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ENTREVISTA

“A polícia investigativa é fundamental para o 
controle da criminalidade, principalmente a cri-
minalidade organizada. Precisamos valorizar e 
especializar cada dia mais essa categoria para 
conseguirmos obter repressão qualificada dos 
crimes”, ressalta o delegado Wenderson Souza 
e Teles, primeiro colocado no concurso para de-
legado de polícia do Distrito Federal em 2010.
Brasiliense, filho de mãe professora e pai poli-
cial, antes de ser delegado, Teles foi oficial do 
Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBM-DF) 
por 11 anos e meio, onde serviu em unidades 
de combate a incêndio, emergência médica, 
inteligência e corregedoria. “Sempre gostei da 
atividade policial, pois meu pai era policial. En-
tão optei por permanecer na segurança pública, 
pois já era militar quando comecei a faculdade”, 
destaca Teles.

Como delegado, ele passou por delegacias 
como a 19ª DP (Setor “P” Norte) e 20ª DP 
(Gama), foi delegado adjunto na Delegacia de 
Repressão à Roubos e Furtos (DRF), coorde-
nador de Inteligência da Subsecretaria de Inteli-
gência da SSP/DF, diretor adjunto da Divisão de 
Inteligência Policial e, atualmente, chefia a De-
legacia de Repressão à Corrupção (DECOR). 
“Tive oportunidade de trabalhar em delegacias 
circunscricionais, especializadas e na atividade 
de inteligência. Acredito que minha trajetória 
seja marcada por muita dedicação, seriedade 
e comprometimento com o trabalho”, avalia o 
profissional.

Com áreas de interesse voltadas para o ser-
viço investigativo e de inteligência, o delega-
do possui especialização no Curso Avançado 
de Inteligência da Força Aérea, Curso Prático 
de Combate à Lavagem de Dinheiro (MPDF), 
ATF-International Post Blast Investigations Cou-
rse (ILEA), Money Laundering Course (FBI) e 
Investigação Financeira da Polícia Civil do DF 
(PCDF). Para Teles, ser delegado de polícia é 

Primeiro colocado no concurso de delegado do DF em 2010
ressalta qualidades da profissão

uma responsabilidade muito grande, porém de 
satisfação ímpar. Dentre as investigações que 
presidiu ou participou e que, segundo ele, mar-
caram sua vida, estão as Operações Quilate, 
Hostibus, Torcia, Crédito Viciado, Trikster, Praia 
de Goa, Operação Cidade Livre e Operação Fa-
mes.

O delegado afirma que o reconhecimento pro-
fissional só acontece com muito trabalho e co-
ragem para resolver problemas. “Uma carreira 
sólida não se constrói procurando atalhos. Te-
nho muito orgulho da carreira que abracei, mas 
sei que a responsabilidade é muito grande. Sou 
plenamente realizado em exercer as diversas 
funções que a carreira me proporcionou”, de-
clara.

Entidades Integradas

Sobre as Entidades Integradas, o delegado 
considera “fundamental a atuação do Sindicato 
e da Associação na defesa das prerrogativas da 
carreira e bem estar do servidor”. Ele concluiu 
dizendo que o clube é uma excelente opção 
para distrair com amigos e família.
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NOTAS

Presidentes do Sindepo-DF e Adepol-DF se reúnem com ministro 
da Justiça para debater pautas prioritárias

para a Segurança Pública

Os presidentes do Sindicato dos Delegados de 
Polícia (Sindepo-DF), Marcelo Portella, e da 
Associação dos Delegados de Polícia do Dis-
trito Federal (Adepol-DF), Amarildo Fernandes, 
estiveram reunidos na manhã desta terça-feira 
(25) com o ministro da Justiça Anderson Torres. 
Na oportunidade, o grupo apresentou pautas de 
relevância para a categoria, como a Lei Geral 
de Polícia Civil, Reforma Administrativa, o novo 
Código de Processo Penal (CPP), além da va-
cinação para policiais. 

As Entidades Integradas estão atentas ao trâ-
mite da Lei Geral das Polícias Civis, cujo proje-
to está na Câmara dos Deputados desde 2007. 
Ela é de grande importância para a categoria 
porque delimita a espinha dorsal institucional e 
confere prerrogativas funcionais importantes, 
permitindo o estabelecimento de políticas na-
cionais.

A prioridade da vacinação dos policiais civis tem 
sido defendida pelas entidades desde o início da 
pandemia, além de causar a morte de diversos 
servidores, a doença também afeta diretamente 
a rotina nas corporações com o grande número 
de afastamento de policiais de suas funções em 
decorrência do vírus.

Na ocasião também estiveram presentes o pre-
sidente do Conselho Nacional dos Chefes de 
Polícia (CONCPC) e diretor da Polícia Civil do 
Distrito Federal (PCDF), Robson Cândido, o 
presidente da Associação Nacional dos Delega-
dos de Polícia Judiciária (ADPJ), Gustavo Mes-
quita Galvão Bueno, além de representantes de 
outras Entidades de Classe.
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NOTAS

O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal 
(PCDF) Rafael de Sá Sampaio assumiu, na últi-
ma quarta-feira(26), o cargo de Secretário Exe-
cutivo da Secretaria de Governo da Presidência 
da República. A decisão foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) do dia 25 de maio de 
2021.

Rafael Sampaio havia assumido, no último dia 
5 deste mês, a chefia do gabinete da Secretaria 
de Governo da Presidência da República, pasta 
ocupada pela ministra Flávia Arruda.

Ex-presidente do Sindicato dos Delegados do 
Distrito Federal (Sindepo-DF) e da Associação 
Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária 
(ADPJ), e assessor institucional da Polícia Ci-
vil do DF (PCDF), Sampaio atuou como chefe 
da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) e 
trabalhou na Delegacia de Roubos e Furtos de 