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MATÉRIA

A vontade de combater o crime e o desejo de proteger a
sociedade, estes foram os motivos que levaram Tiago Carvalho 

Nunes de Oliveira a se tornar Delegado da PCDF

Servir aos interesses da população, 
mantendo a ordem e segurança é 
uma das funções que Tiago Carvalho 
Nunes de Oliveira tem como Delega-
do da Polícia Civil do Distrito Federal. 
Natural de Fortaleza, Ceará, se mu-
dou para Brasília(DF), em 2007, com 
a família que veio trabalhar na capital. 
Aqui estudou e realizou o desejo de in-
tegrar a Polícia Civil. 

Em 2016 Tiago Carvalho tomou pos-
se como Agente de Polícia na PCDF 
na Coordenação de Repressão aos 
Crimes Contra o Consumidor, a Or-
dem Tributária e a Fraudes (CORF) 
e depois foi para a Seção de Repres-
são às Drogas da 1ª DP. Prestou um 
novo concurso na PCDF, mas desta 
vez para Delegado e em novembro de 
2017 assumiu cargo. Tiago voltou para 
a CORF, em seguida foi para a Coor-
denação de Repressão aos Crimes 
Patrimoniais (Corpatri). Nestes cinco 
anos de profissão, já esteve na 9ª DP 
no Lago Norte e também na 10ª DP no 
Lago Sul. Atualmente o Delegado atua 
no local em que iniciou sua carreira na 
Polícia Civil, após convite da adminis-
tração, está como Diretor-Adjunto da 
Divisão de Fraudes da CORF.

Sempre pronto para atender ao cha-
mado do ofício, Tiago conta que a pro-
fissão é contínua independente dos 
dias da semana. “Como todo servidor 
público, ser Delegado de Polícia signifi-
ca servir aos interesses da população. 
No caso dos Delegados de Polícia e 
de todos os Policiais Civis, entretanto, 
este serviço é um dos poucos casos 
em que a prestação do serviço público 
ocorre de maneira contínua e ininter-
rupta, durante todo o ano e indepen-
dente de finais de semana ou feriados. 
Significa dizer que estamos sempre 
prontos e disponíveis para lidar com 
qualquer tipo de situação criminal”, 
afirma.
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Integrar as forças de segurança públi-
ca era um desejo da infância. A certe-
za de que queria fazer parte deste ser-
viço e ajudar outras pessoas veio após 
um assalto que sofreu enquanto volta-
va da escola em sua cidade natal. O 
episódio fez com que o atual Delegado 
da PCDF tivesse vontade de combater 
o crime. “A escolha de uma profissão 
é algo que impacta de sobremaneira 
a vida de qualquer pessoa. No meu 
caso, mesmo quando ainda não tinha 
o conhecimento específico do que sig-
nificava ser um Delegado de Polícia, 
logo desde cedo essa foi a carreira 
que escolhi para trilhar. Essa vontade 
e determinação ficaram em evidência 
quando acabei sendo vítima de um 
roubo na cidade de Fortaleza quando 
retornava da escola para casa. Esse 
episódio me fez literalmente ter vonta-
de de combater o crime”, lembra.

O Delegado de Polícia Civil é quem 
garante que determinado comporta-
mento produzido por um indivíduo em 
desfavor do estado ou de alguém seja 
devidamente responsabilizado, ten-
do em vista que vivemos em uma so-
ciedade organizada e regida por um 
vasto conjunto de normas e leis. Por 
esse motivo, o Delegado é tido como 
o primeiro garantidor da legalidade e 
da Justiça, é por este profissional em 
conjunto com os demais servidores da 
Polícia Civil que criminosos não so-
mente serão devidamente responsa-
bilizados pelos atos cometidos, como 
também a investigação trará a estru-
tura da prática de um determinado 

crime, definindo se será desativada, 
atingida, resultando na diminuição de 
índices criminais e mantendo a ordem 
pública assegurada. 

