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André Luís da Costa, entrevistado do Delta 
Informa desta semana, é o atual coordena-
dor de Repressão aos Crimes Patrimoniais da 
CORPATRI, tendo passado pelas mais variados 
cargos edelegacias, incluindo a de Repressão 
aos Crimes Contra a Administração Pública a 
de Repressão a Roubo (DRR) e a da Criança 
(DCA); o que gerou em sua carreira uma verda-
deira coleção de momentos marcantes.

Diretamente de São Luís (MA), chegou a 
Brasília na década de 90 com uma missão: bus-
car crescimento profissional e ser um elo entre 
o cidadão e o Estado.  “O delegado de polícia é 
o primeiro garantidor de direitos do cidadão. É 
aquele que no calor dos acontecimentos, tem o 
poder de decisão sobre um dos bens mais ca-
ros ao cidadão: a liberdade. Ademais, é o elo 
principal entre o cidadão e o Estado, na medida 
em que se faz mais acessível ao pagador de 
impostos”, explica o policial.

André conta que descobriu sua vocação profis-
sional em 1998, quando, por concurso público, 
ingressou no cargo de Técnico de Segurança da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). 
Foi lá que teve o seu primeiro contato com o re-
gulamento policial, durante o curso de formação 
na antiga Academia de Polícia Civil. 

Ainda na faculdade de Direito, traçou como 
meta ser membro da Polícia Civil do Distrito Fe-
deral (PCDF), bastando uma oportunidade para 
que conseguisse, com louvor, passar no concur-
so público, em 2004. O policial caracteriza sua 
escolha por amor à carreira, já que, na mesma 
época, havia sido também aprovado para o car-
go de Procurador do Estado do Maranhão.

Em 2009, o delegado se formou como professor 
da atual Escola Superior da PCDF, na discipli-
na de Técnicas Operacionais da Ação Policial 

(TOAP). Para ele, é gratificante poder dar aula 
e partilhar as experiências adquiridas ao longo 
desses 15 anos com policiais em formação, as-
sim como com os mais antigos. “Acredito que 
a experiências adquiridas nas ruas, sobretudo 
após anos trabalhando na Delegacia de Repres-
são a Roubo (DRR), são pilares que me garan-
tem autoridade para ministrar a matéria, pas-
sando uma visão teórica e prática”, completa o 
policial.

André faz questão de dizer que se sente reali-
zado na profissão pois sempre a desempenhou 
com amor. De acordo com ele, ser delegado é, 

Delegado é o principal elo entre cidadão e Estado,
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também, poder aliar o conhecimento jurídico ao 
operacional, aprendendo, cada dia mais, que a 
rotina pode mudar e trazer experiências singu-
lares, como solucionar um novo caso e sentir 
a repercussão positiva que esse feito gera nas 
vítimas.Neste processo, a dedicação e o senti-
mento colocados fazem toda a diferença.

Perguntado sobre sua participação em casos 
de grande relevância, o delegado não hesitou 
ao lembrar-se, com orgulho, da Operação He-
festo, responsável por desarticular uma organi-
zação criminosa que promovia ataques e rou-
bos a terminais de autoatendimento bancário no 
DF desde 2016. 

Deflagrada pela Corpatri em 2019, a operação 
identificou o grupo, que havia cometido seu últi-
mo ataque em uma área de segurança: um ho-
tel de luxo, situado a 800 metros da Residência 
Oficial do Presidente da República.

A investigação técnica e de excelência foi re-
alizada pela Divisão de Roubos e Furtos da 
Corpatri, que tornou possível a identificação e 
desbaratamento da organização criminosa, cul-
minando na prisão de sete indivíduos e identifi-
cação da liderança do grupo. Desde então, não 
houve registro desse tipo de ocorrência no Dis-
trito Federal.
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Marido de Glaucia e pai do Felipe e da Sofia, 
André conta que um dos passeios que mais gos-
ta de fazer é visitar o Clube dos Delegados e o 
Espaço Mulher com sua família; ambientes que, 
de acordo com ele, proporcionam momentos de 
lazer e reafirmam o zelo e o comprometimento 
do presidente, Dr. Amarildo, com seus filiados.
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Associadoda Adepol e do Sindepo desde o iní-
cio de sua carreira, o delegado destaca a inces-
sante luta travada pelas entidades em defesa 
das prerrogativas da categoria e na busca por 
melhores condições de trabalho para os servi-
dores da Segurança Pública. Em sua avaliação, 
a gestão tem se mostrado cada vez mais com-
petente e profissional. 

“Testemunho diuturnamente o esforço dessas 
entidades para buscar melhorias à categoria 
dos Delegados de Polícia. Estamos muito bem 
representados pelo Dr. Rafael Sampaio e pelo 
Dr. Amarildo”, conclui André.
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PEC Emergencial condena servidores da Segurança Pública

O presidente da ADPJ e do Sindepo-DF, Rafael 
Sampaio, participou na manhã desta quarta-fei-
ra (10/03) de entrevista coletiva com integrantes 
da UPB (União dos Policiais do Brasil), que se 
posicionaram publicamente contra o texto apro-
vado na Câmara dos Deputados da chamada 
PEC Emergencial (186/19). Os representantes 
das entidades afirmaram que o governo trata os 
profissionais da Segurança Pública com “des-
prezo” e não descartam fazer paralisações. 

