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ENTREVISTA

O Delegado Thiago Renz da Rocha, 
porto alegrense que, atuou como 
agente de polícia entre 2014 e 2017, e 
já era lotado na 6ª DP (Paranoá), des-
taca os aprendizados que a unidade 
trouxe para sua carreira. “Aqui, nós li-
damos com pessoas muito carentes, 
tanto autores, como vítimas. Busco 
trabalhar com zelo e muita dedicação 
para repassar à sociedade uma res-
posta do Estado. Nossa atuação é 
muito importante na vida das pesso-
as”, destaca o entrevistado do Delta 
desta edição.

Na 6ª DP, são instaurados uma mé-
dia de dois mil Inquéritos Policiais por 
ano, cerca de cento e sessenta por 
mês. O Delegado afirma que sua mo-
tivação para atuar em muitos desses 
inquéritos vem da vontade que sente 
em dar uma resposta efetiva para as 
vítimas. “O que me motiva a trabalhar 
na periferia e particularmente no Pa-
ranoá, é tentar resolver todos os ca-
sos que a mim são atribuídos, dando 
uma resposta para a sociedade, que 
na maioria das vezes não terá outro 
contato com o Estado”, ressalta Renz.

Depois que se formou em Direito, o 
servidor morou na Austrália. Quando 

Delegado destaca aprendizados adquiridos
ao longo de 7 anos em Delegacia do Paranoá

voltou ao Brasil, atuou como advoga-
do, mas logo sentiu a necessidade de 
prestar concurso para a área de se-
gurança, um sonho que cresceu com 
ele vendo os pais atuarem como ofi-
ciais da Polícia Militar do Rio Grande 
do Sul. “A atividade policial não é algo 
que aprendi após tomar posse no DF, 
trago já de casa. Em que pese milita-
res, meus pais sempre me apoiaram 
e incentivaram para que me tornasse 
Delegado de Polícia”, revela ele.

Quando tomou posse como agente, o 
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profissional ficou durante dois anos e 
meio no plantão de 6ª DP e, após o 
curso de formação de Delegado, tra-
balhou seis meses no expediente do 
Paranoá. Desde que assumiu o car-
go de Delegado na 6ª DP, Thiago já 
atuou no plantão, coordenou a equipe 
de Homicídios e a equipe da Seção de 
Atendimento à Mulher. “Já são mais de 
sete anos no Paranoá. Como Delega-
do em uma área de periferia, onde há 
milhares de procedimentos por ano, 
levo comigo o aprendizado de que to-
das as ocorrências e inquéritos têm o 
mesmo valor”, ressalta o Delegado.

Ele avalia que sua trajetória como De-
legado trouxe muitas alegrias, pois 
era o cargo que sempre quis desem-
penhar, não tendo estudado ou pres-
tado concurso para qualquer outro 
após sua aprovação. “Exercer o cargo 
de Delegado na capital do país é moti-
vo de muito orgulho para mim, mesmo 
que o momento não seja favorável po-
liticamente. Vejo que é hora de mos-
trarmos a importância e a força que a 
categoria tem e brigarmos por nossos 
direitos”, enfatiza ele.

Apaixonado pela carreira, Thiago re-
lembra as vezes em que seu pai che-
gou em casa após embates com cri-
minosos, o que, de acordo com ele, 
culminou em o apresentar o dia a dia 
de um policial. “A maior parte das De-
legacias no DF tem delitos envolvendo 
violência doméstica. Vivemos quase 
diariamente o caos e a desestabiliza-

ção familiar que impera na nossa so-
ciedade. A cada caso que vejo uma 
família desestruturada eu agradeço a 
Deus e entendo a importância da mi-
nha família em minha trajetória”, emo-
ciona-se.

