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ENTREVISTA

Mulheres que fazem diferença na Polícia Civil do DF: conheça a 
história e carreira da Delegada da PCDF, Bruna Eiras

Fortes e competentes, mulheres que 
fazem diferença no trabalho da Polícia 
Civil do Distrito Federal. No Delta Infor-
ma desta semana, queremos ressaltar 
o importante trabalho realizado pelas 
nossas Delegadas e contaremos a 
história de Bruna Eiras, que atua na 
PCDF há mais de 12 anos. 

Natural do Rio de Janeiro, veio para 
Brasília ainda criança com os pais. 
Servir a sociedade e proteger quem 
precisa era um desejo que surgiu na 
infância em razão dos filmes que as-
sistia. “Sempre pensei em ser Dele-
gada de Polícia, mas não conhecia 
ninguém que tivesse essa profissão. 
A carreira me surpreendeu bastante, 
eu amo o que faço e não penso nunca 
em trocar de profissão. Aqui me sinto 
útil a sociedade, seja para casos crimi-
nais ou para casos não criminais, pois 
em razão da Delegacia estar aberta 
24h e ser o órgão de maior acesso a 
população, eles sempre nos procuram 
em busca de auxílio, mesmo em situa-
ções que não sejam da nossa alçada, 
apenas para orientação”, conta a De-
legada.

O sonho foi realizado, veio em forma 
de presente de Natal. No mês de de-
zembro de 2010, Bruna tomou posse 
como Delegada de Polícia Civil no 

plantão do Paranoá, na 6ª DP. Desde 
então, passou pela 31ª DP, em Planal-
tina,pela 1ª DP, esteve na Coordena-
ção de Homicídios, foi Delegada-Ad-
junta da 30ª DP e também na 2ª DP, 
na Asa Norte. Atualmente atua como 
Delegada-Chefe na 8ª DP.

“Ser Delegada de Polícia para mim 
é um desafio diário, é trabalhar com 
resolução de problemas, é amoldar o 
fato da vida à norma penal, é ser jus-
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ta para com o autuado e a sociedade, 
que espera de nós nada menos que 
isso, uma resposta justa e equânime 
para quem quer que seja.  Ser Dele-
gada é se deparar com fatos imprevi-
síveis, que o legislador não conseguiu 
imaginar, verificar como tal situação 
pode ser amoldada as normas que 
possuímos em nossa legislação, é a 
busca pelo enquadramento de situa-
ções que o ser humano executa, situ-
ações estas inusitadas, que são ino-
vadas a cada dia”, afirma a servidora.

Durante os anos de profissão, a De-
legada da PCDF, já participou de di-
versas operações dentro e fora da 
capital federal, em busca dos autores 
e provas dos crimes que investigava. 
A Polícia Civil lida com todos os tipos 
de situações e em uma destas opera-
ções, Bruna se recorda de uma ação 
em que resgatou codornas que eram 
vítimas de maus tratos e viviam presas 
dentro de uma geladeira. Após a apre-
ensão dos animais, o trabalho policial 
seguiu até que fosse encontrado um 
lar compatível para os animais. “Uma 
situação tão simples de relatar, mas 
que na prática não é tão fácil em dar 
uma destinação compatível aos ani-
mais. Nos deparamos com muitas si-
tuações que não são postas nos livros 
e que ninguém te ensina como agir”, 
acrescenta Bruna.

Outra situação que marcou sua carrei-
ra, foi um caso de roubo à uma pessoa 
idosa que teve sua liberdade restringi-

