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ENTREVISTA
“A maior figura que estas pessoas têm como garantidor
de seus direitos é o Delegado de Polícia”:
conheça a história de Thiago Paixão
Nascido em Salvador (BA), o jovem
Delegado da Polícia Civil do Distrito
Federal, Thiago Paixão da Silva, veio
para Brasília para assumir um cargo após aprovação em um concurso público. Advogado, formado pela
Universidade Católica de Salvador,
exerceu a profissão de forma plena
por cinco anos. Ser Delegado não
era uma vontade, na verdade, afirma
que escolheu a profissão por influência de familiares e amigos.
“Não escolhi a carreira como Delegado, nem a almejava. Inclusive, fiz o
concurso público por pressão de amigos. Mas, no meu primeiro dia como
Delegado, apesar de estar extremamente esgotado, estava feliz. Sabia
que aquele era o lugar onde eu deveria estar”, se lembra o servidor público.

Para ele, o Delegado de Polícia Civil é o primeiro verificador da legalidade. O cidadão ao procurar a instituição pública busca uma resposta
rápida a sua demanda e justiça para
a situação que vivenciou. “O Delegado é a primeira pessoa que recebe
uma situação e já tem que avaliar a
legalidade do fato, atendendo aos direitos da vítima que sofreu a infração
e garantindo o direito do investigado
também”, explica Thiago.

Ele prestou o concurso para Delegado da Polícia Civil, no estado do Ceará em 2014, tomou posse em 2017.
No ano seguinte veio a aprovação no
certame da PCDF. A primeira delegacia em que trabalhou na capital foi
31ª DP, em Planaltina. Lá ficou até fevereiro de 2020, depois foi removido
para a 8ª DP (SAI), onde está atualmente.

De acordo com o servidor público,
o maior aprendizado desses anos é
que o país tem uma grande neces2
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jornada. “Família é importante em
qualquer situação, sem uma casa
adequada é muito difícil suportar as
adversidades”, reflete o baiano.

sidade da presença estatal. “Minha
maior lição foi a de entender a carência social que o nosso país sofre.
Existem regiões e ainda da Capital
Federal, que há a necessidade da
presença estatal. A maior figura que
estas pessoas têm como garantidor
de seus direitos é a Delegacia de Polícia”, afirma o Policial.

Sobre o Sindicato dos Delegados,
o Policial pontua a necessidade de
maior ênfase nas em relação às necessidades da categoria. Sócio do
clube, vai em eventos pontuais.

Dentre as áreas de atuação, as operações que mais marcaram a carreira
de Thiago Paixão, foram dois casos
de assassinos em série. Um deles foi
o do cozinheiro Marinésio dos Santos, condenado a 37 anos de prisão,
após o assassinato da funcionária do
Ministério da Educação (MEC), em
2019, Letícia Souza Curado de Melo.

Finalizando, ainda salienta a necessidade da valorização da carreira dos
Delegados da Polícia Civil. “Esta profissão é de uma necessidade pública
enorme e que hoje sofre de grande
desvalorização, principalmente salarial”, encerra o Delegado.

Thiago ressalta também a importância da família para suportar a árdua
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NOTAS
Sindepo e Adepol recebem o governador de Brasília,
Ibaneis Rocha (MDB-DF)

não veio. Sabemos que houveram iniciativas, mas temos também que comemorar as conquistas indiretas que
tivemos, como o auxílio uniforme e o
auxílio para os planos de saúde. Isso
foi muito importante para nós”, ressaltou o presidente da Associação.

No último sábado (10), o Sindicato Dos
Delegados de Polícia Civil do Distrito
Federal (Sindepo/DF) e a Associação
dos Delegados de Polícia Civil do DF
(Adepol/DF) promoveram um almoço
com o Governador de Brasília, Ibaneis
Rocha (MDB-DF), juntamente com a
Deputada Federal e candidata ao Senado Federal, Flávia Arruda (PL-DF),
para apresentar propostas de interesse da categoria.

O Presidente do Sindepo/DF, Paulo
Roberto D’Almeida, falou sobre a importância da alteração do regime de
pagamento aos salários da PCDF utilizado por meio do Fundo Constitucional. “É importante que seja feita a mudança para que o Governador tenha
a gestão plena do Fundo. Nós não temos que pedir todas as vezes ao Presidente da República que encaminhe
a nossa proposta. O Fundo Constitucional é nosso, nós temos condições
de que o Governador possa reaver
esta questão e que tenha esta iniciativa”, afirmou Paulo Roberto D’Almeida.

