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ENTREVISTA

O papel do Delegado de Polícia Civil 
durante a condução dos Inquéritos 
Policiais é fundamental para o suces-
so das Ações Penais perante o Poder 
Judiciário. É desta forma que Paulo 
Roberto Gallindo Lira destaca a im-
portância da sua profissão. Delegado 
da Polícia Civil do Distrito Federal há 
cinco anos, conta que optou pela car-
reira após diversas tentativas em ou-
tros concursos públicos.

“Durante o período da faculdade, não 
tive Delegados de Polícia como pro-
fessores, em razão de vedações arcai-
cas que existiam em nossa instituição. 
Assim, não cheguei a ter uma real no-
ção do quão desafiadora e importan-
te é a carreira de Delegado. Por esse 
motivo, durante meus anos de estudo 
sempre foquei mais em concursos de 
Ministério Público e Magistratura. Re-
provei em muitos desses concursos 
por margens mínimas, o que me faz 
acreditar que eu realmente deveria 
passar pela experiência de ser dele-
gado de polícia”, lembra Gallindo.

Natural da cidade do Gama - DF, se 
formou em Direito em 2008, quando 
foi aprovado no primeiro concurso 
público, como Analista Processual 
do Ministério Público da União, car-
go que exerceu por nove anos. Em 

A rotina no combate ao crime não é fácil,
é o que constata o Delegado Paulo Roberto Gallindo Lira

2017, decidiu tentar novos desafios e 
foi aprovado para a PCDF. Como De-
legado de Polícia Civil começou sua 
carreira na 33ª DP, em Santa Maria. 
Recentemente passou a ser coorde-
nador de equipe de plantão na Cen-
tral de Flagrantes, da 20ª DP, loca-
lizada no Gama-DF. “Neste tempo, 
com a implementação do serviço vo-
luntário gratificado, tive oportunidade 
de conhecer o trabalho desenvolvido 
em diversas circunscrições e também 
de Delegacias especializadas do DF. 
Também pude participar de opera-
ções nos estados do Paraná, Bahia, 
Goiás e São Paulo”, afirma o servidor.
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em extrema miséria, sem o mínimo de 
acesso a direitos elementares a uma 
vida digna, como, por exemplo, sane-
amento básico. Há locais nas cidades 
satélites em que pessoas vivem em 
chão de terra batida, sob teto de lona 
e com esgoto passando a céu aber-
to em frente às suas casas”, pondera 
Paulo Roberto.

 O apoio e o cuidado ao acolher as 
vítimas, contribui para que haja a des-
tituição da visão autoritária da Polí-
cia que um dia existiu, como explica 
Gallindo. “Quando entrevisto vítimas 
ou testemunhas, procuro ilustrar as 
responsabilidades e atribuições do 
cargo de delegado de polícia, para 
que estas pessoas possam criar co-
nosco um vínculo de confiança. Em 
razão do histórico de ditaduras em 
nossa sociedade, em que houve in-
discutivelmente excessos por parte 
das forças policiais, é natural que al-
gumas pessoas tenham receio em se 
abrir com policiais civis e autoridades 
policiais. Assim, é importante quebrar-
mos essa imagem negativa, para que 
o cidadão veja no delegado de polícia 
uma autoridade pública em que ele 
pode confiar e contar como aliado”, 
explica o Delegado.

O servidor público ressalta ainda a 
importância de avaliar bem os casos 
e concluir de fato a investigação antes 
de privar uma pessoa da liberdade. 
Um exemplo que se lembra, foi sobre 
uma série de roubos na Santa Maria, 
em que um homem em uma motoci-

Para Paulo Roberto Gallindo, o De-
legado de Polícia Civil é o principal 
responsável pela instrução probatória 
dos processos criminais no proces-
so penal brasileiro. “Por mais que se 
argumente, no ambiente acadêmico, 
que a Polícia Judiciária só atua na 
fase pré-processual da persecução 
penal, o que se observa na prática é 
que na fase processual (ou judicial) os 
elementos de informação colhidos du-
rante o inquérito policial são apenas 
confirmados, quando passam a ter 
status de prova. Muito raramente são 
colhidos em juízo novos elementos de 
convicção ao Estado-Juiz, o que faz 
com que a atuação do Delegado de 
Polícia ao presidir os inquéritos poli-
ciais seja fundamental para a conclu-
são final do Poder Judiciário”, declara 
o Policial.

