
1

2021

DELTA

DELTA

 

 

INFORMA

INFORMA

Informativo da Associação e do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal

18 de Março de 2022

Leia também

“DESCREVO A CARREIRA EM UMA PALAVRA: RESPONSABILIDADE!” 
CONHEÇA A TRAJETÓRIA DO DELEGADO GALDINO

I torneio de beach tennis ADEPOL 
2022...

Pág. 10

www.entidadesintegradasdf.org.br/

Governador do DF anuncia reajuste 
dos Delegados..

Pág. 4

Entidades Integradas firmam parce-
ria com Seguros do Brasil...

Pág. 9

http://entidadesintegradasdf.org.br/


2

2021

ENTREVISTA

Há 12 anos, Henry Galdino Mundim é 
Delegado em sua terra natal, Brasília. 
Baseado em sua vivência ao longo 
desses anos, ele descreve a carreira 
em uma palavra: responsabilidade. “O 
Delegado de Polícia atua como pri-
meiro garantidor dos direitos dos cida-
dãos, e normalmente o direito em jogo 
é a liberdade. Isso exige muita respon-
sabilidade”, ressalta o profissional.

Galdino afirma que o sonho de se tor-
nar Delegado de Polícia floresceu em 
sua vida a partir da leitura. “Na reali-
dade, minha intenção era a de assu-
mir um cargo privativo de bacharel em 
Direito. A carreira de Delegado veio 
após muita dedicação aos livros”, re-
vela ele.

Sua trajetória profissional na PCDF ini-
ciou no plantão da 17° DP (Taguatinga 
Norte), passando pela 6° DP (Para-
noá), 30° DP (São Sebastião), 9° DP 
(Lago Norte), até chegar ao cargo de 
Delegado adjunto na Divisão de Cap-
turas e Polícia Interestadual (DCPI), 
local em que está lotado atualmente.

Até aqui, a maior lição que o cargo 
o proporcionou, e que ele guardará 
por toda a vida, é a certeza de que 
por mais que momentos imprevisí-
veis apareçam, é importante seguir o 

“Descrevo a carreira em uma palavra: responsabilidade!”
Conheça a trajetória do Delegado Galdino

senso de justiça e trabalhar em prol 
da sociedade. “É importante trabalho 
e bom senso para lidar com as mais 
diversas situações do cotidiano”, des-
taca ele.

Galdino pontua que para ter o reco-
nhecimento da sociedade que atende, 
é importante que o Delegado possa 
entregar o melhor serviço a ser pres-
tado. “Só assim uma carreira é bem 
vista pela sociedade”, avalia o entre-
vistado.

Ele salienta que operações policiais 
envolvendo prisões de traficantes e 
de autores de crimes sexuais marcam 
sua trajetória de maneira positiva, 
pois, “retirar criminosos dessa natu-
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reza tem significado especial”, afirma 
o Delegado, e percebe que essas pri-
sões contribuem diretamente para a 
segurança da população.

Ele aproveita o espaço para enalte-
cer sua família, a qual descreve como 
sua base para enfrentar os desafios 
da carreira. “A família é mais que um 
porto seguro para quem assume uma 
profissão como a de Delegado de Po-
lícia”, ressalta ele.

Sobre a importância do Sindepo e a 
Adepol para seus associados, Galdi-
no afirma que desde o primeiro dia de 
sua carreira se filiou ao Sindicato e à 
Associação. “Costumo frequentar o 
clube nos momentos de lazer e acre-
dito na importância de participar das 
Entidades Integradas”, conclui o en-
trevistado.
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NOTAS

Governador do DF anuncia reajuste dos Delegados

Em cerimônia no Palácio do Buriti, na 
manhã desta terça-feira, o governador 
Ibaneis Rocha anunciou um aumento 
de 10% para os profissionais das For-
ças de Segurança do Distrito Federal. 
Na mesma ocasião, foi anunciado o 
INAS para a PCDF, assistência inte-
gral à saúde.

Para o presidente do Sindicato dos 
Delegados da Polícia Civil (Sindepo-
-DF), Rafael Sampaio, o anúncio faz 
reconhecimento à reivindicação das 
forças distritais de segurança, que es-
tavam sem reajuste salarial há vários 
anos. “Foram duas conquistas muito 
importantes para a nossa categoria. 
É com muita alegria que recebemos 
essa informação. O reajuste começa 
a corrigir essa grande defasagem sa-
larial”, comemora Sampaio.
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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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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

Rafael Sampaio
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Manuela Correa
 

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

