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ENTREVISTA

O Delegado Laércio de Carvalho Al-
ves, natural de Caruaru, Pernambuco, 
é o entrevistado da semana no Infor-
mativo Delta. Ao longo de 23 anos de 
carreira, já atuou em diversas Delega-
cias até chegar na 35ª Delegacia de 
Polícia, em Sobradinho, onde é Dele-
gado-Chefe, mas já foi lotado em di-
versas unidades, com destaque para 
a Delegacia da Criança e do Adoles-
cente, 16ª DP (Planaltina), 6ª DP (Pa-
ranoá), 31º (Planaltina).

Laércio conta que desse muito novo já 
tinha o sonho de se tornar Delegado 
de Polícia. “Desde que adentrei a fa-
culdade de Direito, em 1994, a carrei-
ra policial se tornou o objetivo de vida. 
Sou muito feliz com a escolha e com a 
minha trajetória”, reflete.

“Tenho mais de 23 anos atuando na 
linha de frente e desenvolvendo um 
trabalho que me realiza profissional-
mente e pessoalmente. Todos os dias 
aprendo com meus colegas e com os 
cidadãos a quem sirvo. Fazendo o 
bem sem olhar a quem, enfrentando 
a criminalidade com destemor e espe-
rando ser recompensado apenas por 
Deus”, afirma o Delegado.

Para o Policial, a carreira de Delegado 
é uma missão. Segundo ele, o trabalho 
desempenhado todos os dias requer 

Delegado Laércio Carvalho exalta a importância do Delegado de 
Polícia e a missão de ajudar a quem precisa

muito profissionalismo, dedicação e 
empatia para os momentos mais di-
fíceis, que são constantes dentro de 
uma Delegacia. “Ser Delegado é uma 
forma de promover o auxílio a aque-
les que pedem socorro. É a mão do 
estado para preservar a vida e fazer 
valer as leis. Ser Delegado é ser um 
operador do Direito, que atua em sin-
tonia com a comunidade, levando Se-
gurança Pública para quem precisa”. 
 
Perguntado sobre como repassa à so-
ciedade a importância da carreira, o 
Delegado afirma que não é fácil usar 
de razoabilidade e juridicidade quan-
do o conflito se apresenta, mas que 
sempre tenta orientar a todos, princi-
palmente aos jovens da comunidade. 
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 Outro caso que o Delegado relembra 
é ter reencontrado um homem que já 
tinha prendido. “Anos depois de pren-
der uma pessoa comprometida com o 
crime, o reencontrei inesperadamen-
te e a minha alegria foi ver que após 
cumprir sua pena, ele se tornou um 
líder religioso, comprometido com a 
recuperação de outros infratores. Foi 
muito bom ver como o ser humano 
tem a capacidade de melhorar, de se 
reinventar e de mudar o futuro”.
 
Sobre o papel da família em sua vida, 
o Delegado afirma que sempre teve 
o apoio e o suporte deles, e que são 
fundamentais para encarar os desa-
fios da vida e da carreira. “Não é fá-
cil absorver tantas cargas emocionais 
do dia a dia. Sem dúvidas, a família 
é o nosso porto seguro para fazer o 
contraponto às adversidades profis-
sionais”.

Nos momentos de lazer e descontra-
ção, Laércio gosta de viajar, conhecer 
novos lugares, além de estar com a 
família e os amigos. 

Entidades Integradas

Sempre atuante junto ao Sindicato, 
Laércio afirma que o desempenho do 
Sindepo-DF e da Adepol-DF são fun-
damentais na defesa das prerrogativas 
da carreira e bem-estar dos servidores 
e de suas famílias. “Tenho uma exce-
lente relação tanto com o Sindicato, 
quanto com a Associação, pois, nos 
representam profissionalmente e nos 
proporcionam momentos de alegria e 
descontração”, declarou o Delegado.

“Sempre converso com os jovens, que 
assim como eu, sonham com uma so-
ciedade mais justa e menos violenta. 
Dessa forma procuro motivar esses 
jovens, que estão no início da vida, a 
investirem nessa carreira que é cheia 
de percalços, mas que também é 
cheia de grandes alegrias. Servir ao 
próximo é nosso ideal”.

Durante sua carreira, atuou tanto no 
imediatismo do plantão policial, como 
em atividades investigativas e admi-
nistrativas. Laércio relembra alguns 
fatos que foram marcantes em sua 
trajetória. “Um deles foi a investigação 
de um acidente de trânsito que foi cau-
sado pela imprudência de um condu-
tor que provocou a morte instantânea 
de seis pessoas, incluindo crianças. 
Foi um caso carregado de muita dor e 
emoção”, recorda.
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NOTAS

Governador Ibaneis recebe as Entidades Integradas
para discutir recomposição salarial

O presidente do Sindicato dos Dele-
gados de Polícia do Distrito Federal 
(Sindepo-DF), Marcelo Portella, e o 
presidente da Associação dos Dele-
gados de Polícia do Distrito Federal 
(Adepol-DF), juntamente com outras 
entidades, estiveram reunidos com 
o governador do DF, Ibaneis Rocha 
(MDB/DF), nesta quarta-feira (22/06), 
para solicitar ações do GDF junto ao 
presidente da República para des-
travar a recomposição salarial das 
categorias.

