2022

DELTA
INFORMA
Informativo da Associação e do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal

26 de Agosto de 2022

“ERA O MEU SONHO, EU LUTEI POR ELE”:
CONHEÇA A HISTÓRIA DA DELEGADA DE POLÍCIA ILDETE AMBROSIA

Leia também
DELEGADO DIEGO LUÍS SILVA CASTRO
É HOMENAGEADO NA SOLENIDADE..
Pág. 5

SINDEPO DF DIVULGA DATA PARA
INSCRIÇÕES DO EDITAL DO TRIÊNIO...
Pág. 7

1

ENTIDADES INTEGRADAS SE REÚNEM
COM DIRETOR DA PCDF...
Pág. 11

www.entidadesintegradasdf.org.br/

2022

ENTREVISTA
“Era o meu sonho, eu lutei por ele”:
Conheça a história da Delegada de Polícia Ildete Ambrosia
Mulher negra e aluna de escola pública, em Anápolis - GO, enfrentou diversas
provações para conquistar sua profissão

Ildete Ambrosia Sobral dos Santos, 71
anos, natural de Anápolis-GO, nascida em trinta de dezembro de 1950.
Mulher negra, aluna de escola pública, decidiu que queria se tornar Delegada de Polícia ainda na adolescência. Ao manifestar o seu desejo à
família, a ideia parecia muito absurda
para o pai. “Espantado e resoluto, ele
respondeu que esta profissão era só
para homens. Mas, retruquei e afirmei
que seria Delegada”, se lembra.
O ano era o de 1972 quando a aposentada decidiu sair de Anápolis, em Goiás, para vir para Brasília - DF em busca do seu sonho. O apoio da mãe foi
fundamental para que ela conseguisse
prosseguir. “Enfrentei diversas provações e ela sempre me encorajava. A
família se torna um instrumento de oração e motivação para que alcancemos
a realização de um sonho”, afirma.

trabalho, se formando em direito pela
Universidade CEUB em 1986.
No mesmo ano, Ildete prestou concurso para Delegado de Polícia, tomando posse na 19ª DP, no P Norte, na
Ceilândia - DF, em 1987. Emocionada,
conta que o pai foi prestigiá-la na solenidade que oficializou sua nova profissão. “No transcorrer da vida, já idoso e
enfermo, ele esteve presente na cerimônia da minha posse”, declara. Após
três anos em escala de plantão, a Delegada foi removida para a unidade da
17ª DP, em Taguatinga - DF, onde permaneceu como plantonista e posteriormente como Delegada Assistente.

Sem poder contar com as condições
financeiras dos pais, decidiu que iria
começar a trabalhar para poder pagar os estudos. Em 1976 foi aprovada no concurso para Escrivão na
Polícia. Após dez anos exercendo a
função nas Delegacias de Polícia da
1ª, 4ª e 17ª do Distrito Federal, conseguiu conciliar a rotina de estudos e
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Trajetória

Dra. Ambrosia lembra que, mesmo
sendo a realização de um sonho, a
trajetória não foi fácil. O preconceito
dentro da corporação e os desafios
da carreira marcaram essa jornada,
mas que nunca desistiu no caminho.
“Minha resposta sempre foi mostrar
o meu valor por meio de um trabalho qualificado, exercido com equilíbrio, eficiência e competência. Escolhi o cargo, apta para exercê-lo. Estas
eram infalíveis armas contra qualquer
preconceito. Era o meu sonho, eu lutei
por ele”, afirma.

Após ser removida da unidade da 17ª
Delegacia de Polícia, em Taguatinga
- DF, onde permaneceu como plantonista e posteriormente como Delegada assistente, assumiu o cargo de Assessoria Titular na Coordenação de
Polícia Circunscricional. Logo depois,
a Dra. Ildete Ambrosia foi transferida
para o Centro de Telecomunicações
da Polícia, onde permaneceu por três
anos e coordenou a Colônia de Férias
da PCDF destinada aos filhos dos policiais da corporação.

O Delegado de Polícia cumpre uma
parte importante na linha de frente no
enfrentamento de crimes. Dentre as
cansativas diligências para localizar e
prender autores de estupros na circunscrição da 17ª Delegacia de Polícia, em
Taguatinga -DF, todas coroadas com
êxito pela Dra. Ildete, um em específico
te chamou a atenção. Era um caso em
que o filho havia assassinado a mãe.
“Era um bárbaro homicídio, o autor confessou a autoria. Aquilo desencadeou
em mim uma tristeza profunda e vários
questionamentos”, lamenta.

A Delegada também prestou serviço para a Delegacia de Atendimento
Especial a Mulher (DEAM) e para a
Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Em 1988, foi nomeada
para chefiar a Delegacia de Vigilância
e Capturas. No ano seguinte, após
completar o tempo de serviço na Polícia somado aos nove anos de trabalho no setor privado, Ildete Ambrosia
teve sua aposentadoria concedida.
Atualmente, mesmo aposentada, Ambrosia afirma que tem uma ótima comunicação com as entidades policiais.
“Minha relação com nossas entidades
representativas é excelente. Sou frequentadora assídua do clube, participo de atividades sociais e esportivas e
sempre estou disposta a colaborar com
seus dirigentes quando sou convocada”.

