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ENTREVISTA

Paulo Henrique Alves de Almeida tem 
16 anos de carreira na Polícia Civil do 
Distrito Federal, já trabalhou em diver-
sas delegacias da capital, como: 23ª, 
19ª, 20ª e 12ª DPs, além da Delegacia 
da Criança e do Adolescente II (DCA 
II), Divicom e atualmente está na DA-
LOP - Divisão de Apoio Logístico Ope-
racional.

A carreira policial sempre esteve pre-
sente na vida de Paulo Henrique, co-
nhecido por muitos como Paulinho. 
Antes de ingressar na Polícia Civil, ele 
foi militar do Exército Brasileiro, e teve 
a experiência de trabalhar em vários 
estados. O Delegado destaca que por 
atuar em diversas cidades, acabou 
conhecendo Brasília e aqui decidiu 
prestar concurso. “Durante o período 
no Exército, servi em algumas cida-
des do Brasil, incluindo Brasília, fato 
este que me levou a prestar concurso 
para a PCDF”, relata o servidor.

Muito decidido e obstinado, Paulo 
Henrique salienta que se tornar Dele-
gado não era um sonho e sim um ob-
jetivo, uma escolha para a vida. “Foi 
a profissão que escolhi, pois, sonhos 
são desfeitos, mas a escolha é para 
sempre. Assim, acredito que ser De-
legado não é apenas um sonho, mas 
uma escolha para melhorar a socieda-

De militar do Exército a Delegado de Polícia:
Conheça a trajetória de Paulo Henrique de Almeida

de”, ressalta o Policial. 

Paulo Henrique afirma que teve uma 
base muito forte, e que sua família 
sempre o apoiou, não apenas na es-
colha da profissão, mas em diversos 
momentos de sua vida. “A família é de 
suma importância. Em vários momen-
tos me apoiei e me apoio neles para 
superar os desafios, eles são meu 
porto seguro e a que me dirijo no mo-
mento de tempestade. Acredito que a 
família é a base de tudo, sendo a sua 
desagregação um dos motivos que 
temos tanto trabalho nas delegacias”, 
pondera Paulo Henrique.
 
Perguntado sobre a missão que envol-
ve a carreira de Delegado de Polícia, 
o profissional enaltece que a função é 
pautada na aplicação da lei e da de-
fesa da justiça social. “Tento demons-
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trar que a nossa função é a aplicação 
correta da lei. Sendo que o Delegado 
de Polícia é aquele que aplica a justi-
ça ainda no calor dos fatos, sendo de 
suma importância para evitar abusos 
e erros”, afirma.

“Sempre me pautei pelo estudo, tra-
balho e pelo bom relacionamento com 
meus pares e subordinados. Ainda tive 
o grande prazer de ser comandando 
por pessoas que considero grandes 
profissionais, os quais me ensinaram 
e ensinam até hoje. Acredito que es-
ses fatores me auxiliaram em todas as 
unidades que tive o prazer de traba-
lhar. A grande lição que levo comigo, 
é que nenhuma atividade policial se 
faz sozinho, mas em equipe”, comple-
menta o Delegado.

O profissional contabiliza inúmeras 
operações policiais de grande im-
pacto na carreira ao longo desses 16 
anos de trabalho. Ele ressalta algu-
mas operações como a realização de 
“um parto” que sua equipe de plantão 
auxiliou, quando voltavam de uma di-
ligência em Brazlândia, um falso se-
questro relâmpago desvendado no 
Gama e uma quadrilha envolvida em 
uma tentativa de homicídio de um ci-
gano em Taguatinga.“Embora vários 
fatos inusitados, como impedir uma 
festa de casamento, auxiliar partos 
e outros, todos acabam fazendo par-
te da função de Delegado de Polícia, 
pois, somos mais que aplicadores do 
Direito, sendo muitas vezes enfermei-
ros, assistentes sociais e psicólogos”, 
relembra. 