da, além de ter sido mantida sob tortura 
com o corpo todo queimado por pontas 
de cigarro. Com todos estes casos, a 
Delegada ressalta que o aprendizado 
que obteve durante esses anos é o de 
entender a realidade do local em que 
está trabalhando. “Prestar atenção no 
público e não colocar as pessoas em 
um padrão geral é algo que devemos 
ter em mente. Por exemplo, um furto a 
residência nas comunidades mais hu-
mildes – um furto de botijão de gás, 
televisão, microondas – para aquela 
pessoa que saiu para trabalhar e ao 
retornar verifica sua casa furtada, ali é 
metade do salário dela que foi levado. 
Então devemos entender o caso con-
creto e nunca menosprezar o proble-
ma daquela pessoa, mas sim acolher 
e fazer o melhor para ajudá-la.  Ser 
paciente, ouvir com calma as pesso-
as envolvidas, analisar as entrelinhas 
faz toda a diferença para o desempe-
nho do trabalho policial, na formação 
da convicção do Delegado de Polícia 
para promover o indiciamento e assim 
dá início a ação penal. Portanto, a li-
ção que tiro nesses anos é analisar o 
conjunto de dados para ser convicto 
naquilo que se faz”, destaca a Policial.
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Nada no mundo criminal, seja pro-
cessual ou investigativo, existe sem o 
trabalho do Delegado de Polícia Civil. 
Tudo começa quando a notícia do fato 
criminoso chega até a Delegacia, seja 
por meio de registro da ocorrência po-
licial ou qualquer outro. Bruna Eiras 
reforça que tem orgulho de integrar a 
instituição e ressalta a relevância de 
seu trabalho ao se lembrar que em ne-
nhum momento deixou de servir à po-
pulação. “A PCDF mostrou grande par-
te de sua relevância no enfrentamento 
a pandemia do COVID-19, quando não 
fechamos as portas e nos mantivemos 
em trabalho ininterrupto, oportunidade 
em que os crimes digitais tiveram um 
incremento. Importante lembrar tam-
bém da recente atuação dos Delega-
dos nos atos antidemocráticos de ja-
neiro deste ano”, relata Bruna.

A Delegada reconhece que lidar com 
uma rotina tão dinâmica e com tantas 
situações difíceis só é possível porque 
tem apoio familiar. A falta de horário 
e rotina são pontos que afetam direta-
mente os relacionamentos. “A família 
de um Policial por conviver com este é 
a primeira a atribuir a importância de-
vida ao trabalho desempenhado, sen-
do a família de suma importância para 
entender e apoiar os desafios que a 
carreira nos impõe. Nós não somos 
servidores públicos comuns, tanto é 
que não se ouve falar em home office. 
A família é a base para o Policial es-
tar bem e disposto a atender o público. 
Aqui não há horário para ir embora, 
pois não podemos mandar o suspei-
to esperar o expediente de amanhã, 

desta forma a compreensão dos fami-
liares quanto às características únicas 
do trabalho policial são fatores deter-
minantes para a paz do servidor e um 
bom desempenho da função”, ressalta 
a Delegada. 

Como mulher, Bruna Eiras já enfren-
tou situações de machismo na profis-
são, desencadeada por outras mulhe-
res não servidoras. Certa vez, durante 
uma operação que acontecia em um 
evento festivo, a Delegada era respon-
sável por determinar funções da equipe 
policial que atuava junto com ela. Após 
o evento, se deparou com comentá-
rios nas redes sociais que afirmavam 
que suas características físicas não se 
assemelhavam com a de uma Dele-
gada. Com o apoio do Sindicato dos 
Delegados de Polícia Civil do DF (Sin-
depo-DF), teve o amparo necessário 
para que houvesse uma retratação por 
parte da ofensora. “As pessoas sem-
pre pensam na figura do Delegado de 
Polícia como alguém do sexo masculi-
no, grande e truculento. A Polícia é for-
mada por pessoas de ambos os sexos 
e de todos os tipos físicos, pois somos 
reflexo da sociedade em que vivemos. 
A Polícia de hoje busca uma aproxi-
mação com a sociedade para alcan-
çar uma segurança pública efetiva que 
proporciona confiança em seus agen-
tes do Estado”, reflete a servidora. 

Ainda sobre as Entidades Integradas, 
a Delegada atribui à Associação e ao 
Sindicato a importância do trabalho 
para a tomada de decisões para a ca-
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tegoria que luta por melhorias. “Para 
nós delegados é imperioso contar com 
a ajuda do Sindicato, pois somos uma 
carreira que necessita de tomada de 
decisões rápidas, no valor da emoção, 
que lida com o extremo do ser huma-
no, o qual por muitas vezes contesta 
e não aceita a determinação da Auto-
ridade Policial. Daí a importância de 
sermos filiados e de termos uma insti-
tuição sólida para a luta da categoria”, 
finaliza.

Empoderamento Feminino 

Pela primeira vez uma mulher na Polícia 
Civil do Distrito Federal assume a Che-
fia da Seção de Investigação de Crimes 
Violentos (Sicvio). A Agente de Polí-
cia  Civil Luciana Amonica foi indicada 
para o cargo pela Delegada da PCDF, 
Bruna Eiras, nesta quinta-feira (23). 
 