Com orgulho, conta que procurou fazer
história por meio de suas ações. “Por
onde passei, deixei minha marca registrada combatendo a violência, mediando conflitos, orientando e conduzindo
investigações, derrubando estereótipos, demonstrando a importância do
meu papel dentro da função policial e
colocando em evidência a sensibilidade que nos é peculiar”, ressalta.
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NOTAS
Delegado Diego Luís Silva Castro é homenageado na solenidade
de Outorga das Comendas da 22ª Ordem do Mérito MPM

Após sucesso na operação Cricket, o Delegado recebeu a
Comenda de Alta Distinção
A Operação Cricket foi responsável
pelo desmanche de uma organização
criminosa, baseada em Brasília-DF,
que fazia o comércio de portes ilegais
de armas de fogo com o auxílio de militares. As investigações duraram cerca de seis meses, tendo 26 mandados cumpridos de busca e apreensão.
Foram captadas cerca de 70 armas
de fogo, milhares de cartuchos, máquinas de recarga e silenciador.

O Delegado da Polícia Civil do DF,
Diego Luis Silva Castro, responsável
pela Delegacia de Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF da Corpatri/PCDF), foi homenageado nesta
terça-feira (23), com a Comenda da
Ordem do Mérito Ministério Público
Militar - Alta Distinção na solenidade
de Outorga das Comendas da 22ª Ordem do Mérito MPM.
A Condecoração tem como finalidade agraciar personalidades e organizações, civis e militares, que tenham
prestado méritos de serviços ao País e
à Instituição. “Fui agraciado com a Comenda Alta Distinção, uma das mais
importantes honrarias concedidas pelo
MPM, em razão das investigações presididas no âmbito da operação Cricket,
no fim do ano de 2020”, declara.

Ao receber a homenagem, o Delegado de Polícia, Diego Luís, reforçou a
importância das parcerias e cooperações entre as instituições. “Me sinto
extremamente honrado pelo mérito
recebido. Mas, principalmente pelas
portas e parcerias firmadas durante a
deflagração e toda a investigação. São
parcerias importantes para a PCDF e
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fim a esta organização criminosa. Foi
um momento marcante na minha carreira e também aos demais oficiais que
trabalharam nesta operação”.

que reforçam a importância de criarmos
laços com as instituições visando sempre o bem-estar social”, declara.
O Delegado relembra que foram muitos
os percalços que a equipe percorreu
para que obtivessem sucesso na operação, mas que foi bem sucedida também
graças ao compromisso dos procuradores e promotores do Ministério Público
Militar. “Eles deram todo suporte jurídico e técnico para que pudéssemos pôr

A solenidade aconteceu no Auditório
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Adriana Lorandi, da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, no Setor de
Embaixadas Norte, em Brasília -DF.
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NOTAS
Sindepo DF divulga data para inscrições do
edital do triênio 2023/2025
As chapas poderão se candidatar até o dia 07 de outubro
As candidaturas poderão ser apresentadas a partir das 09h do dia 28
deste mês até o às 19h do dia 07 de
outubro na sede do Sindepo - DF, localizada no clube da Adepol-DF. Os
locais em que funcionarão as mesas
coletoras serão divulgados no site do
Sindepo-DF por meio de edital, documento afixado na sede do Sindicato e
também por e-mail ou carta para os
associados em até 10 dias antes da
data marcada para o pleito.

A partir do dia 28 de setembro de
2022 estarão abertas as inscrições do
edital do Sindicato dos Delegados de
Polícia do Distrito Federal (Sindepo DF) para o triênio de 2023 a 2025. A
análise dos editais acontecerá no dia
09 de novembro deste ano, das 08h
da manhã até as 20h na sede do Sindicato.
Para as inscrições das chapas, os
candidatos deverão observar as formalidades estatutárias previstas no
artigo 29, caput, e seus parágrafos.
A assembleia será regida conforme o
Estatuto do Sindepo, bem como as regras complementares e as respostas
às consultas decorrentes de deliberação da Comissão Eleitoral.

