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MATÉRIA

“A conquista deste cargo de tamanha importância social é fruto 
de uma vida de renúncia, estudos, reprovações e aprendizados”. 

Conheça a história de Wainer Augusto Melo Filemon,
Delegado da PCDF

Acolher o cidadão, proteger a vítima e 
agir em prol da justiça são deveres de 
um Delegado de Polícia Civil. No Del-
ta Informa desta semana, contaremos 
um pouco da trajetória de Wainer Au-
gusto Melo Filemon. Natural de Goi-
ânia(GO), é Delegado da Polícia Civil 
do Distrito Federal há quatro anos e 
compartilha os caminhos que o trouxe 
até a instituição.

Wainer conta que dedicou muitos anos 
à carreira de estado, mas que as situ-
ações o levaram ao concurso público 
da Polícia Civil. “Sempre estudei para 
a magistratura, mas as circunstâncias 
da vida me fizeram passar neste con-
curso, a fazer parte desta Instituição, 
pela qual tenho bastante respeito e 
gratidão. O concurso me escolheu e 
agradeço muito a Deus pela oportu-
nidade, pois aqui também conheci mi-
nha querida esposa e papiloscopista 
da PDCF”, conta Filemon.

Formado em Direito em 2008, traba-
lhou como Advogado por oito anos. 
Em 2016, assumiu o cargo de Asses-
sor Jurídico no Tribunal de Justiça de 
Goiás, onde permaneceu até meados 
de 2018, quando tomou posse como 

Delegado da PCDF. Ao assumir o car-
go, ingressou como plantonista na 31ª 
DP em Planaltina - DF e após um ano, 
foi remanejado para a 16ª DP também 
na cidade de Planaltina, onde exerce o 
cargo atualmente. 

Para o servidor público, o trabalho 
de Delegado exige muita responsa-
bilidade e empatia. “Nos deparamos, 
a todo momento, com situações ex-
tremamente difíceis e delicadas em 
que encontramos o próximo em cir-
cunstâncias de muita dor e sofrimen-
to, especialmente quando se trabalha 
no plantão com situação flagrancial. 
Nesta perspectiva, é preciso ter muita 
responsabilidade, atenção, maturida-
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de, sensibilidade e empatia, eis que a 
atividade policial é bastante delicada 
e repercute sobremaneira na vida das 
pessoas, seja para protegê-las ou seja 
para prendê-las, pois a liberdade é um 
dos bens mais preciosos ao ser huma-
no”, afirma o Delegado.

Com o poder de investigar crimes e 
viabilizar o cumprimento da lei, é uma 
profissão que exige uma vida de re-
núncias, dedicação e estudos. “A con-
quista deste cargo de tamanha im-
portância social é fruto de uma vida 
de renúncia, estudos, reprovações e 
aprendizados. Muito me esmerei para 
conquistar esta profissão. O Delegado 
de Polícia tem o poder de solucionar 
questões extremamente sensíveis e 
delicadas que acontecem no calor do 
momento, poder e dever que nenhu-
ma outra carreira detém, em que vidas 
são decididas com a ratificação ou não 
de uma prisão em flagrante. Ademais, 
com o trabalho de investigação realiza-
do pelo Delegado de Polícia e os no-
bres colegas das demais carreiras da 
Polícia que nos ajudam imensamente 
na solução dos casos, a materialida-
de do crime é comprovada, a autoria 
é apontada através do indiciamento e, 
por sua vez, a sociedade é atendida 
pela eficiência”, avalia o Policial.

Ao analisar a trajetória nestes quatro 
anos como Delegado da PCDF afir-
ma que leva como aprendizado a lição 
de servir e ter empatia pelo próximo. 
“Minha jornada no plantão da Polícia 
Civil do DF constitui uma das maiores 
experiências da minha vida, de gran-

de aprendizado, local em que passei 
grandes alegrias, tristezas, dificulda-
des e exerci um intenso trabalho em 
prol da sociedade planaltinense. Neste 
momento, estou com 622 autos de pri-
são em flagrante lavrados. Agradeço a 
todos os servidores da 16 ª DP, espe-
cialmente à minha equipe e ótimos Po-
liciais que sempre estiveram ao meu 
lado nestes momentos de intenso tra-
balho à sociedade de Planaltina. Leva-
rei como aprendizado a lição de que 
estamos aqui para servir, seja qual 
cargo for, qual posição ocuparmos 
na vida. Se o seu trabalho não trou-
xer sentido para os outros, não ajudar, 
certamente não trará para você.  Por 
mais que passemos problemas, sem-
pre haverá uma outra pessoa em situ-
ação pior que a sua e que precisa de 
sua ajuda”, destaca Wainer.
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Quando questionado sobre o momen-
to que mais impactou a carreira duran-
te esses anos, conta do dia em que 
ajudou uma mulher que havia acaba-
do de sofrer uma tentativa de abuso 
sexual. Na ocasião, a jovem estava 
em uma parada de ônibus retornando 
para casa quando um homem se apro-
ximou e a ameaçou com uma faca, 
rasgando suas roupas. Ao conseguir 
se desvencilhar do agressor, se des-
locou até a Delegacia para pedir aju-
da. Em questão de minutos, a Polícia 
localizou o autor do crime que ficou 
preso na prisão preventiva, convertida 
posteriormente em flagrante.

