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ENTREVISTA

Pablo Aguiar Tavares de Paula Go-
mes é Delegado da Polícia Civil do 
Distrito Federal há 23 anos. Apesar de 
ter nascido em Brasília, foi ainda bebê 
para Araguari, em Minas Gerais, onde 
passou sua infância e adolescência. 
O servidor retornou à capital aos 23 
anos, após a aprovação nos concur-
sos públicos para Agente e Delegado 
da PCDF. 

Atualmente está lotado 27ª DP do Re-
canto das Emas, onde atua há mais 
de 10 anos como Delegado Chefe. 
Antes passou pela Delegacia de Re-
pressão a Roubos e Furtos de Veí-
culos (DRFV), 4ª DP (Guará), 6ª DP 
(Paranoá), 16ª DP (Planaltina), 3ª DP 
(Cruzeiro), 32ª DP (Samambaia) e 2ª 
DP (Asa Norte). 

O brasiliense afirma que o sonho de 
ser Delegado veio na infância. Para 
seguir esse caminho nunca faltou 
apoio e incentivo da família. “Ser po-
licial era um sonho de criança. Para 
minha sorte, e para o desespero da 
minha mãe, a profissão dos sonhos 
me escolheu. Minha família é a minha 
fonte de energia, minha motivação e 
minha dose de alegria para a rotina di-
ária”, relata Pablo.

Duas características de sua perso-
nalidade foram importantes para sua 

Do sonho de infância ao sonho de representar a categoria,
conheça a história do Delegado Pablo Aguiar

carreira como Policial. Ele ressalta 
que sempre foi competitivo e motiva-
do. “Em tudo que realizo procuro fa-
zer a diferença e enxergar soluções 
para os mais diversos problemas, que 
não são poucos em uma Delegacia. 
A principal lição que carrego comigo 
é a perseverança. É não desistir nun-
ca de encontrar as soluções”, relata 
Aguiar.

Para ele, a importância da carreira 
está em garantir os Direitos Funda-
mentais e buscar pela justiça social. 
“O Delegado de Polícia é o primeiro 
que analisa as situações criminais. É 
ele quem decide as primeiras condu-
tas e penalidades. É o Delegado tam-
bém quem coordena e executa com 



3

2022
sua equipe todas as investigações po-
liciais e as operações para apreensão 
de criminosos e provas criminais. Pos-
sui um papel de extrema importância 
nas atividades policiais e judiciais”, re-
força Pablo.

Outro ponto importante destacado 
pelo profissional é a questão da res-
ponsabilidade que o cargo carrega. 
“Trabalhar como Delegado de Polícia 
é uma responsabilidade constante. 
Trazemos a profissão conosco, inde-
pendentemente de onde estamos ou 
que estamos fazendo, seja em um 
momento de lazer, familiar ou profis-
sional, trazemos a responsabilidade 
de ter uma conduta ilibada e prezar 
para que tudo ao nosso redor ocorra 
segundo os princípios da ordem e da 
civilidade”, avalia. 

O profissional complementa que ser 
Delegado é ouvir, consolar e ajudar a 
todos que precisam. “Somos os ouvin-
tes dos mais diversos dramas crimi-
nais e pessoais, consolamos, damos 
esperança e apoio psicológico. Fica-
mos indignados e lutamos para que a 
realidade individual e coletiva possa 
ser de segurança e com as garantias 
de cumprimento da ordem”, reflete o 
policial.

O Delegado conta que durante a sua 
trajetória foram muitos casos marcan-
tes, outros inusitados. Alguns pelo risco 
de morte, outros pela carga emocional 
da situação e vários que o motivaram 
e trouxeram alegria e orgulho. “Uma 
situação que ocorreu há alguns anos 
numa região de alta periculosidade 
me marcou bastante. Uma equipe da 
minha delegacia conseguiu prender 
dois criminosos que tinham acabado 
de roubar um veículo. Os criminosos 
foram arrebatados por comparsas da 
região. Os policiais não reagiram em 
razão de estarem em apenas dois 
enquanto existiam vários criminosos 
cercando a viatura. Para evitar uma 
bala perdida apenas saíram do local e 
pediram apoio pelo rádio. Em questão 
de poucos minutos, dezenas de viatu-
ras, apoio aéreo do helicóptero e mais 
de duzentos policiais se deslocaram 
para a região. No final os criminosos 
foram presos novamente e ninguém 
saiu ferido. Desfecho satisfatório, mas 
que sabemos bem que poderia ter 
sido diferente. Meus sinceros agrade-
cimentos a todos que tiveram empatia 
e comprometimento para a resolução 
do caso”, relembra. 

