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Trazendo um som surpreendente, a Banda 
P40 surgiu em 2019, em uma brincadeira entre 
amigos totalmente despretensiosa que acabou 
virando coisa séria. Formada apenas por dele-
gados de polícia do Distrito Federal, o conjunto 
conta atualmente com Alan Rosseto na bateria; 
Ismael Baptista no teclado; e Henrique Melo no 
baixo, dividindo o vocal com Waldemar Tassara, 
violonista e guitarrista; além dos parceiros que 
se alternam na banda a cada apresentação.
 
A ideia surgiu por acaso, após os policiais 
Fernando Crisci e Waldemar Tassara, ambos 
da Delegacia Especializada de Combate ao 
Crime Organizado (DECCO), identificarem ta-
lentos musicais em comum e marcarem alguns 
ensaios sem compromisso. Daí surgiu uma for-
te amizade e, posteriormente, a Banda Ponto 
40, como era chamada na época. “Tocávamos 
MPB, pop rock, e até um sertanejo adaptado. A 
sintonia foi tão boa, que resolvemos montar um 
repertório para tocarmos em churrasco de ami-
gos, bares, ou eventos pequenos, só violões e 
voz. A Ponto 40 era o calibre da nossa arma”, 
conta Waldemar. 

De acordo com o líder, o grupo sempre teve 
apoio de todos os colegas, que vão aos shows, 
assistem e participam das lives, interagem nas 
redes sociais, e estão sempre incentivando 
a continuar. “Quanto a PCDF, nós só temos a 
agradecer. A Polícia, por meio da Assessoria de 
Comunicação, nos deu uma ajuda muito baca-
na em nossa divulgação, enviando para todos 
os órgãos de imprensa; e graças a isso, cres-
cemos muito em público. Não posso deixar de 
ressaltar o quanto a Adepol tem nos apoiado. 
Sempre abrindo oportunidades para tocarmos 
no Clube”, comenta o Waldemar, grato.

Equilibrando as carreiras

Diretamente do Goiás, Waldemar A.Tassara JR. 

se formou em Direito na faculdade e logo co-
meçou a estudar para concurso público. “Não 
conhecia o trabalho da Polícia Civil, apenas por 
filmes ou reportagens de televisão. Mas logo 
que ingressei na carreira, me apaixonei pela 
profissão”, afirma o policial. 

Em 2010, Waldemar foi nomeado delegado de 
polícia na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande 
do Sul, onde trabalhou por três anos, até que 
foi novamente nomeado; dessa vez na cidade 
de Araxá, em Minas Gerais. Ao final de 2016, 
tornou-se delegado da Polícia Civil do Distrito 
Federal, sendo lotado pela primeira vez em Pla-
naltina e, depois de um ano e meio, na Delega-
cia Especializada de Combate ao Crime Organi-
zado (DECCO), onde trabalha desde então.

Hoje, há 10 anos na carreira, Waldemar afir-
ma que, para ele, investigar é algo mágico. E 
completa: “Fazer isso em benefício da socieda-
de, com a finalidade de trazer segurança para 
a população é maravilhoso. Eu recebo para me 
divertir e fazer o bem. Depois que me tornei de-
legado, eu me arrepio em todos os filmes de 

P40: a Banda que vai “prender” você!
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investigação, ou filmes que mostram o trabalho 
da polícia. Mesmo depois de 10 anos na pro-
fissão, há dias que eu acordo e não acredito 
que eu faço parte da PCDF. Sou muito grato por 
isso. Ser delegado de polícia e gostar do que 
faz, é tipo ser um herói da vida real”.

Sobre a Música, ele conta que sempre gostou 
de cantar, e recorda que sua maior inspiração 
foi durante a infância, já que desde pequeno 
seu pai, que é médico, tinha como hobby tocar 
violão e soltar a voz. Dando continuidade ao ta-
lento, atualmente Waldemar faz aulas de guitar-
ra e canto, considerando-se ainda um “apren-
diz” na área.