A desigualdade social no Brasil é um 
fator diretamente ligado às taxas de 
criminalidade, para o Delegado não é 
preciso se distanciar muito do centro 
de Brasília para observar estes índi-
ces. “No campo profissional porque 
em nosso dia a dia sempre nos depa-
ramos com situações novas, as quais 
exigem na maioria das vezes tomadas 
de decisão rápidas, e ao mesmo tem-
po com justiça. No campo pessoal por-
que conheci nesse período realidades 
muito tristes, que demonstram que 
nosso país ainda precisa reduzir mui-
to as desigualdades sociais. Embora 
se trate da capital do Brasil, não é pre-
ciso se distanciar muito do centro do 
poder para encontrar pessoas vivendo 
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cleta estava roubando celulares das 
vítimas. As investigações começaram, 
porque sempre que ocorria um roubo, 
a placa da motocicleta era anotada. 
Após, diversas denúncias, inicou-se 
uma investigação que levou até um 
homem negro de olhos verdes. Ao 
iniciar o processo de reconhecimento 
por parte das vítimas, houveram algu-
mas divergências. A primeira mulher 
afirmava que sim, ele era o assaltante. 
Já a segunda vítima, com veemência, 
declarou que aquele não era o culpa-
do. Ao ouvir a versão do suspeito, ele 
afirmava que a motocicleta havia sido 
roubada, mas que não conseguia fa-
zer o registro do boletim de ocorrên-
cia porque na época, a Polícia Civil do 
Estado de Goiás estava em greve. 

Uma nova investigação se iniciou e de 
fato a motocicleta havia sido roubada. 
Observando os rastros, o Delegado 
de Polícia Civil conseguiu chegar até 
o verdadeiro culpado, efetuando sua 
prisão. No local foram encontradas 
mais de 40 capas de celular usadas, 
além de uma arma de fogo utilizada 
para ameaçar as vítimas. “A vítima 

que não efetuou o reconhecimento 
nos salvou de realizar uma prisão in-
justa”, declara. 

A rotina de combate ao crime não é fá-
cil, diariamente são diversos desafios 
enfrentados pela Polícia Civil. Nestas 
horas, o apoio da família se torna fun-
damental. “Por mais que a carreira de 
Delegado de Polícia seja empolgante 
em muitas oportunidades, também há 
ocasiões que passamos por frustra-
ções. Nesses momentos o apoio fami-
liar é fundamental para nos restabe-
lecermos. É importante entender que 
o desempenho de nenhuma profissão 
é feito só de alegrias, e muitas vezes 
precisei ser lembrado disso por fami-
liares e amigos”, analisa o servidor.

Quanto ao Sindicato e a Associação 
dos Delegados de Polícia Civil do DF, 
Paulo Roberto Gallindo, ressalta a im-
portância em manter o clube ativo. “ 
Porque ali podemos confraternizar 
com colegas de trabalho e também 
debater decisões importantes para o 
futuro de nosso cargo”, finaliza.
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NOTAS

Entidades da PCDF debatem estratégias para aprovação das
reivindicações da categoria para 2023

Com o intuito de antecipar suas arti-
culações políticas e resolver os en-
traves referentes às principais reivin-
dicações da Polícia Civil do Distrito 
Federal (PCDF), o Sindicato dos De-
legados de Polícia Civil do DF (Sin-
depo/DF), a Associação dos Delega-
dos de Polícia Civil do DF (Adepol/
DF) e o Sindicato dos Policiais Civis 
do DF (Sinpol/DF), estarão reunidos 
com a Delegada da Polícia Civil do 
DF, Jane Klebia (Agir), eleita para a 
Câmara Legislativa do DF em 2023 
e com o policial civil e também depu-
tado distrital, Wellington Luiz (MDB), 
nesta quarta-feira (26), no clube da 
Adepol.

Para o presidente do Sindepo/DF, 
Paulo Roberto D’Almeida, é importan-
te que todos os órgãos que lutam pe-
las causas da PCDF estejam unidos 
neste momento. “É muito importante 
este trabalho de articulação com os 
políticos eleitos e inclusive esta reu-
nião foi uma iniciativa nossa. Quando 
tivemos esta ideia achamos por bem 
que não fizéssemos somente com o 
Sindepo/DF. Achamos interessan-
te convocar todas as entidades que 
compõem o fórum e é importante que 
em todas estas reuniões todos es-
tejam presentes para que tenhamos 
mais força nas nossas reivindica-
ções.”, declara. 

