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ENTREVISTA

O dever de conduzir o inquérito poli-
cial e garantir que a justiça seja cum-
prida de forma plena, é uma das mis-
sões do Delegado da PCDF, Vander 
Rodrigues Braga. Natural de Araguari 
(MG), veio para Brasília em 2006 após 
ser aprovado para o concurso público 
como Agente da PCDF. “Em síntese, 
ser Delegado de Polícia é ser dife-
rente de qualquer outra carreira, pois 
exercemos uma função de natureza 
híbrida. Somos operadores do Direito, 
Policiais e Administradores. Ser Dele-
gado é saber que não se faz justiça de 
qualquer jeito, é reunir provas e ele-
mentos de informações acerca do cri-
me dentro dos limites legais. É fazer 
cumprir a lei, mesmo que, não raro, 
você não concorde com ela ou não a 
considere justa, afinal, somos aplica-
dores da lei e não os seus criadores”, 
afirma Vander.

Delegado de Polícia há 12 anos, deu 
continuidade ao trabalho que já exer-
cia na PCDF há cinco anos, tempo em 
que ficou lotado na DCA II como Agen-
te de Polícia e depois, por mais cinco 
anos, como coordenador de Plantão. 
Após este período, na mesma função, 
foi transferido para a 20ª DP, local em 
que trabalhou por quatro anos. Esteve 
lotado também no cartório da 33ª DP 

A nobre missão em ser Delegado da PCDF:
conheça a história de Vander Rodrigues Braga

e após um mês, foi nomeado como 
Delegado Adjunto na 23ª DP. Atual-
mente exerce a função de Delegado-
-Chefe na 19ª DP há cinco meses. 

Os dias dentro das Delegacias po-
dem ser bem variados, a ausência 
de rotina muitas vezes pode ser de-
safiadora. “A trajetória nos consome 
fisicamente e mentalmente, mas tem 
suas compensações. Você acorda sa-
bendo que nenhum dia será igual ao 
outro. Uma hora estamos dentro de 
nossas salas estudando inquéritos, ti-
pificando condutas e ofertando repre-
sentações ao Poder Judiciário. Em 
outro momento, estamos nas ruas, 
cumprindo mandados de busca ou 



3

2022

estava preparado para todos os de-
safios e dificuldades do meu ofício, 
entretanto, ledo engano, pois a úni-
ca coisa que pude fazer naquele mo-
mento foi enxugar as lágrimas que 
inevitavelmente brotaram de minha 
alma. Desde então, tenho aprendido 
que é muito mais fácil lidar com a mar-
ginalidade do que com as questões 
sociais que parecem só aumentar”, 
relata Vander.

Um fato inusitado como Delegado da 
PCDF, foi uma investigação sobre um 
roubo em um posto de gasolina em 
Ceilândia. Na ocasião, o adolescen-
te abordou um frentista alegando que 
portava uma arma de fogo na tenta-
tiva de receber o dinheiro do traba-
lhador. Mas, resistindo ao assalto, a 
vítima percebeu que o objeto parecia 
ser maior que uma arma de fogo sob 
a camisa e partiu para cima do jovem. 
Para a surpresa de todos, o objeto 
na verdade era um filhote de cachor-
ro da raça pinscher. Mas, apesar dis-
so, o Delegado precisou apreender 
o animal porque era a arma utilizada 
no crime e quando a família do jovem 
chegou à DP teve que fazer um auto 
de restituição do filhote. 

perseguindo criminosos, além de gerir 
servidores. É uma carreira muito dinâ-
mica e isto nos ajuda de certa forma a 
mantermos o equilíbrio físico e emo-
cional”, ressalta o servidor público. 

O sonho de ser policial vem desde 
criança. De origem humilde, conta que 
aos 10 anos já trabalhava para ajudar 
no sustento da família e em um dia, 
enquanto vendia picolés nas ruas de 
Araguari-MG, levou um golpe de dois 
homens que pegaram o produto, mas 
não pagaram. Foi naquele momento, 
que o desejo de ser um operador do 
Direito nasceu. “No calor do aconteci-
mento, jurei que um dia seria alguém 
que pudesse prender malfeitores e 
assim, depois de uma longa jornada 
com muita luta e trabalho, realizei o 
sonho de ingressar na PCDF”, conta 
o Delegado.

