque o 
benefício acabou sendo incorporado 
como salário na vida de muitos Poli-
ciais Civis”, afirmou a Presidente do 
Sindepo-DF, Cláudia Alcântara.

Wellington Luiz agendou ainda, para 
esta noite, uma reunião com a Go-
vernadora em exercício, Celina Leão 
(Progressista), para tratar de deman-
das que envolvem os interesses da 
Polícia Civil do DF.

NOTAS
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Entidades Integradas se reúnem com Deputado Federal,
Fred Linhares (Republicanos-DF)

Na tarde desta segunda-feira (16), a 
Presidente do Sindicato dos Delegados 
de Polícia Civil do Distrito Federal (Sin-
depo/DF), Cláudia Alcântara, e o Presi-
dente da Associação dos Delegados de 
Polícia Civil do DF (Adepol/DF), Amaril-
do Fernandes, estiveram reunidos com 
o Deputado Federal, Fred Linhares (Re-
publicanos-DF) para apresentar as de-
mandas dos servidores da Polícia Civil 
do Distrito Federal. 

Diariamente, as Entidades Integradas 
têm trabalhado para que as pautas dos 
Delegados da PCDF sejam atendidas. 
“A reunião foi muito boa e a perspecti-
va é de que o Deputado Federal, Fred 
Linhares (Republicanos) vá, de fato, de-
fender as nossas pautas perante o Con-
gresso Nacional”, explica o Presidente 
da Adepol/DF, Amarildo Fernandes.

NOTAS
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Clube da Adepol- DF passa por processo de revitalização das
áreas esportivas para atender melhor os associados

O mês de janeiro já começou com 
grandes mudanças na área esporti-
va da Associação dos Delegados de 
Polícia Civil do Distrito Federal. Com 
o intuito de melhorar a experiência de 
quem pratica atividades físicas no es-
paço, o Clube da Adepol está passan-
do por um processo de revitalização 
das quadras e do campo de futebol. 

Até o momento, a Quadra de Areia 
principal passou por um processo de 
descompactação e sanitização. Os 
postes, rede e linhas foram substitu-
ídos por materiais profissionais. Ain-
da estão previstas outras melhorias 
como a revitalização do alambrado, 
instalação de mangueira, colocação 
de bancos e placar.

No mesmo sentido, a Quadra de Tênis 
recebeu manutenção no piso e o pa-
redão foi pintado, além de que foram 

disponibilizados bancos e mesas para 
os tenistas. Na sequência o alambra-
do e demais estruturas físicas também 
serão reformadas. Será instalada uma 
nova rede profissional, além de placar 
específico para a modalidade.

Por fim, para recuperar o campo de 
futebol, foi contratada uma consultoria 
especializada que está promovendo 
uma análise do solo local e apresen-
tará um laudo apontando o melhor tra-
tamento a ser aplicado no gramado. 
Paralelamente a isso, foi iniciado um 
processo de eliminação de todas as 
ervas daninhas que estão prejudican-
do a grama. Ainda está prevista a re-
alização de uma cobertura e compac-
tação do piso.

“Nós queremos oferecer o que tem de 
melhor para o associado, um ambien-
te esportivo de excelência, com tudo 

NOTAS
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em alto nível. Com essa melhora, os 
atletas terão ainda mais incentivo para 
a prática esportiva, além de que serão 
parceiros no processo de manuten-
ção dos espaços”, explica o Diretor de 
Esportes da Adepol-DF, José Eduardo 
Escanhoela. 

Atualmente o clube oferece diversas 
modalidades de esportes para os as-
sociados que podem praticar atletis-
mo, futebol, tênis, beach tennis, vôlei 
de areia, futevôlei e esportes aquáti-
cos. Em fevereiro deste ano, será fei-
to um processo de reformulação das 
atividades oferecidas, com uma nova 
metodologia, incentivando ainda mais 
os associados na prática esportiva. 

O Delegado da PCDF, Jose Eduar-
do Escanhoela, afirma que o objetivo 
é aprimorar a experiência de quem 
frequenta o clube. “Queremos pro-
porcionar condições para que todos 
pratiquem esportes, independente de 
sexo, nível ou mesmo idade. Uma das 
propostas é oferecer treinamentos di-

recionados de acordo com as espe-
cificidades de cada atleta. Além da 
prática recreativa, vamos incentivar o 
esporte competitivo, promovendo di-
versas competições ao longo ao ano”, 
esclarece o Delegado.

