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ENTREVISTA
Conheça a história do Delegado da Polícia Civil,
Fabrício Augusto Paiva
Fabrício Augusto Paiva, natural de
Araguari, teve o sonho de se tornar Delegado de Polícia Civil aos 15
anos, mas abandonou por acreditar
que a justiça criminal naquela época
era muito seletiva. Após concluir a faculdade de direito, percebeu que estava havendo uma grande mudança
dessa evolução social e institucional,
desejando seguir a carreira como Delegado de Polícia Civil.
Servidor Público há 11 anos, já foi
Escrivão de Polícia, Advogado, Delegado de Polícia e na Polícia Civil.
Trabalhou no Recanto das Emas;
Ceilândia; como Chefe-adjunto em
Planaltina; Chefe-adjunto em Samambaia; Chefe-adjunto na Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos;
Delegacia da Criança e do Adolescente e atualmente atua como Delegado-Chefe da 31ª Delegacia de Polícia Civil em Planaltina.

em que desenvolvemos ao longo dos
anos de atuação na atividade fim de
investigação várias habilidades com
único propósito de realizar controle
da ordem pública e social”, declara.
Ao avaliar a trajetória durante os anos
de carreira, Fabrício ressalta que está
obtendo muitos conhecimentos. “Muito
aprendizado, realizações em equipe e
pessoais, bem como institucional, pois
estamos vivendo a mudança na qualidade da investigação policial em que
conseguimos de fato prender os verdadeiros criminosos e assim tirar a justiça
criminal da seletividade”, afirma.

Para Fabrício Augusto, ser Delegado
é exercer uma função social diferente de todas no seio social. “Nós lidamos com as garantias de direito fundamentais e mais importantes do ser
humano, que é a liberdade, a vida, a
propriedade e a dignidade da pessoa
humana. É um verdadeiro sacerdócio,
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Em um caso peculiar durante a carreira, se lembra de um dia em que
cerca de 30 pessoas foram conduzidas para a Delegacia e ao se inteirar
dos fatos, tratava-se de uma festa de
15 anos em que os próprios familiares deram início a briga generalizada.
“Ali, chamei a matriarca da família e
disse que iria prender todos, porque
assim eles poderiam continuar a festa da família na cela. Ela saiu e agradeceu por não ter acabado com a
confraternização”, se recorda.

Para o servidor, o Delegado de Polícia é como verdadeiro gestor de
pessoas.“Presidente da investigação
criminal e gestor institucional . O primeiro ator no tripé de justiça criminal
que vai garantir que realmente teremos uma justiça criminal democrática
e não seletiva“, explica.
Dentre as diversas operações, a que
mais o marcou foi a de falsos curandeiros, em que tiveram que levar toda
a equipe de uma Delegacia Circunscricional para realizar o cumprimento de mandados de prisão, busca e
apreensão no Estado da Bahia. “Assim demonstramos a toda a equipe o
quanto é gratificante realizar investigações complexas, mas que para
isso acontecer, primeiro cuidamos da
criminalidade local, onde conseguimos atingir menores índices criminais, em Planaltina”.

Para o Delegado, a família é peça
fundamental. “É a base de tudo e
para tudo, ela é nosso ponto de partida e de chegada”, declara. Sobre o
Clube da Adepol, diz que frequenta
bastante. “Frequento de forma assídua e tenho orgulho de dizer que temos um dos melhores clubes recreativos na beira do lago”, destaca.
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NOTAS
Sindepo e Adepol recebem os Delegados da Polícia Civil
e candidatos a CLDF

Representatividade e fortalecimento da categoria foram as
principais pautas do encontro
das mulheres, a Delegada da Polícia
Civil e candidata à Deputada Distrital, Jane Klebia (Agir), falou sobre
a importância da representatividade
dentro dos plenários para que mais
direitos pudessem ser garantidos à
PCDF. Ela falou também sobre a importância da educação e destacou
que seguirá na defesa das mulheres.
“Temos que buscar um equilíbrio, representatividade dentro do parlamento. Com certeza essa discussão mais
equilibrada, o resultado vai ser visto
por todas as pessoas e esse equilíbrio vai se apresentar naturalmente”,
destaca.

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, como demonstração
de apoio, para receber os Delegados
da PCDF e candidatos à Deputados
Distritais, para ouvir os planos de governo, caso sejam eleitos. O encontro
aconteceu no clube da Adepol, nesta
terça-feira (20).
Durante a conversa, cada candidato
teve a oportunidade de explanar sobre as propostas para a categoria. Conhecida pela luta na defesa do direito
4

2022
Já o Delegado da Polícia Civil e também candidato à CLDF, Pablo Aguiar
(PMN), levantou questões pertinentes
aos salários, sobre o fortalecimento
e a representatividade da categoria
dentro dos Plenários para a conquista e valorização das carreiras de Delegados Civis. “O que adianta você
trabalhar em uma Polícia estruturada,
considerada a melhor do Brasil e ganhar pouco. Nós temos obrigação, ao
meu ver, de nos apoiar”, afirma.

