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ENTREVISTA

Mineira, Elizabeth Cristina Frade, a Beth, 
está na 12ª DP (Taguatinga Centro) como 
delegada-chefe adjunta desde sua posse, 
em 2016, onde obteve a maior pontuação 
para o cargo. Ela traz em sua fala uma imen-
sa admiração pela profissão e avalia a toma-
da de decisões como maior lição aprendida 
no cargo. “Na minha trajetória como dele-
gada de polícia aprendo coisas novas qua-
se que diariamente. De tantas lições que o 
cargo traz, acho que uma das maiores está 
ligada à tomada de decisões de forma res-
ponsável e coesa. O delegado de polícia é 
o presidente do procedimento investigativo, 
e como tal, deve tomar decisões a todo tem-
po”, expressa a delegada, e continua.

“Acrescente-se, a isto, que o trabalho poli-
cial exige que a gente aprenda a lidar com 
situações e ambientes adversos. É impres-
cindível, portanto, que nestas situações ad-
versas tenhamos controle emocional, de 
modo que ações e decisões contenham a 
imparcialidade que uma investigação eficaz 
exige”, ressalta Elizabeth.

Para ela, a filha é a motivação diária para 
lidar com os ambientes adversos a que se 
refere. “É por ela que eu busquei estar onde 
estou agora, e por ela continuarei a dar meu 
melhor. Ela se admira e se orgulha do traba-
lho que exerço, o que me motiva ainda mais 
a ser para ela o maior exemplo de dedicação 
e competência”, se emociona a delegada.

Na unidade em que trabalha desde que em-
possada, Beth já passou pelos cargos de 
delegada plantonista, delegada cartorária, 
e, atualmente exerce o cargo de delegada-
-chefe adjunta. Perguntada se ser delegada 
de polícia já era um desejo seu, ela afirma 

Primeira colocada no concurso de Delegado do DF em 2016 avalia 
a tomada de decisões como maior lição aprendida no cargo  

que o tempo em que estagiou no Ministério 
Público de Minas Gerais na área criminal, 
ainda na época da faculdade, além de sua 
atuação como advogada, a motivaram a 
prestar concurso para delegada de polícia.

“Durante essas experiências tive contato, 
ainda que indiretamente, com o trabalho de-
senvolvido pelo Delegado de Polícia, o que 
sempre me causou admiração extrema. Es-
colhi, então, prestar o concurso para o cargo 
de delegado de polícia. Fui empossada em 
2016, como a primeira colocada no concur-
so e, desde então, a cada trabalho desen-
volvido, eu me sinto vocacionada para este 
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cargo e descubro que a profissão também 
me escolheu. Não me imagino, hoje, exer-
cendo qualquer outro trabalho senão esse”, 
conta Elizabeth.

A mineira avalia que é a partir do trabalho 
do delegado de polícia, e da investigação 
bem desenvolvida, que todo o resto será 
pautado. Para ela, ser delegado de polícia é 
“ser quem primeiro tem contato com o crime 
e suas circunstâncias. Quem ouve vítima, 
autor e testemunhas no calor dos fatos, e a 
quem recai a importante missão de, naque-
le momento, tomar decisões.  Em suma, é, 
também, no trabalho desenvolvido pelo De-
legado de Polícia e sua equipe que a vítima 
deposita toda sua confiança de uma com-
pensação, por mínima que seja, pela perda 
sofrida”, destaca a profissional.

Operação de destaque

Durante a entrevista, a policial compartilhou 
um momento marcante em sua profissão: a 
prisão de um pedófilo que fazia suas vítimas 
online. “A operação que mais me marcou foi 
a conhecida como Catfish. Após alguns me-
ses de investigação, logramos prender, no 
interior do Estado do Maranhão, um pedófilo 
que buscava suas vítimas, todas com idade 
entre 12 e 14 anos, por meio de redes so-
ciais. Segundo o apurado, o autor armaze-

nava e divulgava imagens e vídeos conten-
do pornografia infanto-juvenil. Além disso, o 
autor, ora por meio de ameaças, ora apro-
veitando-se da vulnerabilidade das vítimas, 
as obrigava a terem comportamentos ativos 
que satisfizessem sua lascívia. Durante as 
investigações e após a prisão do autor, res-
tou constatado que ele havia feito vítimas 
em todo o país e, apenas no Distrito Fede-
ral, o número dessas vítimas ultrapassava a 
60”, relata a servidora.