O cronograma completo poderá ser
encontrado no site da Sindepo-DF
para consulta e esclarecimento de
qualquer dúvida.
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NOTAS
Entidades Integradas se reúnem com Diretor da PCDF para
tratar da nova regulamentação da Supervisão de Dia e da
abordagem ao colega Delegado
Paulo D’Almeida, e o presidente da
Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Adepol/DF),
Amarildo Fernandes, estiveram reunidos na tarde desta segunda-feira (22)
com o Delegado- Geral da Polícia Civil
do Distrito Federal, Robson Cândido,
para tratar sobre a abordagem abusiva sofrida pelo Delegado da PCDF,
Mauro Aguiar, no último dia 13/08.
O Delegado, que estava em serviço e
exercia a função de Supervisor de Dia,
foi submetido a uma abordagem vexatória e constrangedora.
Em reunião, os presentes afirmaram
que o fato gerou “constrangimento e
revolta de toda a categoria”. Diante do
caso o Delegado- Geral da PCDF determinou a instauração de um procedimento legal para investigar o abuso
cometido na abordagem.
Segundo o presidente do Sindepo,
“as Entidades Integradas continuarão
acompanhando o caso e prestando total apoio ao doutor Mauro, por esse fato
lamentável, que atinge toda a carreira
dos Delegados de Polícia do Distrito
Federal”, afirmou Paulo D’Almeida.
Além disso, ficou ajustado que, a partir de hoje, será implantada uma nova
regulamentação da atividade de Supervisor de Dia, adotando modelo que
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preserve a segurança e a dignidade
do cargo. A nova regulamentação está
sendo concluída e logo deverá ser informada a todos os delegados.
Já na quarta-feira(24), diretores do
Sindepo e da Adepol estiveram reunidos com o Delegado Mauro Aguiar,
na 17ª DP, onde atua como Delegado-Chefe.
Após tomar conhecimento do ocorrido
pela imprensa, as Entidades Integradas realizaram a visita para prestar solidariedade ao colega.
Os diretores das entidades integradas
reiteraram o apoio e o acompanhamento das diligências em curso. Na
ocasião, ambos os Presidentes enalteceram a recente regulamentação das
atividades desenvolvidas pelo Supervisor de Dia, trabalho feito em conjunto
com a Direção-Geral.
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NOTAS
Presidente do Sindepo-DF, Paulo Roberto D’Almeida,
é homenageado como idealizador e fundador do Sinlazer

A homenagem aconteceu na última
sexta-feira (18). Fundado em 1996,
o Sinlazer tem como intuito fortalecer
a união entre os diversos clubes do
Distrito Federal. “Nos preocupamos
em reunir todos os clubes do DF
para que possam trabalhar juntos,
ficar juntos. Para que tenham mais
força e representatividade perante os
órgãos públicos e também no âmbito nacional”, explica o presidente do
Sindepo, Dr. Paulo Roberto.
Além de presidir o Sindicato dos
Delegados, Dr. Paulinho também
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é presidente do Sinlazer e já exerceu cargos importantes em outros
clubes, como presidente do Minas
Brasília Tenis Clube, da Adepol - DF,
da Adepol Brasil e atualmente participa também como presidente do
Conselho Fiscal da Adepol - DF.
Ao receber a homenagem, Dr. Paulo
ressalta que este não é um reconhecimento apenas para ele, mas para
todos os outros Delegados também.
“Esta homenagem não foi só para mim,
mas representa também para toda a
categoria”, declara.
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NOTAS
Adepol avalia nova parceria com plataforma Gympass

Atendendo aos pedidos e também
como forma de incentivar os delegados a terem hábitos mais saudáveis, a
Associação dos Delegados do Distrito
Federal (Adepol-DF) está em busca
de uma possível parceria com a plataforma GymPass.
A GymPass é uma empresa que oferece diversos serviços relacionados
ao bem-estar do corpo e da mente.
Por meio de uma rede de benefícios,
os delegados terão acesso a diversas
academias, personal trainers, psicólogos e terapeutas que podem ser solicitados a qualquer tempo e em qualquer lugar do mundo onde estiverem.
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Para a contratação da plataforma é
necessário que pelo menos 500 beneficiários façam parte do acordo. Cada
pessoa poderá escolher um dentre os
diversos planos disponíveis e também
deverá contribuir com o valor simbólico de R$9,00 que será repassado diretamente para a GymPass.
Para consultar os planos e se inscrever basta consultar o link disponível
abaixo.
https://site.gympass.com/br/companies
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ESPAÇO MULHER
Espaço Mulher volta a oferecer massagem para as associadas
O Espaço Mulher está retomando suas atividades de massagens para as filiadas e familiares. Com atendimento de excelência voltado à beleza e a saúde, o
local foi pensado especialmente para as Delegadas da PCDF.
Serão oferecidas no espaço massagens Relaxante, Drenagem, Modeladora e
Desportiva.
Seguindo todas as orientações de biossegurança, o local oferece ainda serviços de design de sobrancelhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação,
corte, escova e muito mais!
Para saber mais, entre em contato pelos telefones (61) 3361-8471 ou (61)
8247-0506.
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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.

25

2022

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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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 diversas áreas do conhecimento.
Para associados da Adepol-DF, o desconto desse semestre é o valor da
bolsa adquirida pelo candidato + 5%
de pontualidade.
Funciona assim: o candidato parceiro deve prestar o vestibular e passar
ou usar a nota do Enem dos últimos
quatro anos com média igual ou supe29

rior a 450 pontos. Feito isso, é lançado 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 descontos para os filhos de colaboradores 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/
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