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ENTREVISTA
Conheça a trajetória do Delegado aposentado Antônio Coelho
Sampaio, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico
Antônio Coelho Sampaio contabiliza 30
anos de profissão. Desses, dez como
Policial Federal e vinte como Delegado
de Polícia Civil, onde atuou bravamente
no serviço de coordenação das atividades policiais, administração de delegacias e, principalmente, no comando de
investigações de crimes.
Apaixonado pela sua terra natal, o cearense conta que tomou posse em Brasília em 1991, onde começou como plantonista da 4ª DP (Guará II) e, logo após,
foi transferido para a 14ª DP (Gama),
também como plantonista. Em 1992, Coelho foi nomeado como chefe do Posto
Policial da Rodoviária, na época ligado à
2ª DP (Asa Norte), e, em 1993, assumiu,
na 1ª DP (Asa Sul), o cargo de Delegado
Adjunto, onde permaneceu até julho de
1997.

do”, relata o Delegado.

O Delegado foi nomeado ainda Delegado-chefe da 21ª DP (Taguatinga Sul)
no ano de 2000, delegacia que ajudou a
implementar e onde permaneceu como
Delegado-chefe até o ano de 2004. Nesse mesmo ano, assumiu a chefia da 2ª
DP (Asa Norte) e lá ficou até 2007, quando partiu para a Assessoria de Assuntos
Institucionais da Polícia Civil junto ao governador daquela gestão.

O aposentado, que hoje atua como advogado militante, conta que sua trajetória
como delegado é como um sonho realizado. “Foi um ideal conquistado quando tudo na minha vida mudou. Comecei
a dar aulas de Direito Penal no Centro
Universitário de Brasília (UniCEUB) e na
Associação de Ensino Unificado do DF
(AEUDF) por 15 anos, onde eu cursei
a pós graduação em Direito Público e o
mestrado, também em Direito Público,
em parceria com a Universidade Federal
de Pernambuco”, relembra ele.

Logo em seguida, Coelho assumiu o cargo de Diretor-geral Adjunto do Departamento de Trânsito (Detran-DF), onde ficou até 2010, quando foi nomeado para
comandar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do GDF.
“Permaneci no cargo de Delegado de
Polícia por exatos 20 anos e solicitei a
aposentadoria como Secretário de Esta-

Olhando para trás, sua jornada como
Delegado de Polícia pode ser resumida
em uma palavra: dedicação. “O princípio
que carreguei comigo em todos esses
anos é o de sempre servir a sociedade
e trabalhar com dedicação. Tive sempre
o cuidado, ainda, de tratar a todos, do
público interno e externo, sempre com
atenção e educação”, conta Coelho.
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tebol, um carteado com amigos e viajar
com minha família, além de passar alguns dias no ano na nossa casa de praia
no meu Ceará”, compartilha.

Ele afirma que, por dificuldades do passado, jamais imaginou que alcançaria o
sonho de se tornar Delegado de Polícia,
mas foi a profissão que escolheu e pela
qual lutou bravamente para alcançar.
“Com certeza foi um sonho que, diante
de tudo que enfrentei e as dificuldades
passadas, era quase inatingível para
mim. Foi a profissão que escolhi, tendo
permanecido por 20 anos”, ressalta o
aposentado.

Membro da Diretoria de Aposentados
do Sindepo-DF, o Delegado conta que
sempre foi envolvido com as Entidades
de Classe, tendo se filiado ao Sindicato
e à Associação assim que tomou posse.
Ele finaliza dizendo que sente muitas
saudades de seu trabalho como policial
e, principalmente, sente falta do convívio com os companheiros policiais. “Tive
a honra e prazer de ter trabalhado com
excelentes profissionais, enfrentando
momentos difíceis e comemorando as
conquistas, que foram muitas”, conclui o
entrevistado.