Ao lembrar de sua trajetória, o servidor 
afirma que o aprendizado que levará 
consigo é que não há como trabalhar 
sozinho e sem a dedicação de uma 
equipe. “Muitos são os fatores que 
podem influenciar a trajetória de um 
Delegado de Polícia. No meu caso, o 
combate aos crimes fraudulentos e de-
les derivados sempre foi algo bastante 
próximo. Naturalmente, com o passar 
do tempo e também com um pouco de 
experiência este trabalho acabou sen-
do destinado às fraudes cometidas por 
organizações criminosas. Estes gru-
pos são responsáveis pela prática de 
fraudes que atingem boa parte da po-
pulação do Distrito Federal e que tem 
como alvos, preferencialmente, pesso-
as idosas. O aprendizado é claro: não 
há como promover esse tipo de traba-
lho sem a dedicação e o esforço de 
uma equipe”, declara o Policial.
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Das diversas operações que partici-
pou, o Delegado se orgulha ao contar 
do desfecho de uma investigação em 
que um grande ofensor foi capturado 
na região da fronteira entre o Brasil 
com a Bolívia. “Não importa o local, a 
Polícia Civil do Distrito Federal, cum-
prindo com sua missão constitucional, 
sempre promoverá a responsabiliza-
ção criminal adequada esteja onde o 
ofensor estiver”, afirma. Outro caso 
que o marcou foi a investigação de um 
possível homicídio em que a apuração 
comprovou que na verdade, aquela 
era a prática em que a pessoa havia 
tirado a própria vida. 

Casos assim são difíceis de lidar e o 
apoio da família nessas horas é fun-
damental. Tiago Carvalho fala para 
quem acaba de chegar na carreira 
policial, que é importante ter a ciência 
das adversidades da profissão e que 
nesses casos os familiares são seus 
alicerces para continuar. “Atualmente 
a PCDF aguarda o ingresso dos no-
vos policiais que em breve farão par-
te da instituição. Esses futuros servi-
dores devem compreender, desde já, 
que os seus trabalhos serão consti-
tuídos quase que completamente de 
fatos e acontecimentos ruins, difíceis. 
Por isso mesmo esses policiais toma-
rão conhecimento, logo que iniciarem 
suas funções, que suas famílias são 
os seus portos seguros”, afirma o ser-
vidor.

Para ele, é através do Sindicato dos 
Delegados de Polícia Civil do DF (Sin-

depo) e a Associação dos Delegados 
de Polícia Civil do DF (Adepol) que a 
categoria caminha para a conquista 
de melhorias. “Mesmo antes de tomar 
posse como Delegado de Polícia eu 
já conhecia o clube da categoria. Tão 
logo tomei posse e me filiei às Entida-
des Integradas, desde sempre meus 
familiares fazem uso das nossas ins-
talações. É a nossa casa. Sobre o 
Sindicato, não há como não registrar a 
sua importância. É através do Sindepo 
que as nossas prerrogativas são asse-
guradas. Essa defesa certamente se 
revela indispensável considerando o 
volume e a complexidade de decisões 
e situações jurídicas às quais o Dele-
gado de Polícia é submetido. O lema é 
clichê, mas válido: juntos somos mais 
fortes”, finaliza Tiago.



5

2023



6

2023

Diretoria do Sindepo-DF se reúne com Deputado Reginaldo Veras 
(PV-DF) para debater interesses da categoria

Na manhã desta sexta-feira(13), a 
Presidente e Vice-Presidente do Sin-
dicato dos Delegados de Polícia Ci-
vil do Distrito Federal (Sindepo/DF), 
Cláudia Alcântara e Rodrigo Larizzat-
ti, se reuniram com o Deputado Fe-
deral Reginaldo Veras (PV-DF) para 
falar sobre a Federalização da Polí-
cia Civil e o reajuste salarial da PCDF.  
 
De acordo com Cláudia Alcântara, o 
Sindepo tem trabalhado diariamente 
para viabilizar a execução das principais 

reivindicações dos Delegados. Durante 
a reunião com o parlamentar, Reginal-
do Veras (PV-DF) se propôs a contribuir 
com as demandas da PCDF. “O Depu-
tado após ouvir as nossas narrativas se 
sensibilizou com as demandas apre-
sentadas e se comprometeu a encami-
nhá-las para a União e para bancada 
legislativa do DF,  se disponibilizando a 
caminhar junto da Polícia Civil do DF no 
tocante às demandas apresentadas”, 
explicou a Presidente do Sindepo.

NOTAS
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Entidades da PCDF se reúnem com Deputada Federal Erika Kokay 
(PT) para debater recomposição salarial

Nesta quinta-feira (11), representan-
tes das Entidades da Polícia Civil do 
Distrito Federal, participaram de uma 
reunião com a Deputada Federal, 
Erika Kokay (PT), para debater sobre 
reivindicações da categoria, tendo 
como pauta principal a recomposição 
salarial e a definição do vínculo jurí-
dico dos Policiais Civis do DF em um 
Projeto de Lei entregue à parlamentar. 
 
