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ENTREVISTA

Ser Delegado sempre foi um sonho de 
vida, “desde o início da faculdade de 
Direito”, conta Abraão Alves Ferreira, 
conselheiro fiscal da Adepol. Mas, a 
caminhada até a conquista do cargo 
teve seus desafios; os primeiros anos 
não foram fáceis. 

“Resolvi cursar Direito, visando alcan-
çar o cargo de Delegado de Polícia da 
PCDF. Nesse contexto, eu passava 
por um momento muito difícil de or-
dem familiar, trabalhava o dia inteiro 
como motorista de um órgão público 
e estudava à noite na faculdade. De-
pois, consegui galgar cargos públicos 
em comissão, os quais me proporcio-
naram experiência na área jurídica. 
Durante um ano e meio fui estagiário 
da Defensoria Pública. Durante os in-
tervalos das aulas ficava na biblioteca 
lendo doutrina e tomando livros em-
prestados, para depois fazer a leitura 
em casa”, relembra. 

Enquanto fazia a faculdade Abraão 
conseguiu ser aprovado no concur-
so para bombeiro militar do DF, onde 
atuou no cargo por cinco anos, nas 
graduações de soldado e cabo. Ao 
mesmo tempo que exercia o cargo 
militar atuava como colaborador da 
Defensoria Pública do DF, por apro-
ximadamente três anos e meio. Os 

De motorista a delegado: uma história de esforço e dedicação, 
conheça a trajetória de Abraão Alves Ferreira

estudos também renderam aprova-
ção em outros concursos, entre eles 
para advogado da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC). Mas o sonho de 
ser Delegado ainda não tinha aconte-
cido. 

“Prestei concurso público para Dele-
gado de Polícia de Goiás e da Polícia 
Federal, todavia acabei sendo repro-
vado nos dois. Mas, essas reprova-
ções não me desanimaram”, diz. A 
eliminação nos concursos não foi o 
ponto final da história profissional de 
Abraão.  
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“Quando publicaram o edital de De-
legado de Polícia do DF, mais preci-
samente em 31/12/2015, dia de muita 
alegria e certeza que minha hora ha-
via chegado. A partir de então, estu-
dava de dia e de noite, aos finais de 
semana e feriados, abdicando e re-
nunciando de muitas coisas que eram 
valiosas para mim”, recorda.  

“Minha família e minha crença em 
Deus foram fundamentais na minha 
aprovação para Delegado e continuam 
sendo no exercício da minha carreira. 
Finalizo dizendo que, não há nada im-
possível para Deus. Ele é capaz de 
fazer infinitamente mais do que tudo o 
que pedimos ou pensamos, de acordo 
com o seu poder que atua em nós”, 
afirma o Delegado, que hoje está lota-
do na 8ª DP. 

Na PCDF passou pelas 27ª DP, 12ª 
DP, 29ª DP e 38ª DP. Foi Diretor 
Adjunto da 1ª Divisão de Homicídios 
da CHHP/DPE, ex-Diretor de Inteli-
gência do Departamento de Polícia 
Circunscricional e ex-Delegado Chefe 
Adjunto da Delegacia de Crimes Con-
tra a Ordem Tributária do Departa-
mento de Combate à Corrupção e ao 
Crime Organizado. 

“Minha trajetória como Delegado sem-
pre foi representada pela determina-
ção, profissionalismo, honestidade, 
respeito e entrega. A maior lição que a 
carreira de Delegado me proporcionou 
foi a de decidir independentemente 
da circunstância, buscando a justiça, 
bem como preservar a integridade fí-

sica, moral e patrimonial do cidadão”, 
declara.     

Já atuando na profissão, ele recorda 
uma operação que foi deflagrada após 
meses de investigação. “Constatamos 
o trajeto em tempo real do criminoso, 
entre sua residência até o local do ho-
micídio, e da sua saída da cena do cri-
me até a residência de sua namorada, 
que culminou na representação pela 
prisão preventiva e cumprimento dos 
mandados de prisão e busca e apre-
ensão”, conta.  

O Delegado Abraão também lembra 
de um fato inusitado que teve que 
passar na profissão. “Tive o desprazer 
de prender um ex-colega de profissão 
militar, que ao saber que ficaria preso, 
tentou suicídio na cela, no momen-
to em que eu, por  acaso, passava 
no corredor que dava acesso a cela. 
Aquilo me constrangeu, me fez perce-
ber o que as pessoas são capazes de 
fazer em um momento de desespero 
e, também, como a autoridade policial 
deve lidar em situações tensas e ex-
tremas”, relembra. 
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Na sua avaliação, os principais desafios 
da carreira são de ser justo na tomada 
de decisão e o risco inerente à profis-
são desempenhada. No âmbito insti-
tucional, as dificuldades são “a busca 
pela independência funcional, pelas 
prerrogativas do cargo, e, por fim, o 
reconhecimento/tratamento como car-
reira indispensável do Estado”, diz. 