Já para o Presidente do Sinpol/DF, 
Enoque Venâncio, este é um momen-
to para alinhar as demandas referen-
tes à categoria. “Os colegas que fa-
zem parte da PCDF e foram eleitos 
este ano estão inseridos no contexto 
de desvalorização que a Instituição 
se encontra. Por isso, é importante 
que nos alinhemos o quanto antes e, 
assim, possamos realizar um traba-
lho firme e em conjunto pela valoriza-
ção dos policiais civis”, ressalta.

Nesta reunião, as Entidades terão 
a oportunidade de estreitar os laços 
com os candidatos eleitos e debater 
estratégias que garantam a aprova-
ção do reajuste salarial da categoria, 
além da composição de quadros da 
instituição referentes à contratação 
dos aprovados nos concursos públi-
cos de 2021. 
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NOTAS

Entidades da PCDF se reúnem com Deputados Distritais
no clube da Adepol

Nesta quarta-feira (26), as Entidades 
da Polícia Civil do Distrito Federal se 
reuniram com os Deputados Distritais 
eleitos neste ano, Delegada da PCDF 
Jane Klébia (Agir) e o Policial Civil 
Wellington Luiz (MDB), para apre-
sentar as demandas da categoria e 
debater estratégias que viabilizem a 
aprovação destes pleitos para 2023. 
Dentre as principais reivindicações, 
estão o reajuste salarial da categoria 
e o pagamento das pecúnias para os 
aposentados da PCDF.

A reunião proposta pelo Sindicato dos 
Delegados de Polícia Civil do DF (Sin-

depo/DF), visa unir a PCDF. Esta é 
uma forma de possibilitar a aprovação 
das reivindicações feitas pela catego-
ria. Para o presidente do Sindepo/DF, 
Paulo Roberto D’Almeida, este é um 
momento para mostrar a força coleti-
va da instituição. “Esta reunião é para 
que possamos ter uma linha de traba-
lho e irmos sempre juntos. Todos nós 
somos uma força só”, afirma. 

O reajuste salarial é a principal reivin-
dicação da PCDF e a luta atual é para 
que além da recomposição de salá-
rios, ocorra também a mudança na 
forma em que esta decisão é tomada. 

O intuito da reunião foi para debater estratégias que viabilizem a
aprovação das demandas da categoria para 2023
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Atualmente, todos os pagamentos são 
feitos pela União, por meio do Fundo 
Constitucional do DF. Desta forma, o 
Governador não tem autoridade para 
opinar sobre as questões destes re-
ajustes e nem ao menos a Câmara 
Legislativa do DF pode votar pela de-
cisão, precisando obrigatoriamente 
passar pela Câmara dos Deputados e 
posteriormente pelo Senado Federal, 
tendo assim a resposta final. 

O Sindepo/DF já tem o ofício redigi-
do com a proposta de Projeto de Lei 
para que o Governo Federal defina 
uma delegação de competência para 
as forças do Distrito Federal. Outra 
pauta levantada durante a reunião, 
foi sobre o pagamento das pecúnias 
dos Policiais Civis aposentados. A luta 
agora é para que o caso seja julgado 
novamente e ocorra uma decisão na 
Justiça.

A Delegada da PCDF e agora Depu-
tada Distrital na CLDF, Jane Klebia 
(Agir), afirmou que será uma forte alia-
da na tomada de decisões referentes 
à categoria. “Eu quero representar a 
Polícia Civil. Foi aqui que me forjei en-
tão tenho o desejo no meu coração de 
lutar pela categoria. Apesar das nos-
sas questões e diferenças, com certe-
za nós temos uma pauta que nos uni-
fica e nos faz forte”, ressalta. 

Para o Policial Civil e também Deputado 

Distrital Wellington Luiz (MDB), afirma 
que este ato demonstra que a PCDF 
está unida e que este é um marco para 
o progresso da categoria. “Os cargos 
são passageiros, então é fundamental 
que nós tenhamos estas conquistas 
em mãos. Em breve estaremos todos 
juntos comemorando estas vitórias e 
a primeira é a recomposição salarial. 
Este ato é uma reviravolta da Polícia 
Civil do DF, onde iremos mostrar a 
nossa união”, afirma. 

