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ENTREVISTA

Para Dário Taciano de Freitas Júnior 
ser Delegado de Polícia sempre foi um 
sonho. “Quem nasceu para ser Polí-
cia, será Polícia”, ressalta e diz que 
enxerga o ofício como o assegurador 
da convivência harmoniosa em so-
ciedade e do exercício dos direitos e 
deveres de todos. “É ser reconhecido 
como primeiro garantidor dos Direitos 
Humanos, e sua função é de extrema 
relevância no combate à corrupção e a 
fiel execução da lei. Ser um Delegado 
de Polícia é uma oportunidade única 
em nosso país. É vivenciar diversas 
dificuldades e, por vezes, algumas 
frustrações em seu dia a dia, e ainda 
assim, possuir a sensatez de sentir o 
imenso orgulho de ser policial”, conta 
ele e acrescenta estar grandiosamen-
te realizado, pessoal e profissional-
mente, exercendo a profissão.

Após trabalhar sete anos como Agen-
te da Polícia Federal, Dário decidiu 
dar início aos estudos para a carrei-
ra de Delegado. Primeiro foi aprovado 
para Delegado da Polícia Civil do Es-
tado de Santa Catarina. “Mas por ser 
natural de Brasília, minha meta era 
me tornar Delegado em minha cidade, 
então em 2017 realizei meu sonho ao 
ser empossado na Polícia Civil do Dis-
trito Federal. Afirmo, categoricamente, 

“É vivenciar dificuldades e, ainda assim,
sentir orgulho de ser policial”.

Conheça a trajetória do Delegado Dário Taciano

que fiz a melhor opção para a minha 
vida”, conta.

Sua primeira lotação foi na 26ª 
Delegacia de Polícia, em Samambaia 
Norte, em seguida foi para a 8ª DP. 
E, desde novembro de 2019, está na 
Delegacia Especial de Repressão aos 
Crimes Cibernéticos do Departamen-
to de Polícia Especializada (DRCC). 

Dário Freitas descreve sua trajetória 
como desafiadora e ao mesmo tempo 
gratificante. “O trabalho nos desafia 
diariamente, tanto física quanto men-
talmente. Exige que estejamos atua-
lizados e focados em nosso trabalho 
para atendermos da melhor forma 
possível à sociedade, de modo direto 
e em um dos temas mais preciosos a 
todos: a segurança”, enfatiza.
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Dito isso, ele frisa algumas qualidades 
essenciais para os que desejam se-
guir a carreira, artefatos que ele avalia 
como fortes aliadas. “Curiosidade, au-
tocontrole, raciocínio rápido, empatia, 
inteligência emocional e capacidade 
de trabalhar sob pressão”, para Dá-
rio, essas são algumas das caracte-
rísticas que fazem toda a diferença na 
vida de um Delegado. 

Além disso, se manter focado e em 
constante aprendizado também é fun-
damental, garante Dário e diz mais, 
“para quem procura apenas estabilida-
de e conforto, aqui não será seu lugar. 
A casa precisa de pessoas com vonta-
de e disposição para enfrentar os de-
safios do cotidiano. Por isso gosto de 
ressaltar que ser delegado é mais que 
uma profissão, é uma vocação”.

O Delegado conta que ao longo da 
carreira se deparou com as mais di-
versas situações que exigiam disci-
plina, conhecimento jurídico e perspi-
cácia nas tomadas de decisões. Ele 
compartilha uma operação policial que 
o marcou bastante. “Natural da profis-
são policial, a rotina de não ter rotina, 
poderia citar dezenas de casos. Mas 
especificamente este caso chamou 
a atenção. Um jovem de Brasília pu-
blicou mensagens na internet infor-
mando que iria fazer um massacre 
histórico. O suspeito alegava possuir 
conhecimentos em química e acesso 
a armas ilegais. A conta dele foi desa-
tivada por violação aos termos da em-
presa, sendo os fatos comunicados à 
INTERPOL em Washington/EUA, que 

os encaminhou à INTERPOL em Bra-
sília, representada pela Polícia Fede-
ral que encaminhou à Polícia Civil do 
DF (PCDF), ficando a investigação a 
cargo da Delegacia de Repressão aos 
Crimes Cibernéticos (DRCC)”, relem-
bra o policial.