FUTURO 
 
Foram muitas batalhas e diversas vi-
tórias na vida do Delegado Pablo. E 
atualmente, o profissional deseja se-
guir um novo caminho, que promova 
o bem-estar social e que fortaleça a 
categoria policial do Distrito Federal.

O Delegado pretende, se sua pré-
-candidatura se consolidar, disputar 
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uma cadeira na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal. 

“Minha maior motivação para concor-
rer por um espaço na política foi sem 
dúvida o desejo de mudar a realida-
de sofrida das comunidades em que 
trabalhei, sem deixar de lutar pela va-
lorização da carreira, pela melhor re-
muneração e pelo fortalecimento da 
categoria. E acima de tudo, lutar na 
esfera federal para não dependermos 
de ter aceites tanto do GDF quanto do 
Governo Federal. Temos que ser uma 
polícia federativa ou governamental. 
Da forma que está não dá”, analisa.

ENTIDADES INTEGRADAS

Embora nunca tenha atuado direta-
mente na diretoria do Sindicato de 
Delegados de Polícia (Sindepo) e da 
Associação dos Delegados (Adepol), 
o servidor afirma que elas têm um pa-
pel fundamental, pois fazem um traba-
lho de bastidores ímpar na busca por 

melhorias profissionais, apoio jurídico 
e convênios médicos, além de promo-
ver confraternizações e a interação da 
categoria. 
 
“Considero importante pontuar que 
existem muitas demandas no sindica-
to. Mas, uma delas é urgente, a va-
lorização da carreira através da res-
tituição salarial. Estamos perdendo 
nossos melhores policiais civis para 
outras carreiras, devida a baixa valo-
rização, por isso, o trabalho do sindi-
cato é fundamental nessa luta. Somos 
uma peça-chave na segurança pública 
e precisamos lutar para termos esse 
valor reconhecido”. 

Sobre o Clube da Adepol, Pablo afir-
ma que pretende voltar a frequentar 
mais. “Costumava frequentar bastan-
te o Clube dos Delegados, algo que 
pretendo voltar a fazer quando a cor-
reria do dia a dia acalmar”, finaliza o 
Policial.
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NOTAS

Governador Ibaneis receberá Presidente do Sindepo Marcelo
Portella para discutir recomposição salarial da categoria

O Sindicato dos Delegados de Polí-
cia do Distrito Federal (Sindepo-DF), 
juntamente com o Sinpol-DF se reu-
nirá com o Governador do DF, Ibaneis 
Rocha (MDB), na próxima quarta-fei-
ra, 22/06. O encontro é uma respos-
ta à categoria que pediu uma posição 
mais efetiva do Governador em rela-
ção a demanda da salarial das forças 
de segurança. 

A proposta de recomposição salarial 

da Polícia Civil do Distrito Federal foi 
assinada por Ibaneis em março deste 
ano, propondo o reajuste para as for-
ças de segurança da capital.

O documento foi enviado para o Palá-
cio do Planalto, porém até o momento 
não houve qualquer análise ou res-
posta por parte do Governo Federal. A 
diretoria do Sindepo está atenta e vai 
lutar pela nossa recomposição!
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NOTAS

Vem aí o tradicional “Arraiá dos Delegados” no Clube da Adepol

A Associação dos Delegados de Po-
lícia do Distrito Federal (Adepol) con-
vida todos os filiados a participarem 
do “Arraiá dos Delegados”, dia 25 de 
junho, a partir das 19h, no Clube da 
Adepol. 

A clássica festa está de volta após 
dois anos sem poder reunir os amigos 
e as famílias devido à Pandemia da 
Covid-19. 

A animação ficará por conta do Trio 
Pé de Serra, com muito forró e arras-
ta-pé. Já as tradicionais comidas típi-

cas não poderiam ficar de fora: canji-
ca, cural, quentão, pamonha, caldos e 
muito mais.

Tire aquela camisa xadrez do guar-
da-roupa e venha aproveitar o “Arraiá 
dos Delegados”. Entrada gratuita. 

Concurso de Trajes Típicos 

Durante a festa, as crianças até 5 
anos de idade que estiverem com o 
melhor traje típico participarão de um 
“Concurso Junino” no Instagram da 
Adepol. Não fique de fora dessa.  
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CLUBE DA ADEPOL ESTARÁ FECHADO DIA 17/06

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
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PARCERIAS
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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

Marcelo Portella
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Andressa Oliveira
 

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

