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NOTAS

As Diretorias das Entidades Integra-
dras dos Delegados da Polícia Ci-
vil do Distrito Federal prestigiaram, 
nesta segunda-feira (19), a Cerimô-
nia de Diplomação dos Deputados 
Distritais eleitos, Delegada da PCDF 
Jane Klebia (Agir) e o Policial Civil 
Wellington Luiz (MDB-DF). O even-
to aconteceu no Centro de Conven-
ções Ullysses Guimarães.

A diplomação formaliza e reconhe-

ce, junto à Justiça Eleitoral, a esco-
lha dos candidatos eleitos. A entre-
ga dos diplomas é essencial para a 
posse, porque confirma que os can-
didatos cumpriram todas as exigên-
cias previstas na legislação eleitoral 
e estão aptos para o cumprimento 
do mandato. Além dos Deputados 
Distritais, Deputados Federais, Se-
nadora e o Governador receberam 
os diplomas.

Diretorias das Entidades Integradas
prestigiam Cerimônia de Diplomação
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De 2019 a 2022: relembre os feitos do
Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal

Os anos de 2019 a 2022 foram cheios e 
de muito trabalho para o Sindicato dos 
Delegados de Polícia Civil do Distrito 
Federal. Reformulações na diretoria, 
um período de pandemia que afetaram 
todos os trabalhos no decorrer dos dois 
últimos anos e a luta por direitos da ca-
tegoria. Relembre as ações do Sinde-
po/DF no último triênio em prol dos De-
legados da PCDF. 

Apesar da adversidade que se instau-
rou devido ao vírus da Covid-19, em 
que a necessidade de isolamento afe-
tou todas as áreas de trabalho no mun-
do, a função de Delegado de Polícia 
da PCDF não pôde parar. O serviço 
essencial para a proteção à população 
continuou e em 2021, o Sindepo, junto 
à Secretaria de Estado de Segurança 
do DF, moveram forças para garantir a 

NOTAS

prioridade na imunização da categoria 
ao receber o acesso às vacinas, já que 
os serviços nas ruas não pararam.

Ainda em 2021, com o Delegado da 
PCDF, Rafael Sampaio na presidência 
do Sindepo/DF, a categoria conseguiu 
no Tribunal de Justiça do DF a aposen-
tadoria integral para os Policiais Civis 
que ingressaram na carreira até 12 de 
novembro de 2019.  Além de ter atua-
ção direta na derrubada do veto pre-
sidencial ao dispositivo da Lei Federal 
nº 14.162 de 02 de junho de 2021, que 
permitia ao Distrito Federal a concessão 
de assistência integral à saúde dos Po-
liciais Civis e seus dependentes. A der-
rubada do veto aconteceu no mesmo 
ano, possibilitando a implementação do 
plano de saúde à categoria em março 
de 2022 por meio do Decreto 43.096. 
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Neste período, Rafael Sampaio se afas-
tou do cargo para assumir a Secretaria 
de Governo da Presidência da Repú-
blica e o cargo ficou sob administração 
do Delegado da PCDF, Marcelo Por-
tela. Em dezembro de 2021, Sampaio 
retornou ao cargo e posteriormente se 
afastou para concorrer às eleições para 
Deputado Distrital em 2022. Como atu-
al presidente do Sindepo, o Delegado 
Marcelo Portela, em 2022, acompanha-
do do corpo jurídico do sindicato, visi-
tou o Núcleo de Investigação e Controle 
Externo da Atividade Policial do Ministé-
rio Público do Distrito Federal e Territó-
rios, para tratar de pautas do interesse 
da categoria.

Em agosto de 2022, Portela assumiu 
como Diretor-Geral do Detran passando 
a presidência do Sindicato para o Dele-
gado da PCDF, Paulo Roberto D’Almei-
da. Dando continuidade ao trabalho já 
iniciado pelas gestões anteriores, con-
seguiu que as licenças prêmios fossem 
pagas à categoria em uma ação ganha 
contra a Fazenda Pública, devido às 
incidências do imposto de renda sobre 
os valores recebidos pelos servidores. 
Atualmente o processo se encontra em 
fase de execução.O Sindicato conquis-
tou ainda o aumento do valor repassado 
sobre o ticket refeição dos Delegados 
da PCDF, além da aprovação do auxílio 
uniforme.

Ainda na presidência do Sindicato, Pau-
lo Roberto D’Almeida em conjunto da 
atual diretoria, se empenhou para que 
houvesse os pagamentos das pecúnias 
para os Delegados da PCDF mais anti-
gos na carreira. Esta é uma luta antiga 

da categoria, que já obteve pareceres 
da Diretoria da PCDF, da Secretaria de 
Economia do DF e agora aguarda o re-
torno da Procuradoria do Distrito Fede-
ral para dar continuidade ao processo. 

Finalizando o ano, o Sindepo/DF acom-
panhou ainda a votação da Lei Orgâni-
ca das Polícias Civis do Brasil no Con-
gresso Nacional, que prevê melhorias e 
reformulações para a categoria.  Agora, 
acompanha o processo de aprovação 
para o reajuste salarial, em 18%, enca-
minhado para o Ministério da Justiça e 
de Segurança Pública, pelo Governa-
dor do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.  
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Famílias como prioridade e o incentivo ao desporto, confira as 
metas concluídas pela Adepol entre 2019 e 2022

Proporcionar às famílias dos associados 
um ambiente em que todos pudessem 
usufruir era uma das principais metas 
para a Associação dos Delegados de 
Polícia Civil do Distrito Federal (Adepol/
DF). Atividades para as crianças, espo-
sas e maridos foram os objetivos que 
conduziram nossos trabalhos da Asso-
ciação para os anos de 2019 e 2022, 
além do incentivo ao desporto.