O Presidente da Associação dos De-
legados de Polícia Civil, Amarildo Fer-
nandes, demonstrou apoio aos Depu-
tados e os parabenizou. “Vendo vocês 
se colocando à disposição desta ma-
neira, me enche de orgulho e nós va-
mos estar juntos na luta pela Polícia 
Civil”. 

Ao final da reunião, os Deputados Dis-
tritais assinaram um termo de com-
promisso que propõe a reestruturação 
da carreira, a recomposição salarial a 
partir de 2023, a revisão do Regime 
Jurídico e Funcional das carreiras da 
PCDF, além de buscar meios jurídi-
cos para viabilizar o pagamento das 
pecúnias dos aposentados, a regula-
rização fundiária da área do clube da 
Adepol e a regulamentação de inters-
tício. Participaram da reunião todas 
as Entidades da Polícia Civil do Dis-
trito Federal, a reunião aconteceu no 
clube da Adepol.
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NOTAS

Presidente do Sindepo e Diretor-Geral do Detran se encontram 

O Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal,  
Paulo Roberto D’Almeida, realizou, nesta terça-feira (25), uma visita institucio-
nal ao Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do DF e também Delegado, 
Marcelo Portela.
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NOTAS

A chapa única candidata às eleições para o triênio 2023/2025
do Sindepo/DF faz registro oficial

A chapa única candidata às eleições para o triênio 2023/2025 do Sindicato dos 
Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal (Sindepo/DF), se reuniu nesta 
terça-feira (25), para fazer o registro oficial em frente ao prédio da Sede da 
Polícia Civil. As eleições acontecem no próximo dia 09 de novembro.
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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 mes-
mo aquele item que não tem mais uti-
lidade e gostaria de passar para fren-
te? Com o intuito de facilitar a troca 
entre os associados, a Adepol dispo-
nibilizará 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 alugu-
éis são algumas das várias possibili-
dades 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

HEADPHONE JBL BLUETOOTH EN-
DURANCE DIVE para ouvir músicas 
enquanto você nada na piscina- preço 
R$ 400,00. NUNCA USADO. NA CAI-
XA E COM NOTA FISCAL.

O aparelho tem 1 GB de capacidade 
para você gravar musicas nele, direto 
do computador.

O aparelho comporta em média 200 
musicas formato MP3 e aguenta em 
média 8 horas de música. Cabo JBL 
para carregar a bateria interna forneci-
do. 

Favor tratar com:
EDUARDO, 61-98311-0023.

HEADPHONE JBL BLUETOOTH ENDURANCE DIVE
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CLASSSIFICADOS

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDXC SanDisk Ultra, capacidade 128 GB, 
velocidade 80 MB/s  533X, com adaptador para outros formatos maiores. 
NUNCA USADO. FECHADO NA CAIXA E COM NOTA FISCAL.

Ideal para aparelhos celulares e tablets ANDROID.
Cartão de Memória R$ 200 reais

Favor tratar com EDUARDO, 61-98311-0023.

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDXC SanDisk Ultra
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CLASSSIFICADOS

EMPANADAS CONGELADAS PRONTAS PARA O PREPARO
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CLASSSIFICADOS

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.

APARTAMENTO 2 QUARTOS / GOIÂNIA

2 apartamentos em RIO QUENTE-GO com infraestrutura integral de lazer 
(piscinas aquecidas, sauna, piscina infantil tematizada, salão de jogos, bar, res-
taurante, 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 ca-
mas, 2 ar condicionados, 2 TVs e sacada para rua principal.

APARTAMENTOS / RIO QUENTE - GO

Preço exclusivo para setembro, ou-
tubro e novembro por R$500,00. En-
trando 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



16

2022

CLASSSIFICADOS

APARTAMENTO / BRASÍLIA / SUPER QUADRA 500 SUDOESTE
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ESPAÇO MULHER

O Espaço Mulher está retomando suas atividades de massagens para as filia-
das 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 ser-
viços 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.

Espaço Mulher volta a oferecer massagem para as associadas
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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 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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OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Paulo Roberto D’Almeida
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Franciele Bessa
 

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
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
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