“Escolhi porque já trabalhei com ela 
em outras Delegacias e sei do seu 
comprometimento com o trabalho. 
Uma pessoa dedicada, sempre pronta 
para atender as demandas e é exata-
mente o perfil de pessoas que precisa-
mos para a Sicvio, já que lidamos com 
situações que precisam de imediatis-
mo nas investigações. Acredito tam-
bém no feeling feminino e no jeitinho 
da mulher em conseguir o que se quer, 
acredito que sejamos mais pacientes 
para se ater aos detalhes no momento 
de extrair informações das testemu-
nhas. Como no DF não tem nenhuma 
mulher chefe na Seção, está na hora 
de darmos oportunidades à outras 

mulheres e mostrarmos que somos 
tão competentes quanto os homens 
para levar uma Seção de Investigação 
de Crimes Violentos, que é considera-
da o “carro chefe” de uma Delegacia”, 
afirma a Delegada.
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Confira as principais notícias da semana

Confira a matéria completa clicando aqui!

NOTAS

Dirigentes do Sindepo-DF e da PCDF se reúnem com
Senador Fabiano Contarato (PT-ES)

Confira a matéria completa clicando aqui!

Delegada da PCDF e Sócia-Atleta da Adepol conquista medalha de 
ouro no Campeonato Aberto Adulto, em Belo Horizonte (MG)

http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/dirigentes-do-sindepo-df-e-da-pcdf-se-reúnem-com-senador-fabiano-contarato-pt-es.html http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/dirigentes-do-sindepo-df-e-da-pcdf-se-reúnem-com-senador-fabiano-contarato-pt-es.html
http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/delegada-da-pcdf-e-sócia-atleta-da-adepol-conquista-medalha-de-ouro-no-campeonato-aberto-adulto,-em-belo-horizonte-mg.htmlhttp://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/delegada-da-pcdf-e-sócia-atleta-da-adepol-conquista-medalha-de-ouro-no-campeonato-aberto-adulto,-em-belo-horizonte-mg.html
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Presidentes das Entidades Integradas dos Delegados de Polícia 
Civil do Distrito Federal, Cláudia Alcântara e Amarildo

Fernandes, se reuniram, nesta manhã (16), com o
assessor jurídico do Ministro da Casa Civil, Rui Costa

Confira a matéria completa clicando aqui!

NOTAS

Diretores do Sindepo-DF e Adepol-DF tomam posse na
nova gestão da ADPJ

Confira a matéria completa clicando aqui!

http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/presidentes-das-entidades-integradas-dos-delegados-de-polícia-civil-do-distrito-federal,-cláudia-alcântara-e-amarildo-fernandes,-se-reuniram,-nesta-manhã-16-,-com-o-assessor-jurídico-do-ministro-da-casa-civil,-rui-costa.htmlhttp://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/presidentes-das-entidades-integradas-dos-delegados-de-polícia-civil-do-distrito-federal,-cláudia-alcântara-e-amarildo-fernandes,-se-reuniram,-nesta-manhã-16-,-com-o-assessor-jurídico-do-ministro-da-casa-civil,-rui-costa.html
http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/diretores-do-sindepo-df-e-adepol-df-tomam-posse-na-nova-gestão-da-adpj.html http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/diretores-do-sindepo-df-e-adepol-df-tomam-posse-na-nova-gestão-da-adpj.html
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Confira a matéria completa clicando aqui!

Thiago Frederico de Souza Costa é eleito à Presidência da
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária (ADPJ)

http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/thiago-frederico-de-souza-costa-é-eleito-à-presidência-da-associação-nacional-dos-delegados-de-polícia-judiciária-adpj.htmlhttp://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/thiago-frederico-de-souza-costa-é-eleito-à-presidência-da-associação-nacional-dos-delegados-de-polícia-judiciária-adpj.html
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I Adepol Sports Fest foi sucesso de público!

No último sábado (18), a Associação 
dos Delegados de Polícia Civil do Dis-
trito Federal (Adepol), por meio de sua 
Diretoria de Esportes, promoveu o 
I Adepol Sports Fest, um evento es-
portivo que reuniu 180 pessoas e teve 
uma programação muito animada com 
competições, música ao vivo, além de 
um delicioso almoço. 

