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ENTREVISTA

Formado em Ciência da Computação, 
Thiago Boeing Schemes da Silva, de 
38 anos, trabalhou como programador 
na antiga Brasil Telecom até assumir o 
primeiro concurso público como técnico 
judiciário do Supremo Tribunal Federal 
(STF), em 2006. Mas, seu foco sem-
pre foi se tornar Policial Civil. Em 2009, 
prestou outro concurso e foi aprovado 
como Escrivão de Polícia, cargo que 
permaneceu por sete anos. Durante 
esse período atuou na 19ª DP do 
Setor P-Norte, em Ceilândia - DF. 

No ano de 2016, após uma outra apro-
vação na PCDF, assumiu como Dele-
gado. Inicialmente no plantão da 12ª 
DP. Em seguida foi para o Departa-
mento de Polícia Especializada (DPE), 
onde passou pela DRF, CECOR e 
CHPP. Lá exerceu cargos de chefia 
até o ano 2019, quando retornou ao 
DPC, assumindo a 23ª DP, no Setor 
P-Sul, Ceilândia - DF, onde permane-
ceu lotado até ser convidado para as-
sumir o cargo de Delegado-Chefe Ad-
junto da 19ª DP em junho deste ano.

Brasiliense, o sonho da profissão veio 
da admiração que sentia ao ver o 
exemplo de um Policial que conhecia. 
Foi observando o Dr. Santana da 4ª 
DP, no Guará II, que surgiu a vontade 

“Os frutos de um bom trabalho investigativo bem feito são
colhidos por toda a sociedade por um longo período de tempo”, 
conheça a história do Delegado de Polícia Civil Thiago Boeing 

de ser um servidor público. “Durante a 
minha infância, quando jogava futebol 
nas praças do Guará, sempre admirei 
os Policiais Civis daquela região, que 
tinham um conhecimento muito gran-
de dos criminosos da área e tratavam 
as pessoas de bem com muito respei-
to. Foi vendo o Santana passar e olhar 
com respeito para aquelas pessoas 
que me surgiu o sonho de ser Policial, 
o qual tive o prazer de realizar”, 
relembra Thiago. 

Aprender pelo exemplo e exercer a 
profissão pelo mesmo motivo ain-
da é um lema que o servidor público, 
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tas vezes falta o reconhecimento ne-
cessário para a categoria. “Entretanto, 
apesar do desafio, enfrentamos com 
criatividade e proatividade inúmeros 
problemas que surgem nesse percur-
so. Mas, muitas vezes, sem obter o 
reconhecimento necessário por parte 
do Governo”, destaca o servidor.

A Delegacia de Polícia é muito mais 
que um órgão para a destituição de 
ações criminosas, a instituição pública 
muitas vezes pode ser um local de re-
fúgio e atendimento à população para 
os diversos casos, dentre eles, o apoio 
emocional. Como exemplo disto, o Dr. 
Thiago destaca a história de uma se-
nhora que buscou a unidade apenas 
para pedir conselhos ao Delegado. 
“Ela pedia que eu arrumasse um Poli-
cial para namorar a filha dela, pois es-
tava com receio das companhias que 
a jovem possuía. No final, ela só que-
ria desabafar e agradeceu por ouvir a 
história dela. Este é outro desafio que 
enfrentamos, muitas vezes somos o 
único órgão público disponível para a 
população”, recorda o Delegado.

Para Boeign, a família é a base es-
sencial para manter a saúde mental 
alinhada. Ele afirma que apesar dos 
diversos percalços, saber que pode 
contar com o apoio da esposa, facili-
ta a jornada. “Felizmente, desde que 
assumi meu cargo, tive minha esposa 
ao meu lado mesmo nos momentos 
mais difíceis, especialmente quando 
estava em um ritmo de trabalho mui-
to intenso e com várias viagens e ela 
grávida ou com nossas filhas recém-
-nascidas. Inclusive, não posso deixar 

Thiago Boeing, busca na atuação da pro-
fissão. “ A carreira de Delegado já tem 
uma mística muito forte na sociedade. 
Então, busco fazer valer essa impressão 
da sociedade para nosso cargo, espe-
cialmente nas tratativas junto ao Poder 
Judiciário e Ministério Público, que são 
os principais destinatários imediatos do 
nosso trabalho”, afirma o Policial.

