
1

2021

DELTA

DELTA

 

 

INFORMA

INFORMA

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

28 de Janeiro de 2022

Leia também

DELEGADO RESSALTA APRENDIZADOS AO LONGO DA CARREIRA E 
PRESTA HOMENAGEM À IMPORTANTE PERSONALIDADE DO SINDEPO!

DESMARQUE JÁ! Desmarcação do ser-
viço voluntário no mês de fevereiro...

Pág. 8

www.entidadesintegradasdf.org.br/

Presidente do Sindepo se reúne com 
Secretários da Casa Civil...

Pág. 5

O verão tá ON no Clube da Adepol! 
Confira os esportes aquáticos...

Pág. 6

http://entidadesintegradasdf.org.br/


2

2021

ENTREVISTA

Horácio Duarte de Lima Neto é Dele-
gado da Polícia Civil do Distrito Fede-
ral há 4 anos e meio. Antes de assu-
mir a profissão foi agente da Polícia 
Federal por 11 anos, época em que 
atuou, na maior parte do tempo, na 
área de combate à lavagem de dinhei-
ro e crimes financeiros. “Meu primeiro 
objetivo era ser Delegado da PF, mas 
hoje sou muito feliz e realizado como 
Delegado da PCDF e sempre grato 
por isso”, conta ao Delta.

O carioca enxerga a profissão como 
um sonho realizado. Ele iniciou sua 
trajetória na PCDF como Coordena-
dor de Plantão na antiga Ceflag, atual 
Central Integrada de Atendimento das 
Medidas Extra Custódia (CIAMEC), 
31ª DP (Planaltina) e plantão da 13ª 
DP (Sobradinho). Há três anos ocupa 
o cargo na 6ª DP (Paranoá).

Horácio relembra que ser Delegado se 
tornou seu objetivo em 2006, quando 
tomou posse como agente da PF. Foi 
com essa meta que, em 2007, come-
çou o curso de Direito, concluído em 
2012, no ano de nascimento do seu 
primeiro filho, Henrique. “Em 2013 tive 
a oportunidade de iniciar meus estu-
dos voltados para concursos de De-
legado e consegui ser aprovado na 
PCDF. Tomei posse em setembro de 

Delegado ressalta aprendizados ao longo da carreira e presta 
homenagem à importante personalidade do Sindepo!

2017”, conta ele.

Para o servidor, ser Delegado de 
Polícia é ocupar um cargo de gran-
de importância e grandes responsa-
bilidades. “A própria Constituição de 
1988 nos cita nominalmente, quando 
reza que as polícias civis devem ser 
dirigidas por delegados de polícia de 
carreira. O que não é explicitado com 
relação às demais carreiras da Segu-
rança Pública”, explica Horácio.

Entre outros atributos, o profissional 
avalia que para ser Delegado é ne-
cessário ser um líder, gestor confian-
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te, sempre proativo, com domínio do 
seu ofício e do ambiente de equipe, 
“tomando decisões e determinando 
ações de forma clara e respeitosa 
para com os demais policiais, prezan-
do sempre pela obediência aos princí-
pios administrativos e a harmonia com 
os colegas de profissão”, avalia.

Ele conta que a maior prova de que 
está no caminho certo é ver seu filho 
caçula, o pequeno Theo (5), tão orgu-
lhoso da profissão escolhida por ele 
que sempre repete que quando cres-
cer quer ser igual ao pai!

O policial ressalta que o maior apren-
dizado que leva em relação à carreira 
é a importância da proatividade como 
Coordenador de Plantão. “Cada mi-
nuto é importante para o deslinde das 
investigações, que, em muitos casos, 
se iniciam com as ações das equipes 
de plantão”, ressalta o entrevistado.

O profissional classifica os plantões 
nas Delegacias como uma “experiên-
cia quase que antropológica”, onde os 
profissionais se deparam com a diver-
sidade social e cultural da população, 
que, de acordo com ele, traz apren-
dizado e traquejo para lidar com dife-
rentes públicos e situações.

A sua família é o seu ponto de equi-
líbrio, relata orgulhoso. “A família é a 
base de qualquer ser humano e, por 
vezes, sacrificada com a dedicação 
que precisamos ter no desempenho 
das nossas funções. Deve ser o ponto 
de equilíbrio de qualquer policial, prin-
cipalmente pela realidade dura, nua e 

crua, com a qual nos deparamos diu-
turnamente”, afirma ele.

Perguntado sobre casos inusitados, o 
policial brinca dizendo que ‘teria 650 
histórias singulares’ que já vivenciou 
ao longo dos plantões realizados, 
mas conta que a operação que mais 
o marcou foi a primeira cena de homi-
cídio presenciada. “Era muito sangue 
dentro do apartamento. Aí destaco 
o dinamismo que o plantonista deve 
ter. Devido à minha experiência com 
operações de inteligência na PF, re-
digi uma representação fundamental 
para a posterior identificação do autor 
e deslinde do caso”, conta Horácio.

Entidades Integradas

O Delegado revela um hobby que o 
Clube da Adepol o possibilitou ele-
var o nível: o futebol! Ele fez parte do 
time da Espanha, campeão do torneio 
Adeboleiros - Eurocopa, realizado em 
2021. “Frequento o clube com assidui-
dade, local de encontro e confraterni-
zação com os colegas ativos e apo-
sentados e seus familiares”, ressalta 
ele.
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Além do futebol, o Delegado conta que 
participa dos Jogos Mundiais de Poli-
ciais e Bombeiros  (World Police and 
Fire Games), que ele classifica como 
um evento único e aconselha a todos 
os policiais participarem.
 