De acordo com Sampaio o atual governo, eleito 
sob a bandeira da Segurança, está “condenan-
do” os servidores da área com o texto aprova-
do. “Nós podemos falar que é uma verdadei-
ra condenação, 15 anos sem a concessão de 
qualquer benefício ou progressões funcionais. 
Ou seja, depois desse período o servidor vai 
permanecer na mesma condição na carreira de 
quando ele entrou”, afirmou o presidente da as-
sociação que representa mais de 7.500 delega-
dos em todo o Brasil.

Rafael Sampaio lembra que delegados e po-
liciais são proibidos de exercerem outras fun-
ções, mas mesmo assim estão sendo tratados 
da mesma forma que outras categorias pelo go-
verno.  “O governo tem nos tratado como servi-
dores comuns, mas nós não somos servidores 
comuns, nós temos exclusividade, não pode-
mos exercer outra atividade”, disse. 

“Nós estamos o tempo todo sendo desprestigia-

NOTAS

dos por esse governo, que foi eleito sob a ban-
deira da segurança. Recentemente, o Ministério 
da Saúde emitiu uma ordem com a prioridade 
da vacinação e priorizou os presos em detri-
mento dos policiais, quando nós temos índices 
de contaminação muito superiores à da popula-
ção em geral. Isso gerou uma grande revolta na 
nossa base. Se necessário, vamos fazer um ato 
de manifestação para que o governo possa vol-
tar os olhos para a Segurança Pública”, finalizou 
Sampaio.  

O texto principal da PEC foi aprovado pela Câ-
mara na madrugada desta quarta-feira (10/03), 
em primeiro turno, com medidas de controle dos 
gastos públicos e que autoriza o pagamento 
de até R$ 44 bilhões por meio do novo auxílio 
emergencial. Como se trata de uma proposta 
de alteração na Constituição, ela precisa ser 
aprovada em duas votações tanto na Câmara 
como no Senado. Também está previsto para 
esta quarta que os deputados apreciem os des-
taques (propostas de mudanças) apresentados 
ao texto.

Assista a reunião completa pelo link https://www.
youtube.com/watch?v=HP1t9eObcOE.

Você pode contribuir também utilizando em suas 
redes sociais a hashtag #PoliciaisSãoEssen-
ciais. Entre nesta luta e nos ajude a defender o 
serviço público brasileiro!
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https://www.youtube.com/watch?v=HP1t9eObcOE
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ADPJ participa de manifestação nacional contra PEC 186/19

Nesta quinta-feira (11/3), o presidente da Asso-
ciação Nacional dos Delegados de Polícia Ju-
diciária (ADPJ) e do Sindepo-DF, Rafael Sam-
paio, participou de uma reunião com todas as 
entidades que compõem a União dos Policiais 
do Brasil (UPB), para definir ações de mobiliza-
ção nacional contra a PEC 186/19 (PEC Emer-
gencial), que, apesar de conceder auxílio à po-
pulação mais necessitada, desestrutura todos 
os setores do serviço público brasileiro, incluin-
do os de Educação, Saúde e Assistência Social.

Durante o encontro, foram definidas ações prá-
ticas de enfrentamento, envolvendo a elabora-
ção de emendas substitutivas que garantam as 
prerrogativas da carreira; uma carreata na pró-
xima quarta-feira (17/3), em Brasília, com con-
centração no Mané Garrincha às 14h; e uma 
manifestação, no dia 22 de março, entre 15h e 
16h, em frente às unidades policiais do DF. Vale 
ressaltar que os atos de protesto terão faixas 
de repercussão em todo o Brasil, e seguirão 
as medidas de biossegurança orientadas pelas 
autoridades sanitárias.

Aprovada na Câmara dos Deputados, a propos-
ta veda por até 15 anos as recomposições, já 
congeladas desde 2016; promoções, progres-
sões e contratação de servidores; levando ao 
sucateamento de órgãos essenciais, principal-
mente aos da Segurança Pública; que mesmo 

NOTAS

durante a pandemia não paralisou suas ações, 
mantendo, com excelência, o trabalho presen-
cial, a proteção à população e o combate ao cri-
me organizado.

Em curso e sem direito a debate, as medidas 
apresentadas divergem do interesse do povo 
brasileiro e em nada se coadunam com as inú-
meras promessas de campanha feitas pelo go-
verno federal, que demonstra total inércia diante 
da situação geral do país. 

Tendo em vista, ainda, os constantes ataques 
ao funcionalismo, baseados em completa de-
sinformação; a ADPJ, juntamente com a UPB e 
as demais entidades representativas da catego-
ria, manifesta profundo repúdio à forma como 
os servidores públicos vêm sendo tratados; e 
anuncia, em nome de toda a classe, a imediata 
mobilização em defesa dos profissionais da Se-
gurança Pública.
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União dos Policiais do Brasil ameaça paralisação e
rompimento com o governo

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/uniao-dos-policiais-do-brasil-ameaca-paralisacao-e-rompimento-com-o-governo.shtml
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Mesmo com acordo para alteração de parte da PEC,
policiais mantêm mobilização para paralisação

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/mesmo-com-acordo-para-alteracao-de-parte-da-pec-policiais-mantem-mobilizacao-para-paralisacao.shtml?origin=folha
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Policiais marcam carreata no DF e manifestação em todo país

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://www.metropoles.com/colunas/grande-angular/policiais-marcam-carreata-no-df-e-manifestacao-em-todo-pais
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Descontos exclusivos nos mais diversos serviços e produtos? 
Aqui tem!

Em 2021, as Entidades Integradas renovaram parceria com um clube de benefícios pensado espe-
cialmente para seus associados, atendendo a todos os gostos e idades. 

Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos nos melhores pro-
dutos 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.

http://www.clubedodelegado.com.br
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Diagramação 
Caroline Sousa
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