Ainda, ao se lembrar da infância, fala 
sobre a operação que marcou a histó-
ria de sua carreira. Em 2008, enquan-
to Agente de Polícia da PCDF, foi de-
signado para uma operação conjunta 
com uma Associação de Assistência 
Social para atendimento de pessoas 
em estado de vulnerabilidade. O lo-
cal da operação era nas imediações 
da rodoviária do Plano Piloto, duran-
te a noite e havia várias crianças e 
adolescentes de diferentes idades 
em estado de abandono. “Muitas de-
las deitadas no chão, já adormecidas 
talvez pela fome, cansaço ou falta de 
uma família que se importasse com 
elas. Até aquele dia acreditava que 
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Para Vander Rodrigues, a família é 
fundamental para que ele se torne um 
indivíduo mais consciente e justo. “É 
no convívio familiar que aprendemos, 
um com o outro, sobre respeitar, par-
tilhar, ter compromisso, disciplina e a 
administrar conflitos. É inegável que 
cada um carrega um histórico de ex-
periências, aprendizados e lembran-
ças que apresentarão reflexos por 
toda vida, e comigo não tem sido dife-
rente. A minha humilde família, meus 
pais que há muito partiram deixando 
saudades, minha esposa Raquel e 
meus filhos Henrique e Felipe, têm 
sido os meus pilares de sustentação 
para enfrentar as dificuldades de meu 
mister. Sabe aquele cheiro de café que 
lembra o colo da vovó? A canção que 
sua mãe cantava para você antes de 
dormir? A brincadeira que você tanto 
se divertia com seu pai? O momento 
com a esposa e os filhos no campo de 
futebol assistindo a uma final de cam-

peonato torcendo para o seu time do 
coração? São essas lembranças que 
me permite que eu seja mais segu-
ro, alegre e agradecido. Sempre digo 
que é preciso observar os pequenos 
e fundamentais detalhes para se ter 
uma vida plena de contemplações e 
gratidão. Enfim, o papel de minha fa-
mília tem sido fundamental para me 
formar como um indivíduo mais afe-
tuoso, consciente, tolerante, paciente, 
respeitoso e justo”, declara o servidor. 

Ele afirma ainda que faz questão de 
participar das atividades que envol-
vem as Entidades Integradas. “Procu-
ro estar presente em todas as deman-
das que favoreçam as manifestações 
de nossos pares, seja para o interesse 
da categoria ou até mesmo pessoal. 
A título de exemplo, sempre participo 
da Comissão Eleitoral para a escolha 
de nossos diretores de Sindicato e da 
Adepol”, finaliza o Delegado. 
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Sindepo/DF e Adepol/DF recebem fórum das entidades da PCDF 

Nesta segunda-feira (22), os Presi-
dentes do Sindicato dos Delegados de 
Polícia Civil do Distrito Federal (Sin-
depo/DF), o Delegado Paulo Roberto 
D’Almeida, e da Associação dos De-
legados de Polícia Civil do DF (Ade-
pol/DF), Amarildo Fernandes, recebe-
ram as entidades que representam as 
categorias da PCDF para debater e 
acompanhar as negociações referen-
tes à recomposição salarial. Os Depu-
tados Distritais eleitos neste ano, a De-
legada da PCDF Jane Klébia (Agir) e 
o Policial Civil Wellington Luiz (MDB), 
também estiveram no Fórum, além da 

Delegada da PCDF, eleita à presidên-
cia do Sindepo/DF, Cláudia Alcântara.  

No último dia 17 de novembro, o Go-
vernador do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha, encaminhou ao Ministério da 
Justiça e Segurança Pública o pedido 
de recomposição salarial para as for-
ças de Segurança Pública do DF em 
18%. Na ocasião, entidades demons-
traram a necessidade de manter a 
união e a disposição na defesa dos in-
teresses da instituição, além de apro-
veitar a oportunidade para planejar 
outras reuniões com este propósito. 

NOTAS
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Novas diretorias das Entidades Integradas
tomam posse no próximo dia 01

As novas diretorias eleitas, para o triê-
nio 2023/2025, do Sindicato dos Dele-
gados de Polícia Civil do Distrito Fede-
ral (Sindepo/DF) e da Associação dos 
Delegados de Polícia Civil do DF (Ade-
pol/DF) tomam posse no próximo dia 
01 de dezembro. A solenidade aconte-
cerá no Auditório da PCDF, às 17h. 

Para a presidente eleita ao Sindepo/DF, 
Delegada da PCDF, Cláudia Alcântara, 
este será um período de muito traba-
lho. “A nossa expectativa é para que 
sejamos um Sindicato extremamente 
proativo, fazendo a defesa dos direi-
tos e prerrogativas dos  Delegados da 
PCDF. Todos os pleitos administrativos 
trazidos ao Sindicato, serão levados 
imediatamente a Direção-Geral da Po-
lícia Civil para conhecimento e toma-
das das decisões cabíveis. Com rela-
ção às questões salariais, estas nós 
iremos trabalhar junto ao Governo do 
Distrito Federal e ao Governo Federal, 
sempre dando prioridade absoluta aos 
pleitos trazidos pelos Delegados da 
PCDF”, afirma. 

Já para a Adepol/DF, o Presidente ree-
leito, Amarildo Fernandes, os próximos 
anos serão voltados para a amplifica-
ção do plano de saúde, o crescimento 
das atividades esportivas da associa-

ção e também para que seja feita a re-
gularização da área do clube. “Quere-
mos a solidificação do plano de saúde 
Inas obtido junto ao GDF para todos 
os Policiais Civis, estamos em busca 
da cobertura nacional que deve ser im-
plementada no início do próximo ano. 
A segunda meta é a conclusão de im-
portantes obras no clube da Adepol 
que darão continuidade ao trabalho 
feito nos anos anteriores e impactarão 
a funcionalidade do clube. A regula-
mentação fundiária junto à Terracap, 
que é uma demanda de 30 anos, está 
na fase final de implementação que 
deve sair ainda este ano, além da in-
clusão da moeda social que será uma 
forma de pagamento junto ao incentivo 
ao esporte. Iremos também dar maior 
destaque a esta categoria, com foco 
em todas as modalidades, queremos 
colocar a Adepol em destaque nacio-
nal, já que somos federados junto a 
Confederação Brasileira de Atletismo 
(CBAt)”, declara. 