A maneira que ele encontrou para repassar a importância do Delegado para
a sociedade foi se dedicando ao máximo ao trabalho policial, tendo inclusive,
na época da 1ª DP, assumido, além do
cargo de Delegado-chefe, a função de
Delegado de plantão, até que a nova turma de Delegados assumisse. “Trata-se
do ápice de uma carreira policial, onde
se aprende com os mais antigos, como
se combate à criminalidade em prol da
sociedade, colocando sua segurança em
constante risco”, avalia Antônio.
Casado com Cléo Sampaio há quase 40
anos e pai de duas filhas, Daniela e Luciana Sampaio, descritas por ele como
maravilhosas, ele conta que sua família
sempre o deu apoio nos momentos mais
difíceis que a profissão eventualmente
trouxe. “Para mim especialmente, a família foi fundamental. Elas souberam
sempre dos riscos inerentes à profissão
e deram apoio nas horas mais difíceis
que enfrentei na vida policial”, relata.
O Delegado participou de diversas prisões importantes de crimes cometidos
no DF. “Sempre que iniciava uma investigação, me cercava de todo o cuidado
para não sair da legalidade, nessa difícil
e complexa missão de combater o crime”, explica o policial.
Em seu tempo livre, o advogado curte a
vida com os amigos da época da Polícia
e com a sua família. “Gosto de jogar fu-
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NOTAS
Atletas da Adepol competem em
Campeonato Goiano de Atletismo

A edição 2021 do Campeonato de Atletismo Goiano foi realizada no último sábado
(18/09) com a maioria das competições realizadas no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, no centro da capital. O evento contou com a participação dos atletas do
Clube da Adepol, que integram a Equipe Tornado.
Ao todo, foram 14 provas, tanto no feminino quanto no masculino, 18 equipes e 249
atletas. Confira as colocações de nossos velocistas:
Vida aurora - Campeã dos 100 e 200 metros rasos
Delcides Sobrinho Lima - Campeão dos 400 metros rasos
Wanderson Alves - Terceiro colocado nos 5.000 metros rasos
Cecília Rafaela - Vice Campeã dos 1.500 metros rasos
Revezamento 4x400 metros rasos – Campeões:
- Ryan de Sousa
- Anderson Figueiredo
- Delcides sobrinho
- Miquéias dos santos
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NOTAS
Galeria de fotos: Confira como foi o
terceiro dia do Campeonato Adeboleiros
O terceiro dia de Campeonato Adeboleiros aconteceu no último sábado (18) e, abrindo a segunda rodada, Portugal e Alemanha se enfrentaram em uma partida emocionante! Mas deu Portugal, que saiu vitorioso com 4x2 contra a Alemanha.
Quem está no topo das classificações é a Espanha, que goleou a Inglaterra com
seus 6x0! Apesar de ter vencido a Itália por 4x2, Holanda segue abaixo da adversária
no placar geral. Confira as fotos:
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Você pode ficar ligado em tudo que acontece no Adeboleiros 2021 – Eurocopa pelo
aplicativo Bora Soluções Esportivas, disponível para android e iOs, além de acompanhar as resenhas das partidas disponíveis no canal Adeboleiros Adb no Youtube.
Não perca!
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NOTAS
CBAt convoca sócia-atleta da Adepol para o
Sul-Americano Sub-23 de Guayaquil

A Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt) convocou pelo seu canal no Youtube na segunda-feira (20/09), os atletas
que representarão o País no Campeonato Sul-Americano Sub-23 a ser disputado
nos dias 17 e 18 de outubro, em Guayaquil, no Equador.

Nos dias 04 e 05 de setembro, participou do Campeonato Brasileiro Sub-23,
em Bragança Paulista, onde foi prata
nos 100 metros e bronze nos 200 metros. “Fiquei muito feliz de voltar às pistas
de competição após a lesão no joelho.
Quando recebi a convocação para participar novamente da Seleção Brasileira
fiquei extremamente feliz. É uma nova
fase no meu trabalho, fico feliz de voltar
a correr e poder representar novamente
meu clube, família e país num campeonato internacional”, ressalta a velocista.

Entre os atletas convocados está a sócia-atleta do Clube Adepol, Vida Aurora
Caetano, que irá disputar os 4x100m na
competição. Esse ano, ela já esteve outras duas vezes na Seleção Brasileira
de Atletismo, onde participou da seletiva
olímpica, mas se lesionou e, após 3 meses, voltou a treinar e fazer boas marcas
em suas provas.

7

2021

COLUNA SOCIAL

8

2021

SORTEIO

9

2021

NOTAS

10

2021

CLUBE ADEPOL
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ESPAÇO MULHER
Receba o tratamento VIP que você merece!
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 sobrancelhas, 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.

12

2021

PARCERIAS

13

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 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, 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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EXPEDIENTE
CONSELHO EDITORIAL
Presidente da Adepol
Amarildo Fernandes

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Mídia e Conexão

Pesidente do Sindepo
Marcelo Portella

Jornalista responsável
Júlia Zouain

Diretoria de Comunicação - Sindepo
Rafael Seixas e Laryssa Neves

Diagramação
Caroline Sousa
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