Com o foco na formação de atletas, a 
Adepol também oferece aulas de atle-
tismo. Em 2022, a Associação se filiou 
à junto à Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt), Federação Brasi-
liense de Atletismo (FATdf) e também 
à Associação Brasileira de Atletismo 
Master (Abram). O objetivo é a forma-
ção, iniciação, treinamentos e parti-
cipação em diversas competições da 
modalidade. Além dos treinos para 
alto rendimento, a Adepol/DF também 
treina atletas iniciantes, os que prati-
cam atletismo-social, os que só que-
rem manter o condicionamento físico. 
Há também treinos voltados aos Po-
liciais que pretendem competir exclu-
sivamente em disputas da categoria, 
como a World Police and Fire Games 
(WPFG).   
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NOTAS

Quer comprar ou vender um produto?
Adepol/DF cria Espaço Classificados no Delta Informa

Tem algum serviço a oferecer, mas 
não sabe onde divulgar? Ou até mes-
mo aquele item que não tem mais uti-
lidade e gostaria de passar para fren-
te? Com o intuito de facilitar a troca 
entre os associados, a Adepol dispo-
nibilizará no Delta Informa uma seção 
especial. O Espaço Classificados será 
lançado no dia 16 de setembro.
 

Serviços, produtos para negociação, 
trocas, vendas ou até mesmo alugu-
éis são algumas das várias possibili-
dades de trâmites de negócios para os 
associados. Ficou interessado? Para 
anunciar é bem fácil, basta enviar um 
e-mail para clubeadepol@adepoldf.
org.br, com todas as informações do 
serviço ou produto que deseja colocar 
para negociação.
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CLASSSIFICADOS

ESPECIALISTA EM IMÓVEIS NO PARK SUL E
QUADRA PARQUE 500, BRASÍLIA.
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CLASSSIFICADOS

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDXC SanDisk Ultra, capacidade 128 GB, 
velocidade 80 MB/s  533X, com adaptador para outros formatos maiores. 
NUNCA USADO. FECHADO NA CAIXA E COM NOTA FISCAL.

Ideal para aparelhos celulares e tablets ANDROID.
Cartão de Memória R$ 200 reais

Favor tratar com EDUARDO, 61-98311-0023.

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDXC SanDisk Ultra
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CLASSSIFICADOS

EMPANADAS CONGELADAS PRONTAS PARA O PREPARO
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CLASSSIFICADOS

Apartamento 2 quartos em Goiania-GO, no famoso setor Bueno, avenida T13, 
com um quarto de casal e um quarto  com duas camas de solteiro.

Preço por R$200 a diária para duas pessoas e 250 para até 4 pessoas (final de 
semana mínimo duas diárias).Taxa de limpeza de 150 reais em qualquer caso.

Contatos pelo telefone 62991525386.

APARTAMENTO 2 QUARTOS / GOIÂNIA

2 apartamentos em RIO QUENTE-GO com infraestrutura integral de lazer 
(piscinas aquecidas, sauna, piscina infantil tematizada, salão de jogos, bar, res-
taurante, na melhor esquina da Rua Principal, onde você fará tudo a pé como ir 
a restaurantes, à feirinha popular, e a meros 100 metros do mais famoso resort 
do Brasil (Hot Park Rio Quente Resorts, que vende ingressos para passar o 
dia). 1 quarto com cama casal, e sala com sofá que transforma em 2 mini ca-
mas, 2 ar condicionados, 2 TVs e sacada para rua principal.

APARTAMENTOS / RIO QUENTE - GO

Preço exclusivo para setembro, ou-
tubro e novembro por R$500,00. En-
trando sexta e saindo domingo de 
noite ou segunda de manhã. Até 4 
pessoas. Para reservas iniciando e 
findando entre segunda feira e quinta 
feira preço promocional duas noites 
por R$300,00, com mais uma noite 
adicional a R$100,00.

Contatos 62991525386
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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.



29

2023

PARCERIAS



30

2023

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

Cláudia Alcântara
 

Departamento de Comunicação e 
Assuntos Sociais - Sindepo 
Lúcio Fagner; Gerson Sales; 

Elizabeth Cristina; Joás Bragança e
Marco Antônio de Souza

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Franciele Bessa
 

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
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
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