As eleições neste ano demonstraram 
a união dos Delegados da Polícia Civil 
do DF. Com chapas únicas, a categoria 
foi às urnas no último dia 09 de novem-
bro para apoiar os novos representan-
tes das Entidades Integradas e regis-
trar os seus votos. 

NOTAS
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NOTAS

Equipe da Adepol/DF participa de competição 
organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo

A disputa faz parte do cronograma da 
Confederação Brasileira de Atletismo 
(CBAt), ao qual a instituição é filiada, 
como explica o Delegado aposentado 
da PCDF,  Amado Pereira. “O Pró-Índi-
ce são competições que a CBAt/DF faz 
dentro das categorias para o atleta ve-
rificar seus níveis, pontuando rankings 
no Distrito Federal e também nacional. 
Essas classificações possibilitam que 
os atletas possam participar da Sele-
ção Brasileira, eventos mundiais e sul-
-americanos. Nós, por exemplo, temos 
a Vida Aurora que é uma sócia atleta 
da Adepol/DF, está federada entre as 
melhores do Brasil e compõe a Sele-
ção Brasileira adulta. Recentemente 
foi campeã do Sub-23 na Colômbia”. 

Esta foi a primeira competição em que 
a equipe de Atletismo da Adepol/DF 

participou como federada junto à CBAt. 
A atleta Camilli Raquel foi o destaque, 
com a 1ª colocação na prova de 100m 
rasos e 5º lugar nos 200m rasos. Na 
categoria para Pessoas com Neces-
sidades Especiais, o atleta Lucas Ro-
drigues da Silva levou o 1º lugar para 
100m e 200m rasos. Os atletas Del-
cides Sobrinho, Gabriel de Oliveira e 
Nayane Beatriz garantiram os 1º luga-
res para as categorias de 250m, 5 mil 
e 800m, além da 3ª posição no pódio 
para Decildes nos 400m rasos.

As competições acontecem de acordo 
com o calendário da CBAt e é impor-
tante para que os atletas da equipe 
possam melhorar suas performances, 
demonstrando as evoluções que con-
quistam por meio dos treinos.
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6ª Delegacia de Polícia do DF promove
campanha de arrecadação Natal Solidário

O Natal está chegando! Celebração 
em família e o desejo de ajudar ao 
próximo, proporcionando a ele uma 
comemoração feliz. Com este intuito, 
a 6ª Delegacia de Polícia, localizada 
no Paranoá, está promovendo uma 
campanha de arrecadação, no Natal 
Solidário, para as crianças do Instituto 
Aprender.

Quem tiver interesse, pode doar brin-
quedos, roupas, calçados, cestas bá-
sicas e alimentos não perecíveis. Ao 
todo, cerca de 300 crianças e adoles-
centes, entre 06 e 17 anos, que vivem 
em situação de vulnerabilidade, serão 
beneficiados com as contribuições. 

O Instituto Aprender realiza o serviço 

de fortalecimento de vínculo familiar, 
com o objetivo de prestar assistência 
social. Com o auxílio de múltiplos pro-
fissionais, oferecem oficinas de Ma-
nutenção, Linguagem, Ludoterapia, 
articulação, Hip-Hop, Balé, Teatro, 
Capoeira, Futebol, Artes, Biblioteca, 
Música e Natação. 

As arrecadações acontecem até o dia 
12 de dezembro e podem ser feitas na 
Sede do Sindepo/DF,  da Adepol/DF e 
também na 6ª DP, no Paranoá. Cola-
bore com esta campanha e contribua 
para um Natal mais feliz!
Para saber mais sobre a instituição, 
basta acessar o link: https://instituto-
aprender.org.br

NOTAS

https://institutoaprender.org.br
https://institutoaprender.org.br
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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

HEADPHONE JBL BLUETOOTH EN-
DURANCE DIVE para ouvir músicas 
enquanto você nada na piscina- preço 
R$ 400,00. NUNCA USADO. NA CAI-
XA E COM NOTA FISCAL.

O aparelho tem 1 GB de capacidade 
para você gravar musicas nele, direto 
do computador.

O aparelho comporta em média 200 
musicas formato MP3 e aguenta em 
média 8 horas de música. Cabo JBL 
para carregar a bateria interna forneci-
do. 

Favor tratar com:
EDUARDO, 61-98311-0023.

HEADPHONE JBL BLUETOOTH ENDURANCE DIVE
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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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COMUNICADO
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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

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 
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Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Paulo Roberto D’Almeida
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão
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Franciele Bessa
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Caroline Sousa
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