O investimento no desporto e a inte-
gração das famílias no clube são al-
gumas das prioridades de trabalhos 
da Associação para este ano. “Foi um 
grande momento de trazer os colegas 
para perto, proporcionando integração 
e lazer por meio do esporte. Foi um 
evento festivo, com premiações para 
todos que participaram. O objetivo foi 
atendido, tudo o que foi planejado foi 

executado da melhor maneira possí-
vel, com uma grande adesão dos as-
sociados”, afirma o Diretor de Esportes 
da Adepol, José Eduardo Escanhoela.
Os atletas puderam participar de com-
petições de Futebol, Beach Tennis, 
Tênis, Atletismo, Futebol Kids e Es-
portes Náuticos. O evento foi aberto 
para todas as idades, inclusive com 
categorias infantis, que contaram com 
o auxílio de profissionais especializa-
dos para garantir a melhor experiência 
para as crianças. E contou com 100 
inscritos para as atividades esportivas. 

O Delegado de Polícia Civil da 3ª DP, 
João Maciel Claro, foi um dos ganha-
dores da competição de Beach Ten-
nis. “O torneio foi muito bem organi-
zado, todos estavam felizes. Foi uma 
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confraternização muito bonita no Clu-
be dos Delegados, fiquei muito feliz 
por ter ganhado o torneio e muito mais 
feliz por ter encontrado os amigos”, 
ressalta Maciel.

Silvana Andriano, é Delegada Vete-
rana da PCDF e participou das com-
petições na modalidade de atletismo. 
“Achei excelente, gosto muito de es-
porte. Já participei dos Jogos Mun-
diais em 2022 e pretendo ir este ano 
novamente. Essa iniciativa da Direto-
ria é espetacular porque demonstra in-
centivo aos atletas e só tem a agregar, 
trazendo mais pessoas para praticar 

esporte no Clube”.

Agora, o objetivo da Diretoria de Es-
portes da Adepol é investir nos trei-
namentos de qualidade para os As-
sociados, além de continuar com o 
aprimoramento das áreas esportivas 
do clube. Neste primeiro semestre, a 
Diretoria pretende realizar torneios de 
todas as modalidades, com foco pro-
fissional, para os atletas já pratican-
tes das atividades no Clube. Para as 
crianças está sendo negociada uma 
parceria para a implementação da 
Escolinha de Futebol.
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Sob a Mira Delas: Diretoria do Sindepo-DF promove evento em 
homenagem às mulheres

Na noite desta quinta-feira (16), a Di-
retoria do Sindicato dos Delegados de 
Polícia Civil do Distrito Federal (Sinde-
po-DF), promoveu um jantar, no res-
taurante Villa Tevere, em homenagem 
ao Dia Internacional da Mulher. Uma 
noite agradável, em que as Delegadas 
estavam radiantes e felizes por este 
momento. Na ocasião, as Policiais 
Civis puderam aproveitar a confrater-
nização para rever as colegas e com-
partilhar experiências.

Além do jantar e do momento festivo, a 
Presidente do Sindepo-DF, Cláudia Al-
cântara, apresentou a campanha Sob 
a Mira Delas, que tem o intuito de tra-
zer representatividade, ressaltando o 
quanto o trabalho da mulher Policial é 
importante. “Nós podemos ocupar De-

legacias de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, Delegacias Especiais de 
Atendimento a Mulher e sabemos sim 
que nós podemos estar em qualquer 
uma das Delegacias Circunscricionais, 
podemos estar a frente de qualquer um 
dos nossos departamentos e fazer um 
trabalho tão bom quanto o que é feito 
pelos homens. É importante quando a 
Polícia abraça essa campanha, contri-
bui para que os homens comecem a 
mudar o pensamento deles e acredi-
tem que é possível sim colocar mulhe-
res no serviço operacional e cargos de 
chefia”, destaca. 