A rodada de conversas foi direcionada pelo Presidente do Sindepo/
DF, Paulo Roberto D’Almeida, juntamente com o Presidente da Adepol/
DF, Amarildo Fernandes. Este foi o
último encontro, antes das eleições,
que acontecem em 02 de outubro,
em apoio aos Delegados e candidatos à Câmara Legislativa do DF e dos
Deputados.
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NOTAS
Disciplina de Gestão de Políca Judiciária do Curso de Progressão
da ESPC/DF termina nesta sexta-feira (23)
Nesta sexta-feira (23), acontecerá o encerramento da disciplina de Gestão de
Polícia Judiciária do curso de Progressão oferecido pela Escola Superior da
Polícia Civil do Distrito Federal. A última
aula, da primeira turma, será realizada
no auditório do clube da Adepol e terminará com um almoço entre os alunos.
A disciplina de Gestão de Polícia Judiciária foi realizada na metodologia ativa
de ensino de “Aprendizagem Baseada
em Problemas”, que proporciona aos
alunos um estudo efetivo e duradouro
de assuntos estratégicos para os Delegados de Polícia Civil, como Justiça
Organizacional, Liderança e Planejamento Estratégico.

segunda que irá começar a partir do
dia 17 de outubro. Apesar do curso ser
oferecido pela ESPC/DF, as aulas desta disciplina aconteceram no complexo
da PCDF.

O curso de Progressão, que tem como
tutores, o Delegado da Polícia Civil
Yury Fernandese Diretor da Escola
Superior de Polícia e Delegado Valter
Corrêa, teve início no dia 29/08 elecionado pelo Delegado de Polícia e
Diretor da Divisão Técnica de Ensino
da ESPC, Valter Corrêa, teve início
em 29 de agosto e seguirá até o dia
17 de novembro. A disciplina aplicada
apenas aos Delegados de Polícia Civil
foi dividida em duas turmas, a primeira
que teve início junto com o curso e a

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil (Sindepo/DF), Paulo Roberto D’Almeida, visitou, nesta
terça-feira (20), o curso e compartilhou
com os alunos algumas experiências
que teve durante estes anos de carreira. “É extremamente importante a academia neste contexto da Polícia Civil.
Inclusive, enquanto diretor da Academia da PCDF, uma das preocupações
era acima de tudo a formação e a valorização dos Policiais”, afirmou.
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NOTAS
Presidente do Sindepo participa do 1º Encontro de Delegados de
Polícia do Brasil no Nordeste

ótimo momento para um reencontro entre os colegas de profissão.
“Para mim foi um prazer participar,
recebi um convite especial para
que eu comparecesse. Depois da
pandemia, tivemos uma dificuldade
de nos encontrarmos, então esta é
uma forma para nos reunirmos com
todas as Polícias do Brasil e acima de tudo, fazermos um trabalho
de união porque o momento é propício para isto, tendo em vista que
as eleições estão chegando. Isso
é muito importante para trocarmos
experiências e traçar novas metas
para os anos seguintes”, ressaltou.

Maceió (AL) sediou o 1º Encontro de
Delegados de Polícia do Brasil no
Nordeste. O evento aconteceu nos
dias 22 e 23 de setembro. O presidente do Sindicado dos Delegados
de Polícia Civil do Distrito Federal
(Sindepo/DF), Paulo Roberto D’Almeida, participou do encontro, que
foi organizado pela Associação dos
Delegados de Polícia do Brasil (Adepol do Brasil) em parceria com a Associação dos Delegados de Polícia
de Alagoas (Adepol-AL). O tema deste ano foi a “Valorização, Avanços e
Perspectivas da Polícia Judiciária”.
Para o Presidente do Sindepo/DF,
Paulo Roberto D’Almeida, este é um

Foram dois dias com muitas pales7
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tras, entre os temas: “Métodos e
Experiência de Enfrentamento da
Corrupção Pública e Lavagem de
Dinheiro”; “Mecanismo de Enfrentamento à Corrupção e Crime Organizado Transacional”, dentre outros.
Para Roberto D’Almeida, as palestras trouxeram novidades. “Geralmente nós discutimos muitos assun-

tos mais internos e desta vez eles
estão trazendo, inclusive, agentes
do FBI, da Interpol e também da ABIN
que apresentaram temas importantes, principalmente em razão das
tecnologias que estão sendo empregadas hoje no combate à corrupção
e lavagem de dinheiro. Isto para nós
é muito importante”, finalizou.
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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.

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

EMPANADAS CONGELADAS PRONTAS PARA O PREPARO
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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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COMUNICADO
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COMUNICADO
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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
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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 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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PARCERIAS
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PARCERIAS
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PARCERIAS

28

2022

PARCERIAS
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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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