De acordo com o vocalista, a Banda é um pro-
jeto de vida paralelo à carreira policial: “Eu amo 
ser Delegado, sou muito feliz com esta profis-
são, mas também amo a música, quando estou 
tocando esqueço de todos os problemas. Que-
ro fazer a P40 ser grande, ter músicas conhe-
cidas, fazer shows fora de Brasília, mas desde 
que isso não prejudique meu trabalho na Polí-
cia, que eu amo e me exige muito. Acredito que 
com organização do tempo e apoio da família, 
é possível levar as duas carreiras, mas se não 
tiver apoio, não dá”, explica o delegado.

ENTREVISTA
Amizade
   
A relação entre os integrantes dentro e fora 
da banda é de total parceria: “Nós somos mui-
to amigos. A banda só fortaleceu a amizade, 
mas é claro que direto tem umas discussões, 
uns desentendimentos, mas no final sempre 
fica tudo bem. Quando se leva algo a sério e 
a convivência fica muito próxima, acaba surgin-
do uma divergência ou outra, mas o importante 
é que a gente sempre se resolve, e a amizade 
se fortalece. Quanto à questão de trabalho nas 
delegacias, cada um trabalha em uma delega-
cia diferente, então não tem essa comunicação 
constante, mas qualquer coisa que um precise 
do outro, a gente está sempre se ajudando”, re-
vela Waldemar. 
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Missão

“Em primeiro lugar, a gente quer fazer música, 
é isso. Tocar, cantar, se divertir e divertir a ga-
lera. Não temos a intenção de vincular nossa 
carreira policial com a música, apesar de que 
isso é quase impossível, naturalmente ocorre 
esta vinculação. Recentemente a gente fez uma 
live cujo principal objetivo foi arrecadar dinheiro 
para ajudar uma criança doente. A vibe desse 
projeto foi tão boa, a gente se sentiu tão bem, 
que parece que tudo que a gente vai fazer ago-
ra, queremos colocar uma causa altruísta no 
meio. Mas no resto, vamos tocar, compor, nos 
apresentar e ver o que a vida reserva para a 
P40”, explica o guitarrista.
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Planos para o futuro

Antes da pandemia, o grupo tinha planos de 
continuar com os shows, o que não foi possí-
vel. “No começo a gente até parou de ensaiar 
em razão do medo de pegar esse vírus. Nossos 
projetos foram bem afetados, mas nesse perío-
do conseguimos compor e estudar. Nesse mo-
mento, que estamos na pior fase da pandemia, 
já fizemos uma Live e estamos postando conte-
údos no Instagram”, conta Waldemar.

O YouTube também está sendo movimentado: 
“Se não houver outro fechamento total do co-
mércio, nos próximos dias estrearemos o pro-
grama P40 Papo Reto, que será transmitido 
pelo nosso canal. Cada programa nós vamos 
entrevistar um convidado muito especial, tocar 
algumas músicas e divulgar uma causa altru-
ísta, a primeira será a importância de nos ca-
dastrarmos como doadores de medula. Quando 
tudo voltar ao normal, e vai voltar, queremos fa-
zer shows, lançar nossas músicas e quem sabe 
qualquer hora a gente emplaca um sucesso”, 
explica o policial.

A Banda ainda está com 4 composições sendo 
produzidas pelo Estúdio Nash, que estarão con-
cluídas em breve e prometem chegar longe. O 
grupo prevê que no segundo semestre de 2021 
as músicas já estejam disponíveis nas platafor-
mas digitais. 

Para saber mais sobre a P40, entrar em contato 
e/ou acompanhar o trabalho do grupo, siga o 
instagram @p40banda e inscreva-se no canal 
P40 Banda no YouTube.

https://www.instagram.com/p40banda/
https://www.youtube.com/channel/UC6TS-FC1WGpJO_l3Uk3hNWA
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ADPJ reúne-se com relator da Reforma Administrativa 

O presidente da ADPJ, Rafael Sampaio, reuniu-se nesta quinta-feira (18/03) com deputado federal 
Darci de Matos (PSD-SC), relator da chamada Reforma Administrativa (PEC 32/20), na sede da 
ADPF. Ele estava acompanhado de Edvandir Paiva, presidente da ADPF, Luciano Leiro, diretor da 
ADPF, e Alexandre de Andrade Silva.