Entidades Integradas

Associado à Adepol e ao Sindepo 
desde o início de sua carreira, o De-
legado relembra as lutas travadas pe-
las entidades em defesa da categoria 
e na busca por melhores condições 
de trabalho para os servidores da Se-
gurança Pública. Em sua avaliação, a 
gestão tem mostrado cada vez mais 
competente e profissional. “Vejo a dife-
rença e a preocupação das Entidades 
Integradas na melhoria da qualidade 
de trabalho e vida dos Delegados de 
Polícia da ativa e dos aposentados”, 
avalia o associado.

Para finalizar ele reforça que “as Enti-
dades Integradas estão fazendo a dife-
rença com a revitalização e a abertura 
de novos espaços de lazer, esporte e 
na busca pelo Plano de Saúde e re-
conhecimento da categoria”, concluiu 
Paulo Henrique.
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NOTAS

Área próxima ao Clube da Adepol está perto de ser regularizada

O presidente da Associação dos De-
legados de Polícia do DF (Adepol/
DF), Amarildo Fernandes, e os dire-
tores Paulo D’Almeida e José Werick, 
estiveram reunidos com o diretor de 
Regularização Social da Terracap, Le-
onardo Mundim, para tratar da regu-
larização da área verde do Clube da 
Adepol. O encontro foi realizado por 
interlocução do ex-presidente da Co-
dhab, Wellington Luís.

Durante o encontro, realizado nesta 
segunda-feira (16), o presidente Ama-
rildo, destacou que o processo de re-
gularização está avançado e muito 
em breve, todos poderão comemorar 
a conquista. “A área era resultado de 
uma ocupação há mais de 30 anos. 
Gerava muito desconforto. Agora exis-
te uma legislação que atende ambas 
as partes. A Adepol está realizando 
gerenciamentos junto a Terracap para 
que a área seja de fato regular”, ava-
liou o presidente dos clubes dos Dele-
gados.

A área, que fica próxima à margem do 
Lago Paranoá, não estava regulariza-
da o que impossibilitava a categoria 
de realizar obras definitivas. Em 2021, 
após todos os presidentes de clubes 

serem ouvidos pelo Governo do Dis-
trito Federal, a Lei 6.888/2021 da re-
gularização fundiária dos clubes foi 
aprovada. E o decreto 42.209/22, de 
autoria do GDF regulamentou a nova 
legislação.

O presidente da Adepol salientou o 
bom diálogo com o governador do DF, 
Ibaneis Rocha, para resolver a situ-
ação. “Agradecemos ao governador 
Ibaneis por atender está demanda 
dos clubes de Brasília e ao Presidente 
Wellington Luís, por sempre ter parti-
cipado desta luta”, finalizou Amarildo.
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NOTAS

Diretoria do Sindepo convoca filiados para Assembleia Geral

O Sindicato dos Delegados do Distrito Federal (Sindepo) convoca para Assem-
bleia geral da categoria que será realizada na próxima quinta-feira, (26), com o 
objetivo de prestar contas do exercício 2021.

A reunião será realizada no Clube da Adepol-DF, às 17h30, em primeira convo-
cação, ou às 18h, em segunda convocação. A convocação está em consonân-
cia com o art 43 §1º, inciso III, do Estatuto da entidade. 

Participe!
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Senado aprova pena maior para injúria racial em eventos espor-
tivos e no humor

O Brasil vem testemunhando diaria-
mente cenas de injúrias raciais, seja 
nas ruas, ou piadas feitas por humo-
ristas, dentro dos campos de futebol 
ou em competições esportivas. Mas, 
o Senado Federal deu um passo para 
coibir esse tipo crime. 

O Plenário da Casa aprovou, nesta 
quarta-feira (18), PL 4.566/2021 que 
aumenta a pena para o crime de in-
júria racial quando for praticado em 

eventos esportivos ou culturais e para 
finalidade humorística. 

O Projeto de Lei eleva a pena de 2 a 
5 anos de reclusão nas situações que 
especifica. 

Atualmente, a pena de 1 a 3 anos de 
reclusão para a injúria com elementos 
referentes a raça, cor, etnia, religião e 
origem.
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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 

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