Entidades Integradas

Sobre as Entidades Integradas, a servidora 
ressalta tanto a Associação, quanto o Sindi-
cato como muito necessários, pois, em sua 
visão, é a forma mais eficaz para a catego-
ria se organizar e levar os pleitos comuns a 
quem de direito. “Avalio de forma bastante 
positiva todos os esforços empreendidos 
pelo Sindicato no sentido de buscar melho-
rias, reconhecimento, e de defender a car-
reira do Delegado de Polícia”, explica ela.
A delegada-chefe menciona ainda que, des-
de a abertura do Espaço Mulher, tem ido 
com maior frequência ao Clube dos Delega-
dos. “Vejo, também, que diversas atividades 
estão sendo oferecidas no Clube, das quais 
ainda pretendo participar. Acredito que a 
atual gestão tem investido positivamente no 
clube, oferecendo diversas comodidades 
aos associados”, complementa.
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Delegados do Sindepo-DF participam de carreata contra a PEC 32

Servidores da Segurança Pública de vários es-
tados se reuniram em frente ao Estádio Nacio-
nal Mané Garrincha, nesta quarta-feira (23/06), 
para a carreata convocada pela União dos Po-
liciais do Brasil (UPB) com apoio do Sindicato 
dos Delegados de Polícia do DF(Sindepo-DF).

Mais de 500 veículos percorreram a área central 
de Brasília até o estacionamento da Esplanada 
dos Ministérios, onde levantaram coro contra a 
Reforma Administrativa, instituída pela Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20.

O presidente do Sindepo-DF, Marcelo Portella 
avalia a PEC 32 como nefasta e de grande im-
pacto negativo para todos os servidores públi-
cos. “Essa mudança constitucional vai afetar 
todos os servidores públicos do Brasil e prin-
cipalmente os policiais. É a hora de manifestar 
para todos os tomadores de decisão que não 
estamos satisfeitos. Aqueles que votarem a fa-
vor desta reforma nefasta vão sentir o retorno 
da população nas urnas”, declarou Portella.

No último dia 17 de março, a UPB, em parceria 
com o Sindepo, realizou uma ação semelhante 
em defesa dos direitos dos servidores da Segu-

rança Pública, que contou com a participação 
de mais de 2.000 veículos. Nesta, represen-
tantes de entidades de todo o Brasil, estiveram 
presentes levantando a bandeira do serviço 
público contra as precarizações propostas na 
PEC 32.

A volta do ‘trem da alegria’        
   
Além de outros retrocessos para o serviço pú-
blico, Marcelo Portella enfatiza que essa pro-
posta representará a volta do ‘trem da alegria’, 
expressão que faz referência à década de 90, 
onde era comum a contratação, no serviço pú-
blico, de pessoas que sequer prestaram con-
curso.
“Sem meritocracia, a PEC 32 representa mais 
este retrocesso. Pessoas sem mérito irão in-
gressar no serviço público enquanto aquelas 
mais capacitadas vão sendo preteridas”, res-
saltou Portella.
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A reunião conjunta entre Diretoria e Conselho 
Fiscal do Sindicato dos Delegados de Polícia do 
Distrito Federal (Sindepo-DF) na última segun-
da-feira (21/06) teve como tema a nomeação 
do novo vice-presidente do Sindepo-DF, cargo 
vago desde abril de 2021 após o ex-presiden-
te do Sindepo-DF, Rafael de Sá Sampaio, se 
licenciar do cargo e Marcelo Portella, na época 
vice-presidente da Entidade, assumir a vaga.

O disposto no artigo 42 do Estatuto do Sindepo 
explica que “em caso de afastamento tempo-
rário ou de vacância do cargo, o Presidente do 
Sindepo-DF será substituído pelo Vice-Presi-
dente e, na ausência deste, pelo diretor finan-
ceiro”. Desta forma, foi nomeado para o cargo 

de vice-presidente, Paulo Roberto d’Almeida, 
até então diretor financeiro do Sindepo.

Para o cargo de diretor financeiro, ficou propos-
to que fosse dada posse ao primeiro suplente, 
Thiago Frederico de Souza Costa. Em delibera-
ção, os presentes aprovaram as propostas por 
unanimidade. Foi aprovado, ainda, que, com o 
propósito de atender às necessidades adminis-
trativas do sindicato, Paulo Roberto, em caráter 
excepcional, irá continuar a assinar operações 
financeiras junto ao Banco de Brasília (BRB) até 
que seja realizada sua substituição por Thiago 
Frederico de Souza Costa.

Diretoria do Sindepo nomeia Paulo Roberto d’Almeida como novo 
vice-presidente da entidade
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Não é novidade que as reformas que vêm sen-
do feitas no Clube da Adepol têm como objeti-
vo melhorar as experiências dos associados e 
de seus familiares em suas interdependências. 
Essas melhorias podem ser vistas nas saunas, 
banheiros, beira lago e, principalmente, nas 
quadras, tudo para garantir a prática adequada 
e prazerosa dos diversos esportes que o clube 
da Adepol oferece.

Não seria diferente com o tênis, esporte já há 
muito consolidado no clube da Adepol e que 
conta com atletas de alto nível, que avaliam o 
ambiente como o local ideal para a sua prática. 
É o caso do delegado aposentado André Victor 
do Espírito Santo, que joga desde os nove anos 
e hoje vê seu filho seguir o mesmo caminho.

