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ENTREVISTA

Ser Policial sempre esteve em seu 
destino. Em 1984, John Kennedy Pin-
to foi aprovado na Academia de Polí-
cia Militar do Estado de Minas Gerais, 
mas não quis ingressar na carreira. 
No ano seguinte prestou concurso 
novamente para a PMMG, e apesar 
da segunda aprovação decidiu nova-
mente que essa não seria a corpora-
ção que queria servir. 

Natural de Soledade de Minas - MG, 
iniciou a vida no serviço público em 
1987, na Força Aérea Brasileira, 
exercendo a função de especialista 
em aeronaves. Logo depois, o então 
advogado prestou concurso público 
para Defensor Público do Estado de 
Minas Gerais e foi aprovado. Mas, 
mesmo com uma carreira estabiliza-
da, em 1999 decidiu que queria se 
tornar Delegado da Polícia Civil em 
Brasília, ano em que assumiu o cargo 
de Delegado de Plantão na 18º DP, 
em Brazlândia-DF. 

“Quando já era Defensor Público e 
contrariando a lógica, deixei a car-
reira com garantias constitucionais e 
independência administrativa, que a 
tornam uma carreira forte aos olhos 
dos Governantes, para assumir a 
carreira de Delegado de Polícia, que 

Para John Kennedy Pinto, o Delegado de Polícia é elemento
fundamental para o desenvolvimento e equilíbrio da sociedade

carece urgentemente dessas garan-
tias. Entretanto, em nenhum mo-
mento de minha trajetória na PCDF 
jamais arrependi dessa decisão. Até 
hoje, mesmo na condição de vete-
rano, tenho orgulho de ser Policial. 
Posso dizer que nunca foi um sonho 
ser Delegado de Polícia, mas uma 
realidade de satisfação absoluta, que 
jamais havia imaginado que poderia 
sentir em minha vida”, declara. 

Durante os 20 anos na Polícia Civil do 
Distrito Federal passou por diversos 
cargos, dentre eles: Diretor Adjunto 
do Centro De Detenção Provisória- 
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blicos, Promotores de Justiça, Magis-
trados e demais servidores públicos 
dessas esferas citadas”, ressalta.

O servidor aposentado afirma tam-
bém que pela carreira, aprendeu 
a servir a sociedade, e que isso só 
foi possível porque pôde contar com 
o auxílio da família durante todos 
os anos de profissão. “A família é 
a base de tudo, a família é tão im-
portante para as relações humanas 
que chegam a ser sagradas. Comigo 
não foi diferente, sou casado há 32 
anos e tenho duas filhas. Certamen-
te, o sucesso profissional em minha 
vida é consequência da família que 
possuo”, enfatiza.

Mas, nem sempre a carreira traz só 
coisas boas, pelo contrário, atuar na 
linha de frente em combate ao cri-
me é uma tarefa difícil. Mesmo no 
dia a dia, lidando com as mais diver-
sas maldades, se lembra de um dia 
muito difícil que enfrentou durante 
o expediente. “Foi em um sábado, 
enquanto exercia as funções de su-
pervisor, quando fui chamado a um 
local de homicídio. Quando cheguei, 
o corpo ainda queimava no interior 
de um porta-malas do veículo. Fiquei 
durante dias sentindo aquele odor e 
comecei a conhecer a crueldade do 
ser humano”, se recorda.  

Porém, em contrapartida, o Delegado 
coleciona boas memórias dos anos 
de profissão. “Em uma data próxima 
ao natal, fui convidado por colegas de 

CDP, Delegado Adjunto da Delegacia 
de Homicídios, Assessor Institucional 
da SSP-DF, Assessor Institucional da 
PCDF, Delegado-Chefe da Delega-
cia Especial de Combate aos Crimes 
contra a Administração Pública-DE-
CAP; Diretor da Divisão de Opera-
ções Aéreas da PCDF, Presidente da 
Comissão Permanente de Disciplina 
da SSP/DF, Diretor da Divisão de De-
fraudações da PCDF.

John Kennedy destaca o tempo como 
de Delegado de Polícia como um dos 
períodos mais empolgantes de sua 
vida. “Tenho convicção que o Dele-
gado é elemento fundamental para o 
desenvolvimento e equilíbrio da so-
ciedade, tendo sido para mim o me-
lhor e mais empolgante período da 
vida. Conheci a falibilidade humana 
e também a solidariedade das pes-
soas, tendo tido a oportunidade de 
adquirir experiências que muito me 
auxiliaram nas decisões pessoais”, 
orgulha-se.

Aposentado, ao fazer um balanço de 
todos estes anos na PCDF, descreve 
a trajetória como vitoriosa. “Nestes 
20 anos de serviços prestados cum-
pri todas as missões que me foram 
determinadas, sem que tivesse ex-
perimentado qualquer tipo de repri-
menda por parte de meus superiores, 
por desídia profissional. Aliado a este 
fato, também sempre me relacionei 
de forma profissional positiva com os 
outros operadores do Direito, quais 
sejam, Advogados, Defensores Pú-
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uma Delegacia de Polícia Circunscri-
cional para que nos organizássemos 
e pudéssemos levar o espírito nata-
lino para as crianças de uma comu-
nidade carente. Quando chegamos 
com as viaturas caracterizadas, com 
presentes e guloseimas, as crianças 
se aproximaram com sorrisos verda-
deiros no rosto. Aquela imagem so-
brepõe tudo de ruim que visualizei 
na carreira”, relembra o aposentado 
com satisfação.