Representando a força feminina na 
instituição, a Delegada Veterana da 
PCDF, Mailine Alvarenga, foi a primei-
ra mulher a assumir o cargo máximo 
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da instituição no Distrito Federal. Ape-
sar deste marco, essa foi a única vez 
em que a Capital Federal teve a Polícia 
Civil dirigida por uma Delegada. “Dar 
visibilidade às histórias das Policiais 
incentiva e valida o empoderamento 
da mulher. Inegavelmente, é uma hon-
ra ser pioneira em algo, mas eu penso 
que mais importante ainda é quando 
abrimos portas para mais mulheres e 
trazemos empoderamento a elas, prin-
cipalmente quando podemos contri-
buir para a construção de uma rede de 
apoio e sororidade. Agora vocês estão 
sendo representadas por tantas cole-
gas, a vitória delas é a vitória de cada 
uma de nós. Uso este momento para 
agradecer a todas as mulheres que 
nos antecederam, travando lutas para 
pavimentar o nosso caminho para que 
agora pudéssemos estar aqui firmes”, 
declara a Delegada.  

Cada vez mais mulheres avançam 
para assumir cargos de chefia na Polí-
cia Civil, como é o caso da Diretora do 
Instituto Médico Legal, Márcia Cristina 
Barros. “É tão significativo estar entre 
tantas mulheres, porque temos o sen-
timento de pertencimento. Entre vá-
rios desafios no IML, contamos com o 
trabalho de vários servidores, ao todo 
200, e fiquei muito feliz quando soube 
que metade das chefias são ocupadas 
por mulheres. Tenho uma satisfação 
muito grande em dizer que essas che-
fias não foram escolhidas em razão do 
gênero, mas sim pela competência. 
É muito significativo estar aqui, entre 
mulheres que inspiram e que são refe-
rências”, afirma Cristina Barros. 

Para que a representatividade femi-
nina existisse dentro da instituição, 
muitas mulheres precisaram percor-
rer estes caminhos e se auto afirmar 
capazes de exercer as funções igual-
mente ao gênero oposto. A Delegada 
Veterana e Integrante do Departamen-
to de Aposentados e Pensionistas do 
Sindepo-DF, Rosana de Souza, foi 
a primeira mulher a fazer o curso de 
respostas às crises, no Departamen-
to Norte Americano, em 1998, quando 
não havia sequer uniformes adequa-
dos para uma mulher. “Chegando lá, 
eram 25 homens e não tinha bota que 
me servisse ou colete à prova de ba-
las. Eu não podia dividir quarto, porque 
não tinham outras mulheres. Quando 
vejo, 30 anos depois, acho incrível que 
tenhamos avançado tanto, mas muito 
melhor seria avançar mais. Vamos fa-
zer a diferença e valorizar o trabalho 
de todas que vieram para abrir portas 
para as novas gerações”. 
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A Secretária de Justiça e Cidadania do 
DF, Marcela Passamani, em sua fala, 
reforçou sua admiração pelo trabalho 
das Policiais Civis. “Quando ouço to-
das vocês falando, meu coração se 
enche daquela chama que não deve-
mos permitir que se apague. Quando 
chego aqui e encontro tantas mulhe-
res que conhecem tanto mais do que 
eu, que viveram e que tem muito mais 
para falar do que eu, penso que essa 
luta é de todas. Essa vida é para se 
viver de forma plena e feliz, não há 
nada mais pleno do que estar onde se 
deseja estar. Aprendemos desde no-
vas a servir, mas chega um momen-
to da vida que a maturidade nos traz 
a segurança de nos colocarmos em 
primeiro lugar. Essa é uma conquista 
tão maravilhosa, porque não há nada 
mais pertencente do que pertencer a 
si mesma e aceitar as vitórias como 
merecimento”, ressalta Passamani.

Érika Kokay, Deputada Federal (PT), 
também esteve presente no evento. A 
parlamentar que anda lado a lado na 
luta para a aprovação dos pleitos da 
categoria, é grande defensora dos di-
reitos das mulheres. “ Nós temos aqui 
no Distrito Federal uma Policia Civil 
que conta com muitas Policiais que 
sabem exatamente a dor que é ser 
mulher, mas que carregam também 
essa alegria, que diariamente vão su-
perando as dores da discriminação. 
Estamos em um espaço de mulheres 
que fazem história e abrem caminhos 
para cada uma de nós, para aquelas 
que ainda irão chegar. Temos a gene-

rosidade de entendermos que cons-
truímos um legado para aquelas que 
vem atrás, porque somos mulheres”. 

