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NOTAS

Em assembleia, Delegados aprovam
prestação de contas da Adepol

A Associação dos Delegados de Po-
lícia do Distrito Federal (Adepol/DF) 
realizou Assembleia-Geral Ordinária 
para a prestação de contas da enti-
dade para o exercício 2020. A reu-
nião foi realizada na sede do Clube da 
Adepol, nesta quinta-feira, 26 de maio.

O presidente da Adepol, Amarildo 
Fernandes, abriu a assembleia com 
a leitura do edital de convocação. Em 
seguida, o tesoureiro-geral, dr José 
Werick de Carvalho apresentou o 
relatório de contas aprovado pelo 
Conselho Fiscal. Carvalho explicou a 
situação financeira da associação.

Amarildo Fernandes destacou que em 

2020, devido à pandemia da Covid-19 
não foi possível realizar obras ou mu-
danças no clube, e que em 2021 a di-
retoria retornou com todo o gás.

“Foram realizadas diversas mudanças 
durante a pandemia para que o retor-
no fosse com qualidade para os as-
sociados. As mudanças tiveram efeito 
muito positivo nas contas do Clube, 
porém, mantendo a qualidade dos 
serviços prestados. Fizemos reformas 
dos banheiros, a construção de mais 
uma quadra de Beach Tênis, a moder-
nização da iluminação do clube, entre 
várias outras obras”, destacou Amaril-
do Fernandes.
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Diretoria do Sindepo convoca filiados para Assembleia Geral

Os Delegados associados ao Sindica-
to dos Delegados de Polícia do Dis-
trito Federal (Sindepo/DF) aprovaram 
por unanimidade a prestação de con-
tas do Exercício 2021, durante Assem-
bleia-Geral realizada nesta quinta-fei-
ra, 26 de maio. A reunião foi realizada 
na sede do Clube da Adepol.

O Diretor Financeiro, dr Paulo Rober-
to D’Almeida apresentou as contas da 
entidade e fez a exposição do parecer 
aprovado pelo Conselho Fiscal.

Dr Rafael Sampaio, presidente do Sin-
dicato, destacou que grande parte da 
renda do sindicato vem de contribui-
ções sociais. Já os valores restantes 
foram arrecadados devido a venda 
das salas comerciais que a entidade 
possuía no Brasília Shopping. Na con-
tramão, um dos gastos mais recorren-
tes da entidade no último ano foi a re-
presentação jurídica dos associados.

“O objetivo do Sindicato é atender os 
anseios dos Delegados, principalmen-
te daqueles que estão mais fracos e 
precisando de um suporte. Não temos 
como nos afastar dessa realidade”, 
salientou dr Rafael.

Ao final da reunião, o vice-presiden-

te da instituição, dr Marcelo Portella, 
usou seu momento de fala para home-
nagear o presidente, dr Rafael Sam-
paio, que se afastará do Sindicato no 
final de maio.

“Eu quero ressaltar a grande gestão 
realizada pelo presidente Rafael. Ra-
fael desenvolveu um network formi-
dável. Em todos os lugares aonde eu 
chego, as pessoas citam a diferença 
na coordenação do Sindepo. Como vi-
ce-presidente, quero agradecer os ca-
minhos que foram abertos não apenas 
pelo Rafael, mas também pelo Pauli-
nho. As pessoas têm o prazer em abrir 
as portas para vocês. O caminho foi 
árduo, mas conseguimos muitas van-
tagens para a categoria, como o au-
xílio alimentação, entre outras. Então 
eu quero ressaltar aqui essa grande 
gestão”, enfatizou dr Marcelo Portella.
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Vice-diretor do Sindepo visita
Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do MPDFT

O vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do DF (Sindepo), dr 
Marcelo Portella, visitou o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, na sede 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nesta terça-feira, 25 de maio.

A visita teve o objetivo de discutir importantes temas de interesse da categoria. 
Durante o encontro, dr Marcelo Portella esteve acompanhando do corpo jurídico 
do Sindicato.
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Questionário da Polícia Civil para construção de programa de 
Saúde Mental dos policiais do DF está disponível 

Ainda dá tempo de responder ao 
questionário para o planejamen-
to do “Programa de Prevenção e 
Promoção de Saúde Mental”. Uma 
pesquisa com a finalidade de co-
nhecer melhor a realidade da saúde 
mental dos servidores policiais civis 
do DF. A pesquisa foi lançada em 4 
de maio e ficará disponível durante 
todo o mês.

O questionário, elaborado pela mé-
dica da Policlínica da PCDF Claris-
se de Araújo, pretende contribuir 
para a elaboração de programas de 
atuação na prevenção de doenças 
e na promoção da saúde.

Para preencher o documento, os 
Delegados gastarão apenas cin-
co minutos. É importante ressaltar 
que as informações serão mantidas 
em sigilo e acessadas apenas pela 
equipe de assistência médica e psi-
cológica da instituição.

Não deixe de participar, o preenchi-
mento é simples e rápido! Acesse:
https://forms.gle/88pEWwAu5zu-
j4W2r9

https://forms.gle/88pEWwAu5zuj4W2r9
https://forms.gle/88pEWwAu5zuj4W2r9
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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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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 

Andressa Oliveira
 

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