O Projeto de Lei busca regulamentar 
a utilização das forças de segurança 
do DF pelo governo federal. O docu-
mento propõe ainda que seja defini-
do o responsável pela concessão da 
recomposição salarial da Polícia Civil 
do DF. Os Sindicatos acreditam que 

NOTAS

a definição do vínculo jurídico é fun-
damental para que o trâmite do plei-
to salarial seja garantido, tendo em 
vista que em outras ocasiões, o pro-
cesso ficou travado no Ministério da 
Economia por esbarrar em divergên-
cias do governo local com o federal. 
 
O documento apresentado à Deputa-
da Federal sugere que seja da União 
a competência de conceder a recom-
posição salarial da PCDF, preser-
vando as convenções indenizatórias 
realizadas pelo Governo do Distrito 
Federal, no âmbito que atinge a as-
sistência à saúde, atualmente regula-
mentada. O texto destaca ainda que 
a competência e decisão do Governo 
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Federal deve prevalecer independen-
te da manifestação do governo local. 
 
“Para nós é uma grande honra. Eri-
ka Kokay esteve presente na sole-
nidade de posse das Entidades In-
tegradas dos Delegados da PCDF, 
fez um discurso e se colocou à dis-
posição do Sindicato para que pu-
déssemos levar as nossas deman-
das. Nesta reunião apresentamos a 
ela a necessidade de decidir o vín-
culo jurídico da Polícia Civil do DF, 
além de reafirmar que o pedido de 
recomposição salarial ocorra o quan-
to antes, considerando que estamos 
há 12 anos sem reajuste remunera-
tório”, explica a Presidente do Sindi-
cato dos Delegados de Polícia Civil 

do DF (Sindepo), Cláudia Alcântara. 
 
Erika Kokay (PT) é uma aliada da 
Polícia Civil e defendeu que o reajus-
te salarial dos Policiais Civis do DF 
deve ser concedido, além de seguir 
o modelo que já acontece com ou-
tras forças federais, dando à União 
o poder de decidir. A parlamentar ga-
rantiu ainda que fará a interlocução 
junto aos integrantes do governo fe-
deral para que compreendam a ne-
cessidade da demanda e acolham 
o pedido proposto pela categoria. 
 
Além de representantes do Sindepo-
-DF, Adepol-DF, a diretoria do Sinpol-
-DF também participou da reunião.
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Entidades da PCDF discutem pleitos da categoria
com presidente da CLDF

O Fórum das Entidades que repre-
sentam as carreiras da Polícia Civil 
do Distrito Federal (PCDF) esteve 
reunido, na tarde desta terça, 10, 
com o deputado distrital Wellington 
Luiz (MDB), agente de polícia vete-
rano e presidente da Câmara Legis-
lativa do DF (CLDF).

Junto ao parlamentar, dirigentes dos 
sindicatos e associações discutiram 
estratégias que darão celeridade à 
recomposição salarial dos policiais 
civis, retomada do pagamento das 
pecúnias, e também debateram 
como se dará a articulação política 
para a definição do vínculo jurídico 
da PCDF.

NOTAS

Na reunião, Wellington Luiz esclare-
ceu ao Fórum que tem antecipado a 
interlocução junto aos governos lo-
cal e federal na discussão dos plei-
tos da categoria. Ele acrescentou 
que o trabalho conjunto das entida-
des, somado ao apoio parlamentar, 
fortalecerá a luta pela resolução 
das demandas.

Sob a mesma ótica do parlamentar, 
dirigentes dos sindicatos e associa-
ções afirmaram que se manterão 
unidos para que a recomposição 
salarial, principal reivindicação dos 
policiais civis, seja analisada pela 
nova equipe econômica da União.
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À categoria, o Fórum das Entidades 
reafirma que a atuação será ininter-
rupta para que o pleito salarial seja 
destravado, que o pagamento das 
pecúnias seja retomado e o vínculo 
jurídico seja pautado pelo governo 
federal e pelo Congresso Nacional.

Ressalta-se que o Sinpol e o Sin-
depo-DF é que possuem plena le-
gitimidade para representar os po-
liciais civis e delegados de polícia 
do DF, em todas as instâncias. As 
entidades destacam que o traba-
lho em prol da categoria é realizado 
com base em aspectos técnicos, ju-
rídicos e políticos. Por essa razão, 

atores que não integram o Fórum 
não devem e não têm o direito de 
responder pela categoria.