Durante o encontro foi exposto ao parlamentar preocupações das categorias de segurança com 
incompatibilidade sistêmica do texto proposto com o sistema constitucional vigente. A admissibili-
dade da matéria ainda terá que ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados.  

Foi ressaltado, entre outros pontos, que o vínculo de experiência proposto na PEC é incompatível 
com as carreiras típicas de Estado, como a de Delegado de Polícia, uma vez que é a investidora no 
cargo que confere atribuições e prerrogativas para o exercício das funções públicas.

Ainda de acordo com as entidades presentes no encontro, a mudança proposta de alteração da 
estrutura administrativa por decreto violaria o princípio dos freios e contrapesos por tolher do Legis-
lativo o poder de legislar sobre essas estruturas, garantindo processos mais maduros de mudanças 
e com a participação dos representantes do povo.

NOTAS
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Em carreata, delegados protestam contra medidas do governo

Com massiva participação dos servidores, enti-
dades que representam as categorias policiais 
no Brasil promoveram, na tarde desta quarta-
-feira (17/03), uma carreata em protesto contra 
atos recentes do governo.  
 
O movimento organizado pela União dos Po-
liciais do Brasil (UPB), que reúne 24 carreiras 
da segurança pública, e a Associação Nacio-
nal dos Delegados de Polícia Judiciária (ADPJ) 
teve início no estacionamento do Estádio Na-
cional Mané Garrincha, em Brasília, e foi até a 
Esplanada dos Ministérios.

“O governo tem atropelado os servidores públi-
cos nas pautas do Congresso Nacional, aconte-
ceu isso com a Lei Complementar 173, Reforma 
da Previdência, e agora durante a PEC Emer-
gencial. Nós estamos o tempo todo pagando 
esse preço”, afirmou o presidente da ADPJ, Ra-
fael Sampaio. 

As forças de segurança afirmam estarem sen-
do desprestigiadas pelo atual governo, que 
poupou somente as progressões e promoções 
de carreira na PEC Emergencial aprovada pelo 
Congresso Nacional. “Os servidores estão em-
pobrecendo junto com toda a população e nós 
precisamos de uma atenção, especialmente de 
um governo que foi eleito sob a bandeira da Se-
gurança Pública”, disse Sampaio. 
Outro ponto de descontentamento das entida-
des é sobre a falta de priorização dos servido-
res da segurança pública nas políticas de vaci-
nação. “O governo precisa tratar bem aqueles 
que estão garantindo a segurança e a ordem 
durante esse período de pandemia, nos priori-
zando na vacinação diante dos grandes índices 
de contaminação aos quais estamos submeti-
dos”, alerta o presidente da ADPJ.

NOTAS

Fotos: Arquivo Pessoal
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Forças de segurança do DF protestam
contra medidas impostas pela PEC emergencial

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/03/4912422-forcas-de-seguranca-do-df-protestam-contra-medidas-impostas-pela-pec-emergencial.html
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Policiais reclamam em protesto:
“A gente não é ouvido pelo governo”

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://www.metropoles.com/brasil/policiais-reclamam-em-protesto-a-gente-nao-e-ouvido-pelo-governo
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Delegados participam do “Lockdown da Segurança Pública”
pela imediata vacinação da Polícia Civil e em protesto

à promulgação da PEC 186/19

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://surgiu.com.br/2021/03/17/delegados-participam-do-lockdown-da-seguranca-publica-pela-imediata-vacinacao-da-policia-civil-e-em-protesto-a-promulgacao-da-pec-186-19/
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Policiais realizam protesto contra
o governo Bolsonaro em Brasília

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://brasil123.com.br/policiais-realizam-protesto-contra-o-governo-bolsonaro-em-brasilia/
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Policiais fazem manifestação em Brasília
contra governo Bolsonaro

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/334947/policiais-fazem-manifestacao-em-brasilia-contra-go.htm
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Policiais fazem carreata em prol da Segurança Pública

Confira no link.

DELTA NA MÍDIA

https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/policiais-fazem-carreata-em-prol-da-seguranca-publica-nesta-quarta-feira/
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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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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 

Marina Rodrigues 
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE
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CONTATO

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
http://adepolsindepo.org.br