Estar na linha de frente do combate ao 
crime organizado não é uma missão 
fácil. Por isso, o apoio da família é fun-
damental para prosseguir na profissão 
e também para a construção de uma 
sociedade melhor. “A família é base de 
tudo na vida, sem família saudável não 
há sociedade saudável, não por aca-
so, a maioria esmagadora das situa-
ções que nos deparamos na Delega-
cia é fruto de desajuste familiar. Neste 
sentido, a construção de uma socie-
dade melhor se inicia no lar, na educa-
ção moral que os pais devem passar 
para os filhos através do exemplo, do 
respeito, da ética e do cumprimento do 
dever. Meus sinceros agradecimentos 
aos meus pais, meus irmãos e à mi-
nha esposa, pessoas que sempre me 
apoiaram e estiveram ao meu lado”, 
enfatiza o servidor.

Entidades Integradas

O Delegado da PCDF, Wainer Augus-
to Melo Filemon destaca a boa relação 
com as Entidades Integradas e ressal-
ta a importância do trabalho do Sindi-
cato e da Associação dos Delegados 
de Polícia Civil do Distrito Federal na 
luta em prol de melhorias para a cate-
goria. “A relação com a Associação e 
o Sindicato é boa. Saliento a necessi-
dade de uma busca incessante na in-
dependência da Polícia, na busca de 
garantias constitucionais para o cargo 
de Delegado, o que trará maiores be-
nefícios à sociedade e ao Estado Re-
publicano de Direito. Quanto ao clube 
da Adepol, já frequentei mais, os com-
promissos com o trabalho, com os es-
tudos e família tem deixado o tempo 
disponível um pouco apertado. Toda-
via, pretendo voltar a frequentar mais 
vezes. As entidades integradas apre-
sentam uma série de benefícios e des-
contos em várias lojas, que às vezes 
aproveito, principalmente nos ataca-
distas”, finaliza Wainer.
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Diretoria do Sindepo-DF se reúne para primeira reunião do ano 

A Nova Diretoria do Sindicato dos De-
legados de Polícia Civil do Distrito Fe-
deral (Sindepo-DF) se reuniu, nesta 
quinta-feira (05), para debater as pau-
tas prioritárias da Entidade e planejar 
estratégias que viabilizem o cumpri-
mento destas metas. Dentre os assun-
tos discutidos, o principal foi sobre a 
recomposição salarial da Polícia Civil 
do Distrito Federal. Esta é a primeira 
reunião da nova gestão após a posse. 
 
No início do encontro, o ex-presiden-
te do Sindepo-DF e atual DiretorPar-
lamentar do sindicato, Paulo Roberto 
D’Almeida, prestou contas e entre-
gou uma relação de documentos in-
formando o orçamento do Sindicato 

NOTAS

para a nova Presidente do Sindepo-
-DF, Cláudia Alcântara. “Essa é uma 
preocupação que temos e queremos 
deixar as coisas bem transparentes 
nessa fase de troca de gestão, so-
bre a prestação de contas”, afirma o 
Delegado da PCDF, Paulo Roberto.  
 
A principal meta do Sindicato para este 
ano é a equiparação salarial da Polícia 
Civil com a Polícia Federal, que é uma 
promessa antiga.  Durante a reunião, 
a diretoria trouxe informações acer-
ca do encontro com o Presidente da 
Câmara Legislativa do DF, Deputado 
Distrital Wellington Luiz (MDB), reu-
nião ocorrida nesta quarta-feira (04).  
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“Os membros do Sindicato, reunidos, 
decidiram sobre a necessidade de se 
resolver a natureza jurídica da Polícia 
Civil e a questão relativa à recompo-
sição salarial”, explica a Presidente 
do Sindepo/DF, Cláudia Alcântara. 
 