Boeing tem uma extensa lista de ope-
rações bem sucedidas em seu currícu-
lo. Prisões em outros estados, flagran-
tes no Rio de Janeiro referente ao furto 
de bancos com participações de Poli-
ciais Militares, ações contra “caixeiros” 
no estado de Santa Catarina, dentre 
tantas outras. Mas, a que teve maior 
repercussão para a população do Dis-
trito Federal, foi a Operação Rosário, 
em 2019. A destituição da organização 
criminosa responsável pela crescente 
do tráfico de drogas no DF, além de di-
versas comprovações de homicídios, 
resultou na prisão de 47 pessoas. 

Um país com o cenário de desigual-
dades sociais se torna mais suscetí-
vel ao crescimento de ações ilegais. O 
papel da Polícia Civil é primordial para 
o enfrentamento dos mais diversos 
crimes que assombram o país. Para 
Boeing, ser Delegado é assumir o de-
ver de proteger a população. “É ser o 
líder e gestor da principal força que 
impede o recrudescimento do crime 
organizado em nossa sociedade, as-
sumindo a responsabilidade de com-
bater o crime e dar respostas efetivas 
aos cidadãos”.

O Delegado afirma também que mui-
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de citar minhas filhas que me motivam 
mesmo quando os percalços do cargo 
me atingem. Elas me dão combustível 
para continuar o trabalho sério e efetivo 
para criar uma sociedade melhor para 
elas viverem”, reforça o Delegado. 

Quanto ao Sindicato, o servidor públi-
co reconhece que deveria ter uma atu-
ação mais ativa, mas que por muitas 

vezes, não consegue por falta de tem-
po. “Costumo frequentar o clube com 
as minhas filhas, pois é uma excelen-
te área de lazer e também muito bem 
cuidada. Gostaria de ser mais ativo na 
atuação junto ao Sindicato, mas aca-
bo sucumbindo com as ocupações di-
árias, mas é algo que pretendo mudar 
em algum momento”, finaliza. 
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NOTAS

Está oficialmente aberta a 14ª edição dos Adeboleiros
“Qatar World Cup”

A cerimônia de abertura aconteceu neste sábado (03) no clube da Adepol

Foi dada a largada para mais uma 
edição do tradicional campeonato de 
futebol dos Delegados de Polícia Civil 
do Distrito Federal. A 14ª edição dos 
Adeboleiros, tem neste ano o tema 
“Qatar World Cup” em referência a 
Copa do Mundo 2022. O evento co-
meçou no último sábado (03) e segue 
até o início do mês de dezembro. 

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, os Adeboleiros contam com a 
presença especial dos times de Peri-
tos Criminais da PCDF, dos Delegados 
Federais e Peritos Federais da APDF e 
pela primeira vez os Juízes de Direito 
do DF, concorrendo pela Amagis.

Na cerimônia de abertura foi feito um 
torneio relâmpago com todos os times 
inscritos. Sempre em rodadas de ma-
ta-mata, os atletas se enfrentaram em 
busca do troféu do dia, que ficou com 

o time dos Estados Unidos da Améri-
ca, equipe que garantiu as rodadas.

Apesar da vitória do time dos EUA, o 
Delegado de Polícia Civil e Diretor de 
Esportes da Adepol, Wellerson Gonti-
jo, afirma que ainda é cedo para apon-
tar destaques na competição. “Nós 
tivemos jogos bastante competitivos, 
foram vários empates e decisões nos 
pênaltis. O campeonato não tem ne-
nhum favorito, estão todos os times 
bem equilibrados”, declara.