Horácio afirma que está por dentro 
das demandas do Sindicato no que diz 
respeito à categoria, uma vez que é 
sempre bem recebido pelo presidente 
do Sindepo, Rafael Sampaio. “Perce-
bo que mais que uma designação, as 
entidades são realmente integradas. 
É notório que ambas se auxiliam nas 
ações de iniciativa de cada uma, sem-
pre com seus integrantes presentes e 
atuantes nas reuniões”, destaca ele.

Neste cenário de integração, Horácio 
destaca o nome do Dr. Paulo Roberto 
Almeida, o doutor Paulinho, vice-pre-
sidente do Sindepo. “A despeito do 
apelido em diminutivo, é um gigante 
que atua de forma exemplar e diutur-
na na defesa dos interesses de toda a 
categoria, fazendo questão de manter 
a união entre ativos e aposentados, 
oferecendo ajuda aos que precisam 
e estando presente nos momentos 
de alegria e de tristeza. Ele não deixa 
passar um aniversário sem uma liga-
ção para felicitações. Inclusive, sem-
pre que o encontro, peço benção, ta-
manho respeito e admiração”, conclui 
o entrevistado.
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NOTAS

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Sin-
depo-DF), Rafael de Sá Sampaio, esteve nesta terça-feira (25) no Palácio do 
Buriti para tratar das demandas da PCDF. 

Na ocasião, ele conversou com o Secretário de Estado e Secretário-Adjunto da 
Casa Civil do DF, respectivamente Gustavo Rocha e Marcelo Piauí, que reafir-
maram a disposição do Governador em atender os pleitos da PCDF.

Além do plano de saúde e aumento do auxílio alimentação, já dados como cer-
to, o GDF está construindo aumento salarial das forças de segurança.

Presidente do Sindepo se reúne com
Secretários da Casa Civil
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NOTAS

O verão tem sido uma época de chu-
va, mas a previsão é que o sol brilhe 
cada vez mais nos próximos meses! 

Por isso, o Delta Informa separou uma 
lista de esportes aquáticos para você 
aproveitar ao máximo essa época en-
solarada!

A lista é longa, já que o Clube conta 
com o Lago Paranoá como seu alia-
do para as práticas. Além da nata-
ção, prática comum aos banhistas da 
Adepol tanto no lago, como nas pis-
cinas, o Clube conta com aulas de 

O verão tá ON no Clube da Adepol! 
Confira os esportes aquáticos que irão te refrescar

durante a estação mais quente do ano

kite e windsurf, canoagem, caiaque e 
stand up. Confira cada modalidade na 
lista a seguir.

Kitesurf

Neste esporte, a pessoa utiliza uma 
prancha de surfe e uma pipa presa 
ao condutor. O esportista, com a cor-
da amarrada à cintura por meio de 
um dispositivo chamado trapézio, co-
loca-se em cima da prancha enquan-
to comanda o equipamento sobre as 
águas. 
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latam que a modalidade vai além dos 
benefícios físicos.

Para o instrutor do esporte no clube, 
Marcelo Ottoni Nepomuceno, atleta e 
proprietário da empresa de canoagem 
havaiana No’ah, levar a prática da 
atividade para os associados e seus 
dependentes valorizou o uso da área, 
que possui um espaço agradável à 
beira do lago.

Caiaque

O caiaque surgiu na Groenlândia e 
existe desde tempos imemoriais, ser-
vindo de meio de pesca e trabalho aos 
esquimós. Caiaque significa na língua 
local “Barco de Caçador”, mas no Clu-
be da Adepol o esporte é praticado 
para aproximar o associado da natu-
reza, trazer qualidade de vida e bem-
-estar! 

Stand up paddle

Conhecido como SUP, o stand up pa-
ddle surf é um esporte muito comum 
no Lago Paranoá. A modalidade é ca-
racterizada por manter o praticante 
em pé na prancha, com a utilização de 
um remo para se deslocar pela água 
e chegou ao Clube da Adepol justa-
mente por seu sucesso entre jovens e 
adultos!

Para a sua prática é necessário, no 
mínimo 12 nós, o equivalente a ven-
tos de quase 23 quilômetros por hora 
(22,22km/h). De acordo com James 
Radde, sócio da Adventury Club, faci-
litadora do esporte nos arredores do 
clube, o esporte é considerado demo-
crático, por ser possível de ser ensina-
do para várias idades.

Windsurf

Modalidade olímpica, o windsurf é pra-
ticado com uma prancha semelhante 
à prancha de surfe e com uma vela 
entre 2 e 5 metros de altura. Este es-
porte consiste em planar sobre a água 
utilizando a força do vento.

O equipamento de windsurf é formado 
pela vela, que permite capturar a força 
do vento e fazer com que a prancha 
se desloque; pelo mastro, que monta 
e dá forma à vela; e pela retranca, que 
é o interface entre a vela e o pratican-
te e permite que ele direcione e segu-
re a vela.

Canoagem

Segundo especialistas, remar é uma 
das atividades físicas mais completas 
que existem. Ao contrário do que mui-
tos pensam, além dos braços, a prá-
tica fortalece pernas, glúteos, costas 
e abdome, alivia tensões e melhora a 
postura de quem pratica a modalida-
de. Associados que realizam a canoa-
gem havaiana no Clube da Adepol re-
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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 
99654-4584.

Receba o tratamento VIP que você merece!
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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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CLUBE DE VANTAGENS
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OPORTUNIDADE
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Marcelo Portella
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Júlia Zouain
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE

CONTATO
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