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ENTREVISTA

Manuel Luduvino Neto Tavares de 
Santana, mais conhecido como Neto 
Tavares, é natural de Divinópolis de 
Goiás e esteve na Polícia Civil por 
quase 30 anos. “Ingressei no final da 
década de 80, trabalhei como agen-
te de polícia na Delegacia Roubos e 
Furtos (DRF), que na época apurava 
os crimes mais violentos do Distrito 
Federal como assaltos a bancos e la-
trocínios”, relembra o Delegado apo-
sentado.

Após 10 anos na DRF, Neto Tavares 
iniciou a carreira como Delegado ao 
final da década de 90. “Pra mim foi a 
última realização. Primeiro fui lotado 
na 3ª Delegacia de Polícia como Dele-
gado em Especial Plantonista, na 12ª 
Delegacia de Polícia trabalhei uma 
temporada com excelentes policiais, 
também fui para a 19ª Delegacia de 
Polícia já como Delegado Chefe Ad-
junto, onde permaneci por mais anos 
e ali cheguei a Delegado Chefe”, conta 
Neto sobre sua trajetória, que também 
teve passagem pela 31ª Delegacia de 
Polícia, em Planaltina como Delegado 
Chefe.

Com anos de experiência, Neto Ta-
vares afirma que o registro minucioso 
da ocorrência policial é fundamental 
para uma investigação de sucesso. 

Com quase 30 anos na Polícia Civil,
Neto Tavares relembra trajetória com orgulho

“Antigamente, ainda como agente, eu 
achava que os relatórios eram muito 
concisos, então eu e um outro agente 
modificamos e aprimoramos, porque 
era muito sucinto e eu era muito exi-
gente em relação a isso. Por exem-
plo, iniciar com os fatos das investiga-
ções, dispor sobre as armas, sobre as 
vítimas, os autores, as testemunhas… 
Falar em tópico próprio de tudo, das 
investigações, de como chegamos 
a autoria e ali não davam só duas, 
três laudas… davam seis, sete, oito, 
nove…”. Neto Tavares conta que, no 
início, a mudança gerou estranheza, 
mas logo se espalhou pela Polícia e 
foi reconhecida inclusive por juízes 
que elogiavam o detalhamento dos 
relatórios.
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O servidor aposentado vê com orgulho 
tudo o que construiu quando estava 
na ativa, segundo ele, trabalhar como 
Delegado é um aprendizado diário. 
“Todo dia você aprende alguma coisa. 
Com os colegas delegados, com os 
agentes de polícia, escrivães, peritos, 
papiloscopista…com todo mundo”, 
ressalta Neto.

O Delegado aposentado conta um 
fato bastante inusitado, a 19ª Dele-
gacia de Polícia foi construída com 
uma equipe de trabalho dentro. “Está-
vamos lá e não saímos. Em um certo 
momento, quando a obra chegou ao 
ápice da quebradeira, os telefones in-
terromperam o funcionamento. O Mi-
nistério Público achou que era falta de 
comprometimento da Delegacia  e um 
Promotor foi in loco para dar um pos-
sível flagrante. Chegando lá o plantão 
o conduziu até minha sala, ele estava 
lacrimejando, tossindo muito por con-
ta da poeira, e perguntou ‘o que está 
acontecendo aqui?’, e eu falei que es-
tava sendo construída uma nova Dele-
gacia, conosco dentro mesmo, porque 
a comunidade não pode ficar sem os 
trabalhos da polícia”, descreve Neto, 
com detalhes, a situação que marcou 
sua carreira.

Ele salienta que sacrifícios como es-
ses, em prol da comunidade, são ne-
cessários, e acrescenta: “quero deixar 
isso registrado porque a Polícia Civil 
do Distrito Federal se tornou a melhor 
do Brasil e uma das melhores do mun-
do por conta dos sacrifícios dos vete-
ranos lá atrás. E hoje continua uma 

das melhores do Brasil, ou a melhor 
do Brasil, e é uma das melhores do 
mundo”.

“Atender com todo carinho. Seja 
quem for e com qual demanda for”

“A Polícia é o primeiro baluarte do 
cidadão”, destaca Neto. Para ele, a 
delegacia é o local onde o indivíduo 
com dificuldades consegue encontrar 
amparo. “Nós somos servidores públi-
cos. Quem procura uma delegacia é 
porque está precisando, então vamos 
atender com todo carinho. Seja quem 
for e com qual demanda for”, pontua.
O Delegado fala sobre a importância 
da família. “É a base de tudo na vida. 
Minha família é maravilhosa”, porém, 
ele enfatiza que nunca levou os pro-
blemas da labuta para dentro de casa 
e vice-versa, mesmo assim sempre 
teve todo suporte que precisou.

Para finalizar, o servidor aposentado 
fala da sua relação com o Sindicato 
dos Delegados de Polícia (Sindepo) e 
com a Associação dos Delegados de 
Polícia (Adepol). “O Clube da Adepol 
é um lugar maravilhoso. Hoje muito 
bem representado, está na mão de um 
de uma grande pessoa, o Amarildo é 
meu amigo e gente de altíssimo nível. 
E o Doutor Rafael, outro cara compe-
tente e acredito que vamos ter anseios 
de melhorar nas nossas questões, va-
mos conseguir junto ao Sindicato e a 
Associação”, conclui.



4

2021



5

2021

NOTAS

STF mantém dispositivo da Lei Maria da Penha que permite a
autoridade policial a conceder medidas protetivas

Por unanimidade, nesta quarta-fei-
ra (23/3) o Supremo Tribunal Federal 
(STF) julgou improcedente a ação, 
protocolada pela Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB). O do-
cumento argumentava que apenas 
juízes poderiam conceder medidas 
protetivas para vítimas de violência 
doméstica. A corte manteve o dispo-
sitivo da Lei Maria da Penha que au-
toriza a autoridade policial a conceder 
medidas protetivas.

O ministro Alexandre de Moraes, rela-
tor do caso, destacou que o Sistema In-
ternacional de Direitos Humanos criou 

mecanismos preventivos, repressivos 
e eficazes contra a violência domésti-
ca que com o tempo foram aprimora-
dos, e portanto, não indicam qual au-
toridade é a competente para impor 
o afastamento do agressor, “mas não 
excluem as autoridades administrati-
vas/policiais”.

Acompanharam o relator os ministros 
André Mendonça, Nunes Marques, 
Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, 
Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, 
Gilmar Mendes, Luiz Fux e as minis-
tras Cármen Lúcia e Rosa Weber.
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CLUBE ADEPOL

Fim-de-semana de sol:
Aproveite a família e venha para o Clube da Adepol!

A previsão para este final de semana 
é de muito sol em Brasília! Nada me-
lhor do que aproveitar o dia ensolara-
do no Clube Adepol. Os associados 
podem aproveitar a academia, pisci-
na, churrasqueiras, sauna, sinuca e 
muito mais! 

Para as crianças, o clube oferece es-
colinhas de windsurf, kitesurf, caiaque, 

futebol, tênis, futvôlei, canoas havaia-
nas e vôlei de areia. Atividades que 
também pode ser feitas pelos adultos.

Não deixe de aproveitar e traga toda 
a família. O horário de funcionamento 
é das 8h até as 17h.
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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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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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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 

Manuela Correa
 

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