A Diretoria abordou também sobre 
a questão do auxílio moradia tan-
to para os Delegados da Polícia Ci-
vil quanto para os Policiais Civis do 
DF e debateu sobre melhorias para 
a categoria, incluindo os profissio-
nais aposentados. O plano de saúde 
do Instituto de Assistência à Saúde 

dos Servidores do DF foi outro pon-
to importante debatido no encontro. 
O Sindicato quer garantir que haja a 
ampliação dos atendimentos para ní-
veis nacionais para urgências e emer-
gências, pleiteando também os aten-
dimentos eletivos realizados pelo Inas 
em outros estados da Federação. 
 
A nova Diretoria se reunirá novamen-
te no final do mês de janeiro para dar 
continuidade às tratativas relativas à 
recomposição salarial, auxílio mora-
dia e também o plano de saúde.
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Presidente da CLDF recebe diretoria do Sindepo

A nova Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal 
(Sindepo-DF), Cláudia Alcântara e o Diretor Parlamentar do Sindepo-DF, Paulo 
Roberto D’Almeida foram recebidos nesta quarta-feira (04), pelo Presidente da Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal, Wellington Luiz (MDB), para tratar de pautas 
referentes aos interesses da categoria. Os principais assuntos debatidos no encon-
tro foram: a equiparação da Polícia Civil com a Polícia Federal e o pagamento das 
pecúnias.

NOTAS
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Entidades Integradas parabenizam
Deputados Distritais por posse nos cargos

O Sindicato dos Delegados de Polí-
cia Civil do Distrito Federal (Sindepo/
DF) e a Associação dos Delegados 
de Polícia Civil do DF (Adepol/DF) pa-
rabenizam Wellington Luiz (MDB), 
Jane Klébia (Agir), e Reginaldo Sar-
dinha (PL), pela posse nos cargos 
como Deputados Distritais na Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal. 

As Entidades Integradas parabeni-
zam o Policial Civil e Deputado Distri-
tal, Wellington Luiz (MDB), eleito tam-
bém, por unanimidade, à Presidência 

da CLDF para o biênio 2023/2024. 
A Delegada da PCDF, Jane Klébia 
(Agir), Deputada Distrital, que assu-
miu a Presidência da Comissão de 
Segurança da CLDF e a Procurado-
ria da Mulher da Câmara Legislativa. 

Reginaldo Sardinha (PL), é também  
Policial Civil do DF e um aliado nas lu-
tas em prol da Segurança Pública do 
Distrito Federal. Assumiu o cargo como 
primeiro suplente de Daniel Donizet que 
está de licença para assumir a Secreta-
ria do Meio Ambiente.

NOTAS
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Espaço Mulher retorna às atividades dia 06 de janeiro de 2023

Um novo ano se inicia e com ele as re-
novações. Nada como começar 2023 se 
sentindo linda e pagando preços baixos 
por serviços de salão de beleza propor-
cionados pelo Espaço Mulher, no clube 
da Associação dos Delegados de Polí-
cia Civil do Distrito Federal (Adepol/DF). 
O local pensado especialmente para 
que as mulheres tenham um espaço so-
mente delas dentro do clube, retorna às 
atividades no próximo dia 06 de janeiro. 
 
Criado há dois anos, o espaço ofe-
rece serviços de cabeleireiro, design 
de sobrancelhas, manicure e pedicu-
re, depilação, esfoliação, corte, esco-
va, massagens relaxantes, drenagem, 
modeladora e desportiva. A ideia de 

NOTAS

criar um salão de beleza dentro do clu-
be da Adepol surgiu para atender aos 
pedidos das Delegadas da PCDF e 
também às famílias dos associados.  
 
O Espaço Mulher funciona todas às 
sextas-feiras e sábados, das 09h às 
17h. Ressaltando que alguns serviços 
podem ser agendados com maior flexi-
bilidade, dependendo da demanda. As 
Delegadas da PCDF, Suzana Orlandi 
Machado e Neila Maurício Lopes tam-
bém são responsáveis pela supervisão 
do local. Os agendamentos podem ser 
feitos por meio do telefone (61) 99249-
9110, com a cabeleireira Conceição 
que é responsável pela administração 
da agenda do salão.
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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

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDXC SanDisk Ultra, capacidade 128 GB, 
velocidade 80 MB/s  533X, com adaptador para outros formatos maiores. 
NUNCA USADO. FECHADO NA CAIXA E COM NOTA FISCAL.

Ideal para aparelhos celulares e tablets ANDROID.
Cartão de Memória R$ 200 reais

Favor tratar com EDUARDO, 61-98311-0023.

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDXC SanDisk Ultra
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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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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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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

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
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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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