Em seu discurso de boas-vindas, o
anfitrião Amarildo Fernandes, Presidente da Adepol, reconheceu que
apesar da recomposição salarial ainda ser um assunto pendente, o atual
governo garantiu outras conquistas
aos policiais civis do DF. “Nossa principal palavra hoje é de agradecimento. Sabemos que nossa principal e
grande demanda, que é a nossa justa
e merecida composição salarial, ainda
4
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Para o Governador de Brasília, Ibaneis Rocha, é importante que o DF
tenha forças para aprovar medidas
como estas. “Nós estamos fazendo
talvez a pior política salarial que existe. A política remuneratória é aquela
em que o Estado tem condições de
pagar e remunerar seus servidores
dentro das suas possibilidades. Está
passando da hora de conseguirmos
força do Congresso Nacional para
aprovar uma medida que transfira a
responsabilidade da gestão do Fundo
Constitucional para o Distrito Federal”, afirmou o Governador.

ainda na votação da Lei Orçamentária
deste ano. “Eu vou ser a primeira a
entrar lá e brigar para que esta recomposição saia ainda na Lei deste ano”,
declarou a Deputada.
Ainda na ocasião foi assinada uma
Carta de Compromisso e Propostas
de Governo para o mandato de 2023
a 2026, lida pelo Vice-Presidente do
Sindepo/DF, Thiago Frederico de
Souza Costa. O documento traz as
principais reivindicações da PCDF.
Dentre os termos assinados, estão a
reestruturação da carreira e recomposição salarial a partir de 2023 em patamar não inferior ao da Polícia Federal, a revisão do Regime Jurídico em
funcional das carreiras da Polícia Civil
para acabar com o modelo de competência híbrida - União e Distrito Federal; a busca dos meios jurídicos para o
pagamento das pecúnias para os Delegados de Polícia Civil aposentados;
a regularização fundiária da área do
clube da Adepol, além da regulamentação da redução de interstícios pelo
menos uma vez na carreira dos integrantes da Polícia Civil.

Atualmente, os salários dos Policiais
Civis do DF são pagos com o dinheiro
da União, por meio do Fundo Constitucional do DF. Este método de pagamento barra a autoridade do Governador de Brasília, impedindo que
reajustes sejam votados apenas pela
Câmara Legislativa, tendo que passar
pela Câmara dos Deputados e posteriormente pelo Senado Federal.
A Deputada Federal, Flávia Arruda,
reforçou que a alteração deste regime
é uma luta referente ao seu mandato. “Esta é uma briga grande e difícil,
mas saibam que ela é minha. Nós dependemos de Deputados e Senadores que não entendem a logística e o
trabalho da PCDF. Não conhecem a
melhor polícia que nós temos no país,
que mais investe em qualificação e
que atualmente está em uma defasagem de salário muito grande”. A deputada afirmou ainda que irá batalhar
para que a recomposição salarial saia

Também estiveram presentes no evento, o Deputado Distrital Wellington Luiz
(MDB-DF), Deputado Distrital Rafael
Prudente (MDB-DF), o Delegado-Geral
da Polícia Civil do DF, Robson Candido, o candidato a Deputado Federal e
Delegado de Polícia Civil, Rafael Sampaio (PL-DF), os candidatos a Deputado Distrital e Delegados de Polícia Civil, Jane Klébia (AGIR-DF), Julio Cesar
(AGIR-DF) e Pablo Aguiar (PTB-DF).
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NOTAS
Delegados da Polícia Civil que são candidatos a uma vaga no
Congresso Nacional apresentam suas propostas

O encontro aconteceu nesta terça-feira (13), no Clube da Adepol
Com o intuito de apoiar os Delegados da Polícia Civil do DF e buscando representatividade dentro do
Congresso Nacional, o Sindicato
dos Delegados de Polícia Civil do
Distrito Federal (Sindepo/DF) e a
Associação dos Delegados de Polícia Civil do DF (Adepol/DF) abriram
as portas para que os candidatos à
Câmara dos Deputados pudessem
apresentar suas propostas para
toda a categoria. O encontro aconteceu nesta terça-feira (13), no Auditório do Clube da Adepol.