O apoio recebido em casa pela espo-
sa grávida, Mariana, que também é da 
área de segurança, onde atua como 
Policial Penal, é mais um motivo de 
orgulho para o Delegado. “É incrível 
como ela entende todo e qualquer pro-
blema gerado em âmbito policial e a 
rotina de dedicação e de horários não 
comuns que a carreira nos impõe”, 
enaltece e enfatiza que não vê a hora 
da pequena Manuela chegar!
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Curiosidades

Entre várias curiosidades sobre o en-
trevistado, ele conta que nasceu no 
aniversário de Jesus, 25 de dezem-
bro, e está prestes a completar 33 
anos, a idade de Cristo! O Delegado 
afirma ainda que adora praticar fute-
bol no Clube da Adepol, inclusive par-
ticipa de campeonatos como o Ade-
boleiros, que está em sua reta final. 
“Costumo ir ao clube com frequência. 
Acho muito importante a interação e 
ser sindicalizado é motivo de orgulho 
para mim”, afirma ele.

Certa vez, enquanto preservava o lo-
cal de um crime, Thiago conta que um 

homem furou o bloqueio da fita e foi 
em sua direção. O Delegado revela o 
desfecho da história! “Rapidamente 
saquei a arma e mandei ele parar e 
levantar a blusa, para verificar se não 
havia arma na cintura. Após garantir a 
segurança, perguntei o que o cidadão 
queria, foi quando ele disse que pre-
cisava me agradecer, pois eu o havia 
prendido no ano anterior. Conforme o 
relato do homem, eu disse a ele que 
deveria se separar, ou iria continuar 
sendo preso. O senhor me disse que 
se separou, estava muito feliz e nun-
ca mais havia tido problemas com a 
justiça e a ‘culpa’ era minha”, ri o en-
trevistado.
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NOTAS

A Assembleia Geral Ordinária do Sin-
depo aconteceu na última quinta-fei-
ra (09/12) para tratar sobre atividades 
realizadas durante o ano, expectati-
vas para 2022 e recomposição sala-
rial, mas tomou um rumo inesperado 
com a notícia de que o Governador 
Ibaneis Rocha abriu espaço em sua 
agenda para uma reunião com o Sin-
depo, Sinpol e comandantes das For-
ças de Segurança do DF, na próxima 
terça-feira (14/12).

A Assembleia foi suspensa e entrou 
em modo permanente até o dia 15/12, 
às 17h30, em primeira convocação, 

ou às 18h, em segunda convocação. 
A audiência com o Governador para 
tratar sobre a recomposição salarial 
da PCDF vinha sendo pleiteada há 
tempos pelos presidentes das Entida-
des Integradas, Marcelo Portella (Sin-
depo) e Amarildo Fernandes (Adepol), 
além de representantes das demais 
entidades da PCDF.

A flexibilização da agenda do Gover-
nador ocorreu um dia após as entida-
des representativas da Polícia Civil do 
Distrito Federal, Polícia Militar e Cor-
po de Bombeiros protocolar em docu-
mento no Palácio do Buriti com o ob-

Assembleia do Sindepo entra em estado permanente
até próxima quarta (15/04), após reunião entre diretorias

e Governador do DF
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jetivo de conseguirem uma audiência 
com Ibaneis.
 
No início da reunião, Rafael Sampaio 
informou à categoria que pediu exo-
neração do cargo de Assessor Espe-
cial da Secretaria de Governo da Pre-
sidência da República, e irá retornar 
com suas atividades na presidência 
do Sindepo após a transição do car-
go, ainda neste ano. “Irei retomar o 
Sindicato e estar nas trincheiras com 
os senhores”, afirmou o Delegado.

Ele frisou o excelente trabalho que vi-
nha sendo executado pelo então pre-
sidente do Sindepo, Marcelo Portella, 
mas disse ter sentido a necessidade 
de passar a mensagem para os go-
vernantes, de que a categoria está 
mais unida do que nunca, em prol da 
tão almejada recomposição salarial. 
“Minha decisão é irrevogável”, enfati-
zou Sampaio.

Portella pontuou as realizações da 
gestão para a categoria, destacando 
os trabalhos na tramitação da reforma 
da previdência e na obtenção do re-
ajuste salarial de 8%,que entrou em 
vigor em janeiro de 2020. Ele também 
falou sobre a implementação do pla-
no de saúde do INAS e das tratativas 
para a derrubada do veto presidencial 
ao dispositivo da lei que permitia ao 
DF conceder assistência à saúde aos 
policiais civis e seus dependentes.