Mas, estes jogos não têm peso algum 
para a tabela geral de pontos. Na ver-
dade, o campeonato começa mesmo 
no próximo sábado (10). A competição 
acontecerá da seguinte forma: os oito 
times irão competir entre si e os qua-
tro melhores irão disputar as semifi-
nais. O primeiro colocado enfrentará o 
quarto lugar e o segundo, enfrentará o 
terceiro. Os dois vencedores irão dis-
putar a grande final. Os jogos aconte-
cem todos os sábados, a partir das 9h 
da manhã, no Clube da Adepol. 
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NOTAS

Adepol e Sindepo promovem almoço com o governador do
Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF)

Neste sábado (10), com o intui-
to de ouvir propostas pertinentes 
às melhorias na carreira da Polícia 
Civil do Distrito Federal, o Sindica-
to dos Delegados de Polícia do DF 
(Sindepo/DF), juntamente com a As-
sociação dos Delegados de Polícia 
do DF (Adepol/DF) irão promover um 
almoço com o Governador do DF, 
Ibaneis Rocha (MDB-DF), candidato 
a reeleição, e também a Deputada 
Federal, Celina Leão (PP-DF), can-
didata a Vice-Governadora do DF, 
no clube da Adepol. A Deputada Fe-
deral, Flávia Arruda (PL-DF), e can-
didata ao Senado Federal, também 
estará presente na ocasião.

O almoço acontecerá no Clube da 
Adepol, às 13h. As diretorias das En-
tidades Integradas ressaltam a impor-
tância da presença dos Delegados de 
Polícia Civil no encontro para conhe-
cer as propostas. 

Adepol e Sindepo também promo-
vem debate com Delegados candi-
datos

Os Delegados da Polícia Civil do DF 
candidatos às eleições deste ano tam-
bém irão participar de rodas de con-
versas para apresentar suas propos-
tas para os associados da Adepol e do 
Sindepo. 

Confira as agendas dos Delegados candidatos a Deputado Federal e Distrital

Dia: 13 de setembro 
Horário: 17h30
Local: Clube da Adepol
Candidatos a Deputado Federal:  Alírio 
Neto, Rafael Sampaio e Sérgio Bautzer.

Dia: 20 de setembro
Horário: 17h30
Local: Clube da Adepol, 
Candidatos a Deputado Distrital: 
Fernando Fernandes, Jane Klébia, Júlio 
César e Pablo Aguiar.
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Comissão Eleitoral para eleições da Adepol é definida

Na última quinta-feira (08), o Presi-
dente da Associação dos Delegados 
de Polícia do Distrito Federal (Adepol/
DF), Amarildo Fernandes, reuniu os 
associados para a Assembleia Geral 
Extraordinária com o objetivo de es-
colher os membros que irão compor 
a comissão eleitoral, para o triênio de 
2023 a 2025.

A Comissão Eleitoral é composta por 
cinco integrantes que serão respon-
sáveis por analisar as candidaturas 
das chapas que querem participar das 
eleições. Dentre os cargos atribuídos, 
fica a critério dos próprios membros 
a escolha de quem será o Presiden-
te e o Secretário da comissão. Foram 
indicados para compor a mesa: as 

Delegadas de Polícia Civil aposenta-
das, Ildete Ambrosia Sobral e Neila 
Mauricio Pires, o Delegado da 21ª DP, 
Marco Antônio Farah, o Delegado da 
9ª DP, Thiago Luiz Peixer e o Delega-
do da 3ª DP, Douglas Fernandes de 
Moura.

Além de avaliar os pedidos de ins-
crições de cada chapa, a Comissão 
Eleitoral também é responsável pela 
criação do calendário eleitoral, infor-
mando os devidos prazos para que os 
candidatos possam se inscrever. To-
das as chapas terão trinta dias para 
divulgação da campanha. As eleições 
acontecem no dia 09 de novembro, no 
mesmo dia da eleição da nova direto-
ria do Sindepo-DF.
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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 aluguéis 
são algumas das várias possibilida-
des 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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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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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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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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