A PCDF não mediu esforços e ainda ao 
final do dia obteve êxito na expedição 
de Mandado de Busca e Apreensão 
que foi cumprido na manhã seguinte, 
data do possível massacre. O delega-
do conta que os Policiais encontraram 
vasto material destinado à confecção 
de artefatos explosivos, incluindo uma 
bomba caseira finalizada. “O sus-
peito foi preso em flagrante e poste-
riormente teve sua prisão preventiva 
decretada. Para a realização do mas-
sacre, possivelmente, o indivíduo usa-
ria máscara imitando o rosto de Dalí. 
Lembrando que a utilização dessas 
máscaras se tornou recorrente após a 
série La Casa de Papel, na qual eram 
utilizadas máscaras que imitavam o 
rosto do famoso pintor espanhol. Tra-
ta-se, portanto, de excelente exemplo 
em que a Cooperação Policial Interna-
cional, bem articulada entre os países 
envolvidos (EUA e Brasil), entre as 
unidades da PF, assim como entre as 
instituições locais, PCDF (DPE, DIPO 
e DOE) e PMDF (acionada por inter-
médio da Operação Petardo), evitou 
uma tragédia, com consequências in-
calculáveis, com o suicídio do suspeito 
e prováveis vítimas de ataque explo-
sivo em evento que reuniria centenas 
de jovens”, pontua Dário Freitas. 
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“É o nosso alicerce”

 A rotina de um Delegado exige mui-
tos sacrifícios e é na família que Dá-
rio encontra o suporte que precisa 
para enfrentar os desafios que o co-
tidiano da profissão impõe. “É o nos-
so alicerce, onde encontramos nosso 
ponto de equilíbrio, principalmente 
diante da dura realidade enfrentada 
diuturnamente pela carreira. É onde 
repousamos e reabastecemos nossas 
energias para enfrentarmos os pró-
ximos desafios e situações que nos 
aguardam. A família será seu suporte 
quando for necessário o sacrifício pela 

dedicação que temos com o desem-
penho das nossas funções”, salienta.

Para finalizar, Dário avalia o Sindica-
to dos Delegados de Polícia (Sinde-
po) como uma entidade de luta inces-
sante por melhorias para a carreira. 
O Clube da Adepol é o seu lugar de 
descontração e de estreitamento de 
laços com os demais colegas. “Impor-
tante ressaltar que um sindicato forte 
é a base para a valorização da car-
reira. Ele é fundamental para a união 
dos integrantes da classe em busca 
do merecido reconhecimento”.
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NOTAS

INAS – GDF SAÚDE Para o Servidores e seus dependentes

Acomodação: 
Enfermaria, entretanto, 95% da rede 
não tem enfermeira, portanto passa 
automaticamente para quarto duplo.

Beneficiários:
• Servidor e Pensionista – Adesão 

automática, desde 01/04/2022
• Dependente – o Titular deve incluir

Custos:
• Mensalidade: Isento
• Coparticipação: o servidor paga o 

correspondente ao uso, limitado 
aos seguintes percentuais:

• 30% para atendimento ambulatorial 
em geral;
• 5% para internações, atendimento 
ambulatorial de quimioterapia, radio-
terapia e terapia renal substitutiva;
• 50% para assistência psicológica, 
fonoaudiologia e terapia ocupacional 

ambulatorial;
• 5% para assistência em Hospital-
-Dia de saúde mental;
• 5 mil reais por evento;
• 15 mil reais por ano;
• 3 eventos por ano.

A coparticipação para todos os aten-
dimentos realizados em regime de in-
ternação, inclusive com utilização de 
órteses, próteses e materiais espe-
ciais (OPME), será de 5% por even-
to, com teto de R$ 5 mil. Em resumo: 
5% do procedimento com teto de R$ 
5 mil.

Os valores cobrados pela copartici-
pação são calculados sobre a tabe-
la que o plano paga aos prestadores 
(disponível no site do Inas), e não os 
valores de tabela de atendimento par-
ticular.
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Tabela de preços Inas: https://inas.df.
gov.br/wp-content/uploads/2021/10/
SEI_04001_00000018_2020_13.pdf

Observações:
A partir de abril, os delegados que já 
possuem adesão ao GDF Saúde, pelo 
contrato da Adepol, terão a cobrança 
apenas da coparticipação gerada em 
meses anteriores. Ou seja, a mensa-
lidade integral referente ao mês de 
março, foi a última cobrada pela Ade-
pol.

As despesas com a coparticipação po-
derão ser utilizadas para declaração 
de rendimentos para fins de redução 
do pagamento do Imposto de Renda, 
conforme preconizado em legislação.

Documentos necessários para fins 
de inclusão do dependente:
1 – Cônjuge ou companheiro (a), Iden-
tidade, CPF e Certidão de casamento 
ou declaração pública de união está-
vel;
2 – Filhos estudantes universitários 
menores de 24 anos, Identidade, CPF, 
declaração escolar ou de faculdade e 
ultimo imposto de renda do titular que 
conste o filho como dependente eco-
nômico;
3 - Filhos em condição de invalidez, 
Identidade, CPF e documento de com-
provação da situação de invalidez;
4 - Enteados ou menores de idade sob 
guarda judicial do policial civil, Identi-
dade, CPF e declaração de Imposto 
de Renda.

Observação: os ascendentes não são 
considerados dependentes, logo não 

poderão ser beneficiados pelo GDF 
Saúde.