Na fase dos debates, vários associa-
dos fizeram uso da palavra, manifes-
tando apoio à união entre as entida-
des das forças de segurança pública 
(PCDF e PMDF) e às negociações 
salariais conjuntas, uma vez que não 
há registros de recomposição salarial 
para a PCDF sem que houvesse tam-
bém para a Polícia Militar.
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NOTAS

O Baile dos Delegados aconteceu no último sábado (04/12) e foi um grande 
sucesso! Delegados e Delegadas puderam se reunir com seus familiares e 
amigos em uma noite de muita celebração. A confraternização, além de marcar 
as comemorações de fim de ano das Entidades Integradas, celebrou também o 
Dia do Delegado, festejado em 3 de dezembro.

Participaram do evento autoridades como: o Deputado Federal Luis Miranda, 
o Excelentíssimo senhor Coronel Mário de Carvalho Neto, o Assessor Especial 
da Secretaria de Governo da Presidência da República, Rafael de Sá Sampaio, 
o Delegado-Geral, Robson Caetano da Silva, além dos presidentes das Enti-
dades Integradas, Marcelo Portella (Sindepo) e Amarildo Fernandes (Adepol).

Confira algumas fotos do evento!

Baile dos Delegados marca comemoração de
fim de ano das Entidades Integradas
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GALERIA
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NOTAS

A Decrin/PCDF recebeu, na segunda-feira (06/12), o Prêmio Marielle Franco de 
Direitos Humanos, na categoria Serviço Público, da Câmara Legislativa do DF. 
A iniciativa, organizada pela Comissão de Direitos Humanos da CLDF, busca 
reconhecer e valorizar o trabalho de defensoras e defensores de direitos huma-
nos em diversas áreas de atuação. 

O prêmio reconhece o trabalho de excelência e acolhimento prestado pela De-
crin aos grupos em situação de vulnerabilidade e por ser uma grande aliada, 
como rede parceira, no combate aos crimes de ódio e discriminação relaciona-
dos à raça, religião, orientação sexual ou identidade de gênero, pessoa idosa 
e com deficiência.

O prêmio foi recebido pelas Delegada-Chefe, Ângela Santos e Delegada Ad-
junta, Cyntia Cristina e pelos chefes de seção Maurício, Petrillo, Maria Estela 
e a chefe substituta Tatiana, que representaram todos os policiais da Decrin, 
que se doam além de suas forças para  investigar com compromisso e uso das 
técnicas disponibilizadas pela PCDF para solucionar os casos de crime de ódio, 
indiciando os autores e prendendo os responsáveis por tais práticas.

Decrin recebe Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos
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GALERIA

Nos gramados da Adepol, dois grandes times foram eliminados no último sába-
do (04/12)! Suécia derrotou o time da Itália por 5x2, enquanto Espanha levou a 
melhor contra Holanda (3x4)! Agora, os dois times irão disputar uma final jamais 
esperada, que vai fazer o coração dos torcedores bater mais rápido!

Confira a galeria de fotos:

Adeboleiros: Suécia e Espanha garantem vaga na final!
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SORTEIO
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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 
99654-4584.

Receba o tratamento VIP que você merece!
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COMUNICADO



17

2021

COMUNICADO
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CLUBE ADEPOL
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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

Confira mais uma parceria exclusiva para os filiados das Entidades Integradas! 
Baixe o aplicativo da Lavô em seu celular agora mesmo e use o código de des-
conto para agendar o serviço! Os códigos mudam toda semana, fique ligado 
em nossas redes!
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PARCERIAS



23

2021

PARCERIAS



24

2021

PARCERIAS



25

2021

PARCERIAS



26

2021

PARCERIAS



27

2021

PARCERIAS



28

2021

OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Marcelo Portella
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Júlia Zouain
 

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