propostas. A prioridade dos discursos foi definida por ordem alfabética. O primeiro a falar foi o Delegado
Rafael Sampaio (PL-DF). Dentre as
principais propostas apresentadas
estão: a reestruturação da Polícia
Civil do DF e a recomposição salarial das carreiras.
Sampaio destacou também a importância da representatividade da categoria dentro do Congresso Nacional para conseguir levar à diante as
questões pertinentes aos Policiais
Civis do DF. “Nós vamos precisar de
representação para que com todo
este ambiente favorável de Fundo

Na ocasião, os convidados tiveram
a oportunidade de apresentar suas
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Constitucional e recomposição dos
servidores Federais, nós tenhamos
sucesso nesta negociação. Nós vamos precisar de pressão política e
isso se faz com representação”, declarou.

postas, os candidatos assumiram
o compromisso de acompanhar a
votação da Lei Orçamentária deste
ano para a aprovação da recomposição salarial da carreira. A rodada
de conversas foi direcionada pelo
Presidente do Sindepo/DF, Paulo
Roberto D’Almeida, juntamente com
o Presidente da Adepol/DF, Amarildo Fernandes.

Já o Delegado Sérgio Bautzer
(União-DF), falou sobre a criação
do Cadastro Nacional de Estelionatários. “De vinte ocorrências que
eu registro em um plantão, mais da
metade são referentes ao crime de
estelionato”, destacou. Bautzer pontuou sobre a ampliação das Delegacias responsáveis pela apuração de
crimes cibernéticos, a necessidade
de escolas com período integral visando a redução de atos infracionais
e a revisão do Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA).

O Delegado e candidato Alírio Neto(MDB-DF) também foi convidado, mas não pode comparecer. No
próximo dia 20 de setembro, haverá
também o encontro com os Delegados de Polícia Civil e candidatos à
Câmara Legislativa, Fernando Fernandes (PROS-DF), Jane Klébia
(Agir-DF), Júlio César (Agir-DF) e
Pablo Aguiar (PMN-DF). A roda de
conversa acontecerá no auditório do
Clube da Adepol, à partir das 17h30.

Além da apresentação das pro-
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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 mesmo aquele item que não tem mais utilidade e gostaria de passar para frente? Com o intuito de facilitar a troca
entre os associados, a Adepol disponibilizará no Delta Informa uma seção
especial. O Espaço Classificados será
lançado no dia 16 de setembro.
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Serviços, produtos para negociação,
trocas, vendas ou até mesmo aluguéis são algumas das várias possibilidades 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

APARTAMENTO 2 QUARTOS / GOIÂNIA
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.

APARTAMENTOS / RIO QUENTE - GO
2 apartamentos em RIO QUENTE-GO com infraestrutura integral de lazer
(piscinas aquecidas, sauna, piscina infantil tematizada, salão de jogos, bar, restaurante, 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 camas, 2 ar condicionados, 2 TVs e sacada para rua principal.
Preço exclusivo para setembro, outubro e novembro por R$500,00. Entrando 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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ESPAÇO MULHER
Espaço Mulher volta a oferecer massagem para as associadas
O Espaço Mulher está retomando suas atividades de massagens para as filiadas 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 serviços 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.
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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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PARCERIAS
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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 benefícios 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, turismo, alimentação, educação, saúde, moda, beleza e muito mais!
Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do
Delegado.
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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 diversas áreas do conhecimento.
Para associados da Adepol-DF, o desconto desse semestre é o valor da
bolsa adquirida pelo candidato + 5%
de pontualidade.
Funciona assim: o candidato parceiro deve prestar o vestibular e passar
ou usar a nota do Enem dos últimos
quatro anos com média igual ou supe22

rior a 450 pontos. Feito isso, é lançado 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 descontos para os filhos de colaboradores 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/
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OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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CONTATO

EXPEDIENTE
CONSELHO EDITORIAL
Presidente da Adepol
Amarildo Fernandes
Pesidente do Sindepo
Paulo Roberto D’Almeida
Diretoria de Comunicação - Sindepo
Rafael Seixas e Laryssa Neves

REDES SOCIAIS

CONTATO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Mídia e Conexão
Jornalista responsável
Franciele Bessa

(61) 3233-0068

Diagramação
Caroline Sousa
(61) 3234-0575
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