Carências:
Os policiais civis que já aderiram ao 
GDF Saúde não cumprirão novas ca-
rências ou segue a carência em anda-
mento. Essa condição estará sujeita 
apenas a novas adesões, para titula-
res e dependentes no cumprimento 
dos seguintes prazos:

– Para atendimento de urgência e 
emergência, 24 horas;
– Para consultas, 60 dias;
– Para exames complementares, 90 
dias;
– Para os demais casos, 180 dias;
– Para parto a termo, 300 dias.

Não existe carência específica para 
doença pré-existente (CPT).

O GDF Saúde, por ser autogestão e 
não estar sujeito à regulamentação 
pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), não absorve a ca-
rência utilizada em planos de saúde 
anteriores. O policial civil estará sujei-
to à carência com a adesão ao plano 
do Inas.

Rede credenciada atual:
https://inas.encontreseumedico.com.
br/
Atendimento Local, DF

O plano de saúde passará a ter co-
bertura nacional a partir de junho de 
2022, por intermédio da parceria fir-
mada com a Unimed para atendimen-
to de emergência e urgência.

https://inas.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/SEI_04001_00000018_2020_13.pdf
https://inas.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/SEI_04001_00000018_2020_13.pdf
https://inas.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/SEI_04001_00000018_2020_13.pdf
https://inas.encontreseumedico.com.br/
https://inas.encontreseumedico.com.br/
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Reembolso pelo PCSAÚDE:
A regulamentação da assistência à 
saúde para os servidores da PCDF 
extinguiu o modelo de reembolso do 
Saúde pelo PC SAÚDE.

Informações importantes:
O INAS não exclui o plano Assefaz. 
Ou Seja, a exclusão do plano Assefaz 
depende da manifestação do servidor, 
se dirigindo à agência da Assefaz, lo-
calizado na 506 Sul, entrada pela W2, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h.

Sobre a Assefaz
A Assefaz começou o período de 
incentivo dia 31/03/2022 e vai até 
28/04, sem carência e não exige CPT. 
Adesão é feita pelo site da Assefaz 
ou pessoalmente na Assefaz 506 Sul, 
entrada pela W2.

Sobre a Prevent Senior
Adesão sem carência, exige CPT.
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NOTA PÚBLICA DE REPÚDIO CONTRA A OAB/DF
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL – 

SINDEPO/DF

 

NOTA PÚBLICA DE REPÚDIO CONTRA A OAB/DF 

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL – SINDEPO/DF 

 

O SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL – SINDEPO/DF, neste ato 
representada por seu presidente RAFAEL DE SÁ SAMPAIO, vêm, por meio desta, expressar seu 
repúdio com relação a atos persecutórios levados a termo pela Seccional da OAB do Distrito 
Federal.   

A OAB/DF é legítima representante dos membros da Advocacia do Distrito Federal e é 
merecedora de todo respeito por parte da sociedade e, também, da Polícia Civil do DF. Não 
obstante isso, referida entidade tem levado a termo atos e atitudes persecutórias que, 
aparentemente, visam a defesa de interesses fisiológicos, em ato de proteção de membros do 
Conselho e de tentativa de ingerência em republicanos procedimentos de investigação criminal.  

Em que pese defender, em seu discurso, a garantia da presunção de inocência e o respeito ao 
devido processo legal, nos atos agora repudiados a OAB/DF se esqueceu por completo do que 
tanto defende. Ainda no curso do prazo para manifestação de Delegado de Polícia em 
procedimento em curso na Seccional, referida entidade entendeu por bem, em pré-julgamento 
e aparente “pré-juízo”, sabe-se lá movida por quais interesses ou compromissos, expedir ofícios 
acusatórios à órgãos de controle, inclusive com Ofício dirigido ao Chefe do Poder Executivo se 
valendo de fatos acusatórios da qual já é sabedora de seu arquivamento, em possível 
denunciação caluniosa.  

A independência funcional do Delegado e da Polícia Judiciária é pilar do Estado Democrático de 
Direito, inclusive para obstar intromissões escusas em suas manifestações técnicas, para que 
não receiem decidir de modo idôneo e motivado contra qualquer investigado.  

Nessa linha, o SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL – SINDEPO/DF 
REPUDIA qualquer ato de tentativa de supressão ou mesmo de atentado contra a independência 
e a livre convicção jurídica de qualquer delegado de polícia de nossa preparada corporação, não 
se admitindo nenhum tipo de ilegítima pressão ao livre e independente exercício do cargo de 
Delegado de Polícia, doa a quem doer, devendo a OAB/DF estar atenta quanto à utilização de 
sua estrutura e finalidades para a defesa de interesses privados. 

 

Brasília, 5 de abril de 2022. 

 

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL 

SINDEPO/DF 

Presidente RAFAEL DE SÁ SAMPAIO 
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DELTA NA MÍDIA
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EVENTO
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COMUNICADO
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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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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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CLUBE DE VANTAGENS
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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

Rafael Sampaio
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Manuela Correa
 

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