O encontro ocorreu após mobilização, 
em um ato de Delegados e Policiais 
Civis, no dia 09 de junho, em frente ao 
Palácio do Buriti, face a decisão toma-
da em assembleia.

Durante o encontro, o governador 
Ibaneis garantiu que irá empreender 
esforços junto ao presidente Jair Bol-
sonaro para tentar viabilizar o reajuste 
salarial das Forças de Segurança da 
capital. 

O encontro contou ainda com a pre-
sença do presidente Sindicato dos 
Policiais Civis do Distrito Fede-
ral (Sinpol-DF), Enoque Venâncio, 
do Presidente da Câmara Distrital 
Rafael Prudente (MDB/DF) e Deputa-
do Hermeto (MDB/DF); do presiden-
te da Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional do Distrito Federal 
(Codhab), Wellington Luiz; e dos co-
mandantes das Forças de Segurança 
do Distrito Federal.
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NOTAS

Venha participar do Arraiá dos Delegados

Amanhã (25), a partir das 19h, o Clu-
be da Adepol recebe o “Arraiá do De-
legados”, tradicional festa junina pro-
movida pelo Sindicato dos Delegados 
de Polícia e pela Associação dos De-
legados de Polícia do Distrito Federal.
Haverá apresentação de quadrilhas 
juninas, barracas de comidas típicas 
com canjica, pamonha, curau, caldos 
e muito mais. A festa será animada 
pelo show do Trio Pé de Serra, com 
muito forró e arrasta-pé.

Durante a festa, as crianças até 5 
anos de idade que estiverem com o 
melhor traje típico participarão de um 
“Concurso Junino” no Instagram da 
Adepol. Tire aquela camisa xadrez 
do guarda-roupa e venha aproveitar o 
“Arraiá dos Delegados”.

Não perca!
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NOTAS

Delegado aposentado Clemente Gonzaga recebe
Títulos de Moção de Louvor por sua trajetória profissional

O Delegado aposentado Clemente 
Gonzaga foi agraciado com dois im-
portantes Títulos de Moção de Lou-
vor por sua trajetória. O primeiro foi 
entregue pela Câmara Legislativa do 
Distrito Federal (CLDF), nesta segun-
da-feira, 20/06, e o outro pela Câmara 
Municipal de Caldas Novas, nesta ter-
ça-feira, 21/06. 

A solenidade na CLDF teve como ob-
jetivo prestigiar advogados e advoga-
das do Distrito Federal e Entorno pelo 
trabalho que realizaram na defesa dos 
direitos e das garantias individuais da 
população. 

Clemente conta que trabalhou em di-
versas Delegacias, entre elas a 18ª 
DP (Brazlândia), 12ª DP (Taguatinga), 
1ªDP (Asa Sul) e 2ª DP (Asa Norte) 

e foi ainda professor de Investigação 
Policial na Academia de Polícia.

Ao se aposentar, em 1991, decidiu 
que voltaria a advogar. Nesses últi-
mos 31 anos, o servidor aposentado 
advogou em Brasília, por diversas ve-
zes gratuitamente, para aqueles me-
nos favorecidos. Ele atuou não só na 
área criminal, mas também cível. 

Já a Câmara Municipal de Calda No-
vas entregou o título de cidadão Cal-
dasnovense. O Delegado, que tem 
residência e empreendimentos no 
município, contribui para o crescimen-
to da cidade e a exemplo da atuação 
em Brasília, também advoga em Cal-
das Novas. Segundo ele, é uma gran-
de honra ter recebido os títulos.
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NOTAS

Mãe de Delegado de Polícia necessidade de doação de sangue

Maria Aparecida de Paula Warmling, mãe do Delegado Watson Warmling, e 
também da agente de polícia Karen Warmling, está necessitando da doação de 
sangue. 

Todos os tipos sanguíneos serão aceitos. 

Para doar, basta se dirigir a recepção do Banco de Sangue de Brasília (SGAS, 
915 – Asa Sul, 2º Subsolo, Centro Clínico Advance I – próximo ao DF Star). O 
atendimento é realizado todos os dias, das 7h às 18h.

A diretoria das Entidades Integradas estima melhoras e solicita a todos os filia-
dos que puderem ajudar, que façam esse ato de amor e solidariedade.
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NA MÍDIA
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COMUNICADO
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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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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

Marcelo Portella
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Andressa Oliveira
 

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