Em relação ao Sindicato e a Associa-
ção dos Delegados de Polícia Civil, 
é membro desde 2006, quando inte-

grou a diretoria. Atualmente é Diretor 
de Aposentados e acredita que tem 
muito a contribuir para o trabalho da 
PCDF. “Não satisfeito somente com 
essa incumbência também sempre 
estou presente nas reuniões e dis-
cussões dos componentes do Sindi-
cato emitindo minhas opiniões com 
responsabilidade e seriedade. As re-
lações que possuo com as entidades 
são as melhores possíveis e ultima-
mente tenho frequentado o clube de 
forma mais cotidiana, são oportuni-
dades de apreciar um clube familiar, 
belo e aconchegante, com atividades 
variadas”, finaliza. 
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NOTAS

Adeboleiros retorna atividades no próximo dia 08 

O amistoso mais tradicional da Polí-
cia Civil do Distrito Federal está a todo 
vapor! Mas, neste sábado (01), não 
haverá jogos devido ao perído elei-
toral. Com o tema “Qtar World Cup”, 
em homenagem a Copa do Mundo 
2022, a 14ª edição dos Adeboleiros 
dará início a quarta rodada do torneio 
no sábado do dia 08 de outubro, no 
clube da Adepol, a partir das 9h. 

Ao todo são oito seleções participan-
tes, representando os países da Ará-
bia Saudita, Camarões, Dinamarca, 
Estados Unidos da América, Gana, 
País de Gales, Polônia e Qatar. 

Nesta edição, com a presença espe-
cial dos times de Peritos Criminais 
da PCDF, dos Delegados Federais e 
Peritos Federais da APDF e pela pri-
meira vez os Juízes de Direito do DF, 
concorrendo pela Amagis.

Os jogos seguem até o início de de-
zembro deste ano, quando acontece-
rá a grande final. Mais notícias sobre 
a competição podem ser acompa-
nhadas por meio do aplicativo Bora 
Soluções Esportivas, com os resu-
mos das partidas e desempenho das 
equipes.
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NOTAS

Sindepo e Adepol promovem campanha
para o Dia das Crianças 

O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal (Sindepo/DF) e a 
Associação dos Delegados de Polícia Civil (Adepol/DF) iniciaram, nesta sema-
na, uma campanha de arrecadação de roupas, sapatos e brinquedos para o Dia 
das Crianças. 

As doações serão revertidas para uma instituição que cuida de crianças com 
câncer na região do Sol Nascente no dia 12 de outubro. Para contribuir é muito 
fácil, basta ir até um dos pontos de arrecadação e deixar a sua doação. 

Locais de arrecadação:
Sede do Sindepo e Sede da Adepol, de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h, 
até o dia 10 de outubro.
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Quer comprar ou vender um produto?
Adepol/DF cria Espaço Classificados no Delta Informa

Tem algum serviço a oferecer, mas 
não sabe onde divulgar? Ou até mes-
mo aquele item que não tem mais uti-
lidade e gostaria de passar para fren-
te? Com o intuito de facilitar a troca 
entre os associados, a Adepol dispo-
nibilizará no Delta Informa uma seção 
especial. O Espaço Classificados será 
lançado no dia 16 de setembro.
 

Serviços, produtos para negociação, 
trocas, vendas ou até mesmo alugu-
éis são algumas das várias possibili-
dades de trâmites de negócios para os 
associados. Ficou interessado? Para 
anunciar é bem fácil, basta enviar um 
e-mail para clubeadepol@adepoldf.
org.br, com todas as informações do 
serviço ou produto que deseja colocar 
para negociação.
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CLASSSIFICADOS

EMPANADAS CONGELADAS PRONTAS PARA O PREPARO
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CLASSSIFICADOS

Apartamento 2 quartos em Goiania-GO, no famoso setor Bueno, avenida T13, 
com um quarto de casal e um quarto  com duas camas de solteiro.

Preço por R$200 a diária para duas pessoas e 250 para até 4 pessoas (final de 
semana mínimo duas diárias).Taxa de limpeza de 150 reais em qualquer caso.

Contatos pelo telefone 62991525386.

APARTAMENTO 2 QUARTOS / GOIÂNIA

2 apartamentos em RIO QUENTE-GO com infraestrutura integral de lazer 
(piscinas aquecidas, sauna, piscina infantil tematizada, salão de jogos, bar, res-
taurante, na melhor esquina da Rua Principal, onde você fará tudo a pé como ir 
a restaurantes, à feirinha popular, e a meros 100 metros do mais famoso resort 
do Brasil (Hot Park Rio Quente Resorts, que vende ingressos para passar o 
dia). 1 quarto com cama casal, e sala com sofá que transforma em 2 mini ca-
mas, 2 ar condicionados, 2 TVs e sacada para rua principal.

APARTAMENTOS / RIO QUENTE - GO

Preço exclusivo para setembro, ou-
tubro e novembro por R$500,00. En-
trando sexta e saindo domingo de 
noite ou segunda de manhã. Até 4 
pessoas. Para reservas iniciando e 
findando entre segunda feira e quinta 
feira preço promocional duas noites 
por R$300,00, com mais uma noite 
adicional a R$100,00.

Contatos 62991525386
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CLASSSIFICADOS

APARTAMENTO / BRASÍLIA / SUPER QUADRA 500 SUDOESTE
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ESPAÇO MULHER

O Espaço Mulher está retomando suas atividades de massagens para as filia-
das 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 ser-
viços de design de sobrancelhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação, 
corte, escova e muito mais!

Para saber mais, entre em contato pelo telefone (61) 99249-9110.

Espaço Mulher volta a oferecer massagem para as associadas
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COMUNICADO
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COMUNICADO
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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.
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PARCERIAS
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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
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PARCERIAS
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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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OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS



30

2022

CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Paulo Roberto D’Almeida
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Franciele Bessa
 

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
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
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