Durante o evento, as Delegadas De-
legadas da PCDF Mailine Alvarenga, 
Marcela Batista e Márcia Aparecida, 
as Peritas Criminais Renata Grangei-
ro e Beatriz Figueiredo, as Médicas 
Legistas Márcia Reis e Maria da Con-
ceição de Carvalho coelho Krause, as 
Agentes Policiais Fernanda Capra e 
Lúcia Barros, as Agentes Policiais de 
Custódia Sandra Yandecy e Isadora 
Andrade, as Escrivães Isabela Morei-
ra e Laila Metri, e as Papiloscopistas 
Renata Simões e Vanessa Spagnoli, 
foram homenageadas representando 
cada setor da Polícia Civil. Um vídeo 
sobre a campanha, em parceria com 
a Ascom da PCDF, foi divulgado com 
depoimentos de mulheres que inte-
gram a Polícia Civil. 

Sob a Mira Delas

A Campanha Sob a Mira Delas é uma 
parceria entre o Sindepo e a Ascom 
da PCDF para ressaltar a importân-
cia e excelência do trabalho da mulher 
policial, por meio de representantes 
de todas as categorias que integram a 
Polícia Civil do DF. A finalidade é des-
mistificar que mulheres Policiais têm 
um lugar de segunda categoria em 
razão do gênero, impedindo que ocu-
pem postos de gestão de liderança ou 
cargos em funções operacionais. Atu-
almente, 30% do efetivo da PCDF é 
composto por mulheres e a campanha 
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busca abranger este número para que 
mais policiais possam galgar postos 
de chefia dentro da instituição. 

“Se a Polícia Civil é uma polícia de 
excelência, deve-se ao trabalho de to-
dos, que trabalham nela, tanto os ho-
mens quanto as mulheres. Não há que 
se falar hoje que existem funções que 
são específicas para um gênero, nós 
entendemos que todas as mulheres 
podem ocupar qualquer função, espe-
cialmente as operacionais, basta que 
ela queira. Ela é capaz e competente 
para ocupar essas funções operacio-
nais. Nós reafirmamos o nosso enten-
dimento de que a construção para uma 
Polícia cada vez mais de excelencia se 

dá ao motivo de que vivemos em uma 
sociedade plural e diversa, que dentro 
da nossa própria instituição temos as 
nossas diversidades e há lugar para 
todas as pessoas e perfis, tanto para 
o administrativo como aquela pessoa 
que quer ir para o operacional. É isso 
que a campanha Sob a Mira Delas 
busca. Queremos trazer esse olhar 
para a mulher, de que ela é capaz de 
estar em todos os lugares, inclusive 
nas atividades operacionais dentro da 
instituição PCDF”, explica Cláudia Al-
cântara, Presidente do Sindepo-DF
Confira as fotos do evento: http://enti-
dadesintegradasdf.org.br/noticias/no-
ticias-sindepo-e-adepol/jantar-do-dia-
-internacional-da-mulher.html

DEPOIMENTOS

http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/jantar-do-dia-internacional-da-mulher.html
http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/jantar-do-dia-internacional-da-mulher.html
http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/jantar-do-dia-internacional-da-mulher.html
http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/jantar-do-dia-internacional-da-mulher.html
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GALERIAS

1º Adepol Sports Fest
entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/1º-adepol-s-
ports-fest.html

Jantar das Entidades Integradas em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher 
entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/jantar-do-dia-
-internacional-da-mulher.html

Posse APJ
entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/posse-a-
dpj-2023.html

http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/1º-adepol-sports-fest.html
http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/1º-adepol-sports-fest.html
http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/jantar-do-dia-internacional-da-mulher.html
http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/jantar-do-dia-internacional-da-mulher.html
http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/posse-adpj-2023.html
http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/posse-adpj-2023.html
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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

Vendo amplificador de guitarra Roland 20x com carrinho e capa para viagem 
por R$ 999.00.
Tratar com Cesar Aded Paz no celular: 999818216 ou WhatsApp.

Amplificador de Guitarra
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CLASSSIFICADOS

Vendo linda cobertura na rua 4A de Vicente Pires próximo a feira do produtor, 
vazada com 155m quadrados repleta de armários.
Tratar: 61 98110 3737 

Linda cobertura em Vicente Pires

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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COMUNICADO



29

2023

COMUNICADO
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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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PARCERIAS
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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
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PARCERIAS
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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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PARCERIAS
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PARCERIAS
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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

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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