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ENTREVISTA

O Delegado de Polícia Leonardo Alcanfor 
de Pinho Silva é um brasiliense apaixo-
nado pela profissão que escolheu. Há 10 
anos ocupando o cargo, passou por de-
legacias como a 6ª DP (Paranoá), 27ª DP 
(Recanto das Emas) e 1ª DP (Asa Sul). 
Foi também Delegado Chefe Adjunto da 
35ª DP (Sobradinho II) por dois anos, e, 
desde maio, é Delegado Cartorário na 
Delegacia de Combate a Ocupação do 
Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urba-
nística e o Meio Ambiente (DEMA).

Por já ter trabalhado como especialista 
em regulação na Agência Nacional de 
Águas (ANA) antes de integrar o quadro 
de Delegados da PCDF, Alcanfor consi-
dera sua atual lotação muito marcante, 
pois tem consciência da importância do 
combate aos crimes ambientais para a 
manutenção de um meio ambiente equi-
librado. “Apesar do DF ocupar uma área 
geograficamente pequena, possui nas-
centes que são fundamentais para algu-
mas das bacias hidrográficas mais im-
portantes do país, sendo a atuação da 
DEMA fundamental para a preservação 
de tais recursos hídricos”, ressalta o en-
trevistado do Delta Informa desta sema-
na.

Leonardo, que também já foi piloto co-
mercial e trabalhou na Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL), avalia 
que não tem do que reclamar em sua 
trajetória profissional como Delegado. 
“Por todas as delegacias em que passei 
construí boas amizades”, destaca o bra-
siliense. Ele avalia, porém, que “Direito 
e justiça são parentes distantes”, uma li-

Atualmente lotado na DEMA, Leonardo Alcanfor de Pinho Silva 
fala sobre importância do combate aos crimes ambientais para a 

manutenção de um meio ambiente equilibrado

ção que leva consigo após os anos de 
trabalho na Polícia.

O Delegado afirma que desde que en-
trou na faculdade de Direito, teve como 
objetivo ser Delegado de Polícia. “Não 
me imagino ocupando nenhum outro car-
go jurídico”, reflete. Para Alcanfor, dado 
o contexto histórico da formação das 
forças policiais no Brasil, a figura desse 
profissional é fundamental para aplicar o 
direito ao caso concreto de forma isenta 
e imparcial.
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O ditado “Filho de peixe, peixinho é” é 
verdade. Filho do Delegado Damião 
José Lemos da Silva, ele conta que vive 
a PCDF desde o seu nascimento e, por 
essa razão, considera a família uma im-
portante fonte de motivação para atuar 
na área. Ele é pai de duas crianças, e 
conta que passou a frequentar o Clube 
da Adepol por achar que é um excelente 
ambiente para ir com a família.

O delegado finaliza com uma frase que, 
para ele, representa o que é ser Delega-
do de Polícia. “Em que pese a verdade 
ser um conceito utópico, ser delegado é, 
sobretudo, tentar chegar o mais próximo 
possível da verdade dos fatos”, concluiu 
o entrevistado.
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NOTAS

Categorias unidas: presidentes do Sindepo e Sinpol se reúnem 
com o secretário Júlio Danilo para tratar da recomposição

salarial da categoria

Os presidentes do Sindepo-DF, Marcelo Portella, e Sinpol-DF, Alex Galvão, reuni-
ram-se na tarde desta terça-feira (17/08) com o secretário de Segurança Pública, 
Júlio Danilo, para tratar da recomposição salarial das carreiras da Polícia Civil do DF 
(PCDF).

O pleito foi apresentado pelos dirigentes sindicais e o secretário sinalizou positiva-
mente à demanda levada pelas entidades.

Outras reuniões serão provocadas nos próximos dias para que a discussão sobre 
esse assunto avance.
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NOTAS

Reformas nos banheiros do Clube da Adepol visam modernizar a 
segunda casa dos associados, avalia presidente da Associação

Quem frequenta o Clube da Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal 
(Adepol-DF) já notou a diferença. As obras nos banheiros do vestiário e também a 
reforma no banheiro feminino do clube foram concluídas recentemente. A reforma 
deu mais conforto aos associados. Confira as fotos do antes e depois do banheiro 
feminino.

ANTES DEPOIS

O próximo passo é dar início aos projetos para a modernização dos toilettes femini-
no e masculino na área das churrasqueiras. Na sequência, será a vez de reformar o 
banheiro masculino localizado no redondinho. 
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O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Adepol-
-DF), Amarildo Fernandes, falou sobre o projeto que vem sendo desenvolvido pela 
Diretoria da Associação que visa trazer modernidade para o Clube. “Essa é a segunda 
casa dos associados, onde eles vêm para se divertir e relaxar ao lado de sua família. 
Com as obras, vamos melhorar o atendimento aos sócios e valorizar o seu patrimô-
nio. Em breve iremos contar com todos os banheiros mais modernos e confortáveis 
para que o clube seja, cada vez mais, a casa do associado”, afirma Fernandes.

O presidente destaca ainda a importância de que os associados que deixaram de 
frequentar o Clube por conta da pandemia retornem ao local. O espaço conta com 
ambientes abertos, seguros e agradáveis como o Espaço Mulher, repleto de novida-
des e promoções para seus associados e familiares desfrutarem.
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NOTAS

Reforma no deck: Diretoria da Adepol solicita que
associados tenham atenção para evitar acidente

Em razão da reforma no deck do Píer do Clube da Adepol, a Diretoria da Associação 
solicita atenção redobrada para evitar acidente ao passar pela área! Os papais pre-
cisam ficar de olho vivo com a meninada para que elas não brinquem perto do local, 
já que o material usado na obra pode machucar. A reforma tem prazo de 30 dias para 
ser concluída a contar desta data (20/08). Pedimos desculpas pelo transtorno, mas 
em breve teremos um deck mais seguro e confortável.
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NOTAS

Agenda aberta para o Espaço Mulher no Clube da Adepol
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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!



11

2021

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

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
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