O Fórum das Entidades é com-
posto pelos sindicatos dos Poli-
ciais Civis (Sinpol-DF) e dos De-
legados de Polícia (Sindepo-DF) 
e pelas associações dos Delega-
dos da PCDF (Adepol), dos Ser-
vidores da Polícia Civil (Agepol), 
Peritos Papiloscopistas (Asbrapp), 
Peritos em Criminalística (ABPC), 
Agentes Policiais de Custódia 
(AAPC) e Policiais Civis Aposenta-
dos e Pensionistas (Apcap).
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Fórum das Entidades da Polícia Civil do Distrito Federal se reúne 
para debater os atos ocorridos no último domingo

O encontro foi na tarde desta segunda-
-feira (09/01) para tratar sobre os atos 
de vandalismo que culminaram com a 
invasão e depredação das sedes dos 
Três Poderes da capital do país.

Durante a reunião, representantes do 
Fórum das Entidades da Polícia Civil 
do DF, destacaram que atuarão para 
a definição  do vínculo jurídico institu-
cional das carreiras policiais civis, visto 
que esse tema, um dos mais caros para 
as entidades, é matéria prioritária neste 
momento em que a segurança pública 
da capital é pautada.

O Fórum das Entidades da Polícia Civil 
do DF é composto pelo Sindicato dos 
Delegados de Polícia Civil do DF (Sin-
depo), Associação dos Delegados de 
Polícia Civil do DF (Adepol), Sindicato 

dos Policiais Civis do DF (Sinpol), Asso-
ciação Brasiliense de Peritos Papilosco-
pistas (Asbrapp), Associação Brasilien-
se de Peritos em Criminalística (ABPC), 
Associação dos Policiais Civis Aposen-
tados (APCAP), Associação Geral dos 
Servidores da Polícia Civil do DF (Age-
pol) e a Associação dos Agentes Poli-
ciais de Custódia da PCDF (AAPC).

É importante ressaltar que desde o mês 
de novembro de 2022, a Polícia Civil 
do DF, monitora, investiga e age rapi-
damente para manter a ordem e a in-
columidade da população e do patrimô-
nio público. Quem estava destramando 
contra  o Estado Democrático de Direito 
foi identificado e preso.

Condutas disfarçadas de manifesta-
ções pacíficas facilitaram a prática de 

NOTAS
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inúmeros atos terroristas, que termina-
ram em grave violação à ordem pública 
e  depredação do patrimônio público, 
onde estão situados os três poderes da 
União.

Delegados e Policiais Civis do DF tra-
balham ininterruptamente nas inves-
tigações para descobrir quem são os 
responsáveis pelos crimes ocorridos 
neste domingo (08). A Presidente do 
Sindicato dos Delegados de Polícia Civil 
do DF (Sindepo/DF), Cláudia Alcântara, 
reconhece a dedicação dos Delegados 
e dos Policiais Civis envolvidos na ope-
ração, os quais representam pratica-
mente a totalidade do efetivo da PCDF.  
Ressalta que todos os policiais Civis 
do DF, tão logo tomaram conhecimen-
to das desordens que estavam sendo 
praticadas em Brasília, se colocaram 
integralmente à disposição das autori-
dades que comandam a PCDF, mesmo 
em férias ou  folgas legais, para contri-

buir com as investigações ou proteção 
das instalações físicas das delegacias.

A diretoria das Entidades integradas da 
PCDF querem se reunir o quanto an-
tes com o interventor Ricardo Garcia 
Cappelli e o Ministro da Justiça Flávio 
Dino, assim como o Presidente da Câ-
mara Legislativa, Deputado Wellington 
Luis, com quem pretendem debater as-
suntos relacionados à reunião ocorrida 
nesta data.

Por fim, as diretorias do Sindepo e da 
Adepol parabenizam todos os Delega-
dos e Policiais Civis, os quais não medi-
ram esforços para atender a demanda 
da instituição Policial Civil Do DF, com-
portamentos  esses que nos enchem 
de orgulho e servem de exemplo para 
todos os integrantes da Segurança Pú-
blica do DF, quiça, do Brasil.
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DELTA NA MÍDIA
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NOTAS

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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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

Cláudia Alcântara
 

Departamento de Comunicação e 
Assuntos Sociais - Sindepo 
Lúcio Fagner; Gerson Sales; 

Elizabeth Cristina; Joás Bragança e
Marco Antônio de Souza

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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