Por fim, Abraão conta que, como inte-
grante da diretoria da Adepol, desfruta 
de bons momentos em família no clu-
be da associação. “Costumo frequen-
tar o clube, acompanhado da minha 
família, sendo um lugar que pratico o 
meu lazer e que me proporciona con-
fraternizar com os amigos e colegas”, 
afirma.  

 “Ser Delegado de Polícia é ser o profissional direto e 
imediato pela concretização do bem comum, da pacificação 
social e da justiça, sendo o elo essencial entre a vedação 
ao excesso e da proibição a proteção deficiente do Estado”.
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NOTAS

Muitos gols marcaram a última rodada dos Adeboleiros. Suécia continuou a 
boa fase e venceu por 3 a 0 a Holanda. Inglaterra esqueceu a derrota do último 
jogo e venceu por 5 a 1 o time de Portugal. Em forte disputa, França conseguiu 
vencer a Alemanha por 4 a 3. Confira a galeria de imagens: 

Confira os últimos gols da sétima rodada
do Campeonato Adeboleiros 

https://drive.google.com/drive/folders/1mt2eZQSbpxVghvxoWufkmlc2rGgYsxwV?usp=sharing
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NOTAS

Baseada nos preceitos de uma edu-
cação dialógica e transformadora, a 
Escola Superior de Polícia Civil do 
Distrito Federal (ESPCDF) oferta 
GRATUITAMENTE o curso de Pós-
-Graduação (especialização) em Ci-
ências Policiais, área do saber reco-
nhecida pelo Parecer CNE-CES nº 
945/2019. 

As aulas serão SEMIPRESENCIAIS: 
duas vezes por semana, às terças e 
quartas-feiras, presenciais, e às quin-
tas, online, das 8h30 às 12h. Nos dias 
de aulas e atividades do curso o horá-

rio de expediente nas Unidades Poli-
ciais será das 15h às 19h. As matrícu-
las terão início em 10/11/2021. 

A especialização é composta por cin-
co módulos temáticos e pelo Trabalho 
de Conclusão de Curso. A previsão de 
realização dos cinco primeiros módu-
los do curso é de fevereiro a novembro 
de 2022. O Trabalho de Conclusão do 
Curso será desenvolvido no primeiro 
semestre de 2023.

Confira a seguir a lista de documentos 
necessários para a matrícula. 

Escola Superior de Polícia Civil do DF
oferece especialização gratuita em Ciências Policiais 
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LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA
(FORMATO PDF)

I. Documento de identificação válido e com foto(Carteira de identidade; Car-
teiras de Registro Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte);

II. Certificado/Diploma e histórico escolar de conclusão do Ensino Superior;

III. 01 (uma) foto;
IV. Carteira funcional policial;

V. Declaração do órgão de pessoal respectivo, que ateste ser o candidato 
pertencente ao grupo em que está se matriculando;

VI. Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho 
informando domicílio;

VII. Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para maiores de 
18 anos do sexo masculino (Obs.:O candidato com idade igual ou superior a 
45 - quarenta e cinco - anos completos está dispensado da apresentação do 
documento).
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NOTAS

Buscando melhorar ainda mais o atendimento de saúde dos associados e seus 
dependentes, a Adepol firmou mais um convênio na área. A partir de agora, a 
operadora Prevent Senior Private passa a integrar o rol de empresas parceiras 
da associação. Para mais informações, dúvidas e adesões o associado deve 
entrar em contato com Adriana, pelo telefone (61) 99451-5877. Caso tenha 
interesse no atendimento presencial, basta realizar o agendamento prévio no 
mesmo contato. O atendimento será realizado toda quarta feira, das 14h às 
17h, na Adepol/DPE, até o dia 30/11/2021. 

Adepol firma convênio com a operadora de saúde
Prevent Senior Private
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EVENTOS

Marque na agenda: dia 4 de dezembro de 2021 acontece o nosso tradicional 
Baile dos Delegados! A confraternização de fim de ano está de volta, no Clube 
de Engenharia.

Os ingressos já estão à venda nas sedes da ADEPOL e SINDEPO. 

O valor será de R$ 100 até dia 12 de novembro (sujeito a alteração após a 
data). Os convites são limitados a dois (2) por Delegado associado.

Nossa festa terá serviço de manobrista, buffet com jantar completo e bebidas all 
inclusive, além de DJ e show com a banda Joy Band! 

Compre já seus ingressos e garanta sua presença! 

Venda de convites para o Baile dos Delegados
está aberta a partir do dia 25



11

2021

COMUNICADO



12

2021

COMUNICADO

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!



13

2021

COMUNICADO
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COMUNICADO
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SORTEIO
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CLUBE ADEPOL
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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.
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http://www.clubedodelegado.com.br
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CLUBE DE VANTAGENS
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CLUBE DE VANTAGENS
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PARCERIAS
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Confira mais uma parceria exclusiva para os filiados das Entidades Integradas! 
Baixe o aplicativo da Lavô em seu celular agora mesmo e use o código de des-
conto para agendar o serviço! Os códigos mudam toda semana, fique ligado 
em nossas redes!
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OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Marcelo Portella
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Tatiana Damasceno
 

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