A primeira iniciativa, feita em 2020, foi 
a criação do Espaço Mulher, que ofe-
rece às associadas serviços de salão 
de beleza de alta qualidade por preços 
abaixo do mercado. O local proporciona 
às Delegadas e esposas de Delegados 
momentos de relaxamento, além do 
autocuidado, encontrando no clube da 
Adepol um local totalmente dedicado e 
pensado para elas. As associadas en-
contram desde alongamento de unhas 

NOTAS

em gel, até as mais diversas modalida-
des de massagem. 

As crianças também tiveram prioridade 
nos planos da Associação com a cria-
ção do parque infantil que conta com 
a supervisão de monitoras, visando a 
segurança e recreação dos pequenos. 
Desta forma, os pais também têm a 
tranquilidade de praticar outras ativida-
des no clube tendo e a certeza de que 
seus filhos estão sendo supervisiona-
dos por um responsável enquanto se 
divertem. 

Com o período da pandemia devido ao 
vírus da Covid-19, a Adepol precisou 
pensar em formas de trazer os asso-
ciados de volta às atividades do clube, 
promovendo diversos eventos em da-
tas comemorativas para toda a família. 
Além disso, apostou no incentivo aos 
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esportes para inserir o clube na rota de 
lazer dos associados. A realização do 
tradicional campeonato de futebol, Ade-
boleiros, manteve os jogadores fiéis e 
as famílias na torcida pela disputa na 
competição 

A Adepol trabalhou ainda para que hou-
vesse a ampliação de outras atividades 
esportivas, como o beach tennis, que foi 
um ótimo atrativo para que os associa-
dos retornassem às atividades após o 
período de pandemia. O atletismo tem 
sido o carro chefe, comandando a rota 
de competições dos atletas da Associa-
ção. Recentemente, a Adepol se filiou 
junto a Confederação Brasileira de Atle-
tismo (CBAt), proporcionando a presen-
ça em competições locais, nacionais e 
internacionais. 

Para garantir que todos os associados 
pudessem usufruir da melhor forma 
possível todas as ações planejadas, a 
Adepol iniciou um processo de obras 
para revitalização das dependências do 
clube. Além de otimizar os espaços já 
existentes, criou ambientes que trouxe-
ram conforto, segurança e modernida-
de. Ao todo foram construídos a área do 
salão, vestiário, espaço infantil e novos 
banheiros foram projetados para aten-
der melhor os frequentadores do clube. 
Outra preocupação era atender todas 
as queixas apresentadas à gestão para 
reformas das quadras esportivas, ilumi-
nação, aquecimento das piscinas infan-
tis e demais obras de ajustes. 

Outra questão fundamental para a ges-
tão foi a regularização fundiária da área 
verde do Clube/da Adepol, junto à Com-
panhia Imobiliária de Brasília - Terracap. 

Apesar da ocupação ser legalizada, 
uma das áreas não conta como proprie-
dade da instituição e há 30 anos, a Ade-
pol tenta viabilizar essa regularização. A 
conquista veio com a aprovação da Lei 
nº 6888/2021 do DF, que permite que 
áreas ocupadas por associações ou en-
tidades sem fins lucrativos possam fa-
zer a regularização fundiária do espaço. 
A forma de pagamento será por meio da 
moeda social que viabiliza à comunida-
de carente o acesso gratuito e incentivo 
aos esportes, prática desenvolvida pela 
a associação no último triênio. 

Além disso, a Adepol/DF trabalhou jun-
to ao Sindepo nas causas da categoria, 
acompanhamento ativo nas reivindica-
ções sobre as melhorias de condições 
de trabalho para os Delegados. A insis-
tência na resolução destas demandas, 
levaram o Governador do Distrito Fede-
ral, Ibaneis Rocha, a encaminhar ao Mi-
nistério da Justiça e Segurança Pública, 
o pedido de recomposição salarial em 
18%. 
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Fim de ano: Espaço Mulher proporciona serviços de alta qualida-
de com pequenos preços no clube da Adepol/DF

Com a virada do ano se aproximan-
do, período de festas e renovações, 
as associadas podem se produzir 
com os  serviços de salão de beleza 
proporcionados pelo Espaço Mulher, 
no clube da Associação dos Delega-
dos de Polícia Civil do Distrito Fede-
ral (Adepol/DF). O local pensado es-
pecialmente para que as mulheres 
tenham um espaço somente delas den-
tro do clube, funcionará normalmente 
até o dia 30 de dezembro, retoman-
do as atividades no dia 06 de janeiro. 
 
Criado há dois anos, o espaço ofe-
rece serviços de cabeleireiro, design 
de sobrancelhas, manicure e pedicu-
re, depilação, esfoliação, corte, esco-
va, massagens relaxantes, drenagem, 

NOTAS

modeladora e desportiva. A ideia de 
criar um salão de beleza dentro do clu-
be da Adepol surgiu para atender aos 
pedidos das Delegadas da PCDF e 
também às famílias dos associados.  
 
O Espaço Mulher funciona todas às 
sextas-feiras e sábados, das 09h às 
17h. Ressaltando que alguns serviços 
podem ser agendados com maior flexi-
bilidade, dependendo da demanda. As 
Delegadas da PCDF, Suzana Orlandi 
Machado e Neila Maurício Lopes tam-
bém são responsáveis pela supervisão 
do local. Os agendamentos podem ser 
feitos por meio do telefone (61) 99249-
9110, com a cabeleireira Conceição 
que é responsável pela administração 
da agenda do salão.
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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

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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CLASSSIFICADOS

APARTAMENTO / BRASÍLIA / SUPER QUADRA 500 SUDOESTE
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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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OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Paulo Roberto D’Almeida
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Franciele Bessa
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575
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