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DELEGADO DA TURMA DE 2006 RELEMBRA TRAJETÓRIA
EM DELEGACIAS PELO DF
Foto: Arquivo Pessoal
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ENTREVISTA
Delegado da turma de 2006 relembra trajetória
em delegacias pelo DF
Delegado pelo concurso de 2006, Rodrigo F.
Carbone participou de investigações de grande
repercussão, como as Operações Disformia,
Lombroso, Redenção, Clostridium, Lobão, Assepsia, Sexto Sentido, Inocência Maculada, Serial, E-commerce, que trouxeram ao delegado
conhecimento aprimorado e o entendimento da
importância da profissão para a sociedade.
“A investigação criminal é uma arte nobre e fascinante, pois envolve vocação, acima de tudo,
conhecimento jurídico, conhecimento multidisciplinar, senso de equipe, plano estratégico, gerenciamento de crise, tirocínio policial e muito
comprometimento com a justiça”, avalia Carbone.
O policial conta que iniciou sua carreira na 27ª
DP (Recanto das Emas-DF), onde exerceu as
funções de delegado do cartório e delegado
plantonista. Posteriormente, foi delegado de
cartório da 29ª DP (Riacho Fundo-DF), delegado plantonista na 16ª DP (Planaltina-DF), 20ª
DP (Gama), 23ª DP (Ceilândia-DF) e 06ª DP
(Paranoá-DF), delegado cartorário na 04ª DP
(Guará-DF) e Difraudes/CORF, Diretor-Adjunto
da DPCON/CORF. Atualmente, Carbone ocupa
o cargo de delegado-chefe Adjunto da 26ª DP
(Samambaia Norte).
A paixão do paulista pela profissão começou
dentro de casa, quando, ainda criança, conheceu a figura do Delegado da Polícia Federal por
meio das rotinas de seu pai, Arthur Carbone Filho. Foi então, conta, que surgiu a inspiração
em seguir a carreira de delegado. “Meu pai foi
e ainda é o meu maior exemplo de excelente
profissional e, principalmente, de homem. Devo
a ele tudo que sou e me espelho todos os dias
em seus ensinamentos para ser uma pessoa
melhor em todas as áreas da vida”, ressalta o
profissional.
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Essa paixão não parou na infância. Percebe-se, até pelo jeito de falar, o quanto a área
investigativa significa para o delegado. “Vejo
o mister constitucional da carreira de delegado de Polícia como um dos mais relevantes para a concretização efetiva da Justiça
Criminal. Estamos próximos da sociedade
e, juntamente com as demais carreiras de
Polícia Judiciária, lapidamos o fato-bruto até
sua elucidação concreta, por intermédio da
investigação qualificada. A Polícia Judiciária
é um dos pilares da persecução penal efetiva, pois é o principal instrumento de colheita
dos elementos de informação e provas irrepetíveis”, enaltece, com orgulho, a área que
o acolheu durante todos esses anos.

Clube da Adepol
Rodrigo conta que é assíduo no Clube da
Adepol desde a época em que ainda estava no curso de formação, em 2005. “Tenho
muito carinho pelo clube e acredito na importância da convivência social entre os colegas, para solidificar os laços profissionais
e de amizade”, afirma o servidor.
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NOTAS
Atenção: tem nova etapa de vacinação para os policiais civis

A imunização contra a COVID-19 para os policiais civis do DF será retomada! Está prevista para o
dia 10 de junho, quinta-feira, a nova etapa de vacinação.
Serão destinadas 370 doses e a imunização ocorrerá somente na data prevista, entre as 18h e 23h,
no QG do Exército, localizado no Setor Militar Urbano. É essencial que os policiais se atentem à
lista de convocação que será divulgada internamente.
Não deixem de se vacinar! Vacina salva vidas!
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NOTAS
Conheça o Beach Tennis, modalidade que virou febre no Brasil
Brasil. Ele afirma que foi um grande prazer
levar o esporte para o clube, e que a modalidade já tem apresentado resultados positivos
entre os associados.
“Ele já tem uma grande aceitação no clube,
tanto é que estamos ampliando os horários
de aula para que todos os associados que tiverem interesse em praticar possam praticar
o esporte. Por ser uma modalidade que não
causa aglomeração, podendo ser jogado até
na forma simples, um contra um, foi mais um
fator a favor da prática do beach tennis. Hoje
já estamos com cerca de 20 pessoas particiA modalidade do tênis que migrou para a pando ou interessadas em participar e a tenareia, o Beach Tennis, virou uma febre em dência é que esse número cresça”, avalia ele.
todo Brasil. O esporte chegou no país em
2008 e, desde então, e caiu no gosto do pú- Para a delegada-chefe Adjunta da 13ª DP
blico! Os brasilienses também aprovaram a (Sobradinho), Agatha Natasha Santos Rheimodalidade, e sempre de olho nas novida- nheimer Braga, que conheceu a modalidade
des, o clube da Adepol passou a oferecer por meio de colegas, a escolha em levar o
esporte para o clube foi certeira. “Já havia alaulas para os associados.
guns meses que acompanhava conhecidos
O diretor de Esportes e Recreação da Ade- ingressando nesse esporte e, por ser nascida
pol, Wellerson Gontijo Vasconcelos Júnior, em cidade litorânea, havia despertado meu
explica o motivo de levar o Beach Tennis interesse. Acredito que a disponibilização
para as quadras do Clube da Adepol. “Co- desta modalidade na Adepol reforçou ainda
nheci a modalidade há mais de um ano, mais minha vontade em praticar, principalquando comecei a praticar. Gostei muito por mente pela excelência do clube e por ter uma
ser um esporte fácil de adaptação em ter- vista única”, conta a delegada.
mos de técnica. Sugeri ao presidente Amarildo que o levássemos para o clube e na Ela avalia que a união da turma tem contrimesma hora ele topou. Fizemos a reforma buído para o crescimento de todos no espornas quadras, trocamos a areia e compramos te. “Acredito que logo a turma evoluirá muios equipamentos necessários para começar to, pois todos os participantes se mostraram
dispostos a aprender e, quando alguém tem
a prática”, relata o diretor de esportes.
algum conhecimento a mais, colabora com
Wallerson Gontijo acrescenta que o espor- os colegas. O clube também é a extensão da
te, que tem uma mistura do tênis tradicional nossa casa e atividades como estas nos atracom vôlei de praia e badminton, é extrema- em para o local, uma oportunidade de tammente prático e virou uma febre em diversos bém rever amigos e confraternizar”, completa
lugares, como em praias espalhadas pelo Agatha.
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DELTA NA MÍDIA
Freios e contrapesos

Confira no link.
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CLUBE ADEPOL
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ESPAÇO MULHER
Receba o tratamento VIP que você merece!
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 sobrancelhas, 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.
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OPORTUNIDADE
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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 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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CLUBE DE VANTAGENS
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CLUBE DE VANTAGENS

11

2021

COMUNICADOS
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PARCERIAS
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PARCERIAS
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PARCERIAS
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REDES SOCIAIS
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CONTATO

EXPEDIENTE
REDES SOCIAIS
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Presidente da Adepol
Amarildo Fernandes

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Mídia e Conexão

Pesidente do Sindepo
Rafael Sampaio

Jornalista responsável
Júlia Zouain

Diretoria de Comunicação - Sindepo
Rafael Seixas e Laryssa Neves

Diagramação
Caroline Sousa
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