“Meu pai jogava e levava os cinco filhos para 
o clube. Eu e mais dois nos tornamos tenistas. 
Por alguns períodos deixei de jogar, mas sem-
pre volto. Estava há três anos sem praticar, só 
me dedicando ao frescobol, minha maior pai-

xão. Voltei em dezembro do ano passado por-
que meu filho mais novo começou a jogar. Des-
de então, tenho acompanhado os treinos dele. 
Joguei com ele em um domingo na Adepol e ele 
gostou muito da estrutura e do lindo cenário”, 
conta o delegado.

André Victor ressalta os benefícios que as refor-
mas têm trazido para quem se propõe a praticar 
atividade física no local. “A quadra de tênis vem 
sendo revitalizada há quatro meses, contando 
com o trabalho de um especialista. O piso está 
ficando ótimo e ela estará ainda melhor dentro 
de alguns dias, com a substituição das linhas e 
da rede. A quadra de areia, usada para vôlei e 
beach tennis, está perfeita, pois a areia foi tro-
cada. Não bastasse estar tudo favorecendo a 
prática desses esportes, ainda contamos com a 
irretocável vista para o Lago Paranoá. A nota é 
10”, avalia ele.

Quem também garante os benefícios da práti-
ca do tênis no clube da Adepol é o delegado 

Associados contam suas experiências com o tênis e fazem 
convite: “O esporte tem que estar na rotina dos delegados!”
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de polícia Konrad Munis Pereira da Rocha, que 
joga desde os oito anos, e dos dez aos quinze 
anos competiu profissionalmente. “Dos 12 aos 
15 anos alcancei posição de destaque no cená-
rio nacional, obtendo excelentes resultados nas 
categorias por idade organizadas pela Confe-
deração Brasileira de Tênis - CBT, chegando a 
figurar entre os cinco melhores no ranking brasi-
leiro da modalidade”, ressalta o delegado.

Quando tomou posse como delegado de polí-
cia da PCDF, Konrad voltou a praticar o espor-
te, dessa vez de maneira descontraída, social e 
confraternizadora. Ele avalia que os benefícios 
do tênis são muitos, a começar pela facilidade 
em seu aprendizado. “A despeito de sua com-
plexidade, o tênis é passível de ser aprendido 
com relativa velocidade e pode ser jogado em 
vários níveis. É uma excelente opção para a 
perda de calorias, queima de gordura e desen-
volvimento da musculatura inferior e superior, já 
que exige rápida movimentação e a constante 
utilização de força direcionada. Também contri-
bui com a melhora cardiovascular e exercita o 
cérebro, uma vez que uma partida de tênis exi-
ge coordenação motora e reflexos apurados”, 
elenca Konrad.

Os tenistas avaliam a prática do esporte como 
digna de melhorar o dia a dia de delegados de 
polícia que constantemente lidam com situa-
ções de estresse. “O esporte tem que estar na 
rotina das pessoas. Na rotina dos delegados, 
muito mais! A profissão é maravilhosa, mas pro-
voca grande acúmulo de tensão. Assim sendo, 
fica o convite aos colegas para frequentarem o 
revitalizado clube da Adepol, onde a prática dos 
viciantes esportes com raquetes está crescen-
do muito”, afirma André Victor, e Konrad com-
plementa.

“Ao longo da minha vida de atleta infanto-juve-
nil em Brasília, tive a oportunidade de conhe-
cer e frequentar praticamente todos os clubes 
sociais e recreativos do DF, podendo garantir 
assim, que o nosso clube da ADEPOL, não dei-
xa a desejar em termos de conforto, estrutura 
e atendimento ao sócio. Além do mais, possui 
um gigantesco e significativo diferencial a seu 
favor, que é a sua localização mais do que privi-
legiada, estando a beira do Lago em um de seus 
endereços mais nobres, com vista da bela ponte 
JK, um dos principais cartões postais de nossa 
capital”, finaliza Konrad.
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Servidores fazem protesto contra Reforma Administrativa

DELTA NA MÍDIA
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CLUBE ADEPOL
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ESPAÇO MULHER

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 sobran-
celhas, 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.

Receba o tratamento VIP que você merece!
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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 espe-
cialmente para seus associados, atendendo a todos os gostos e idades. 

Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos nos melhores pro-
dutos 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.

13

http://www.clubedodelegado.com.br


2021

14

CLUBE DE VANTAGENS



2021

15

CLUBE DE VANTAGENS



2021

16

COMUNICADOS



2021

PARCERIAS

17



2021

PARCERIAS

18



2021

PARCERIAS

19



2021

PARCERIAS

20



2021

21

REDES SOCIAIS



2021

CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo 

Rafael Sampaio 
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Júlia Zouain
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE
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CONTATO

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
http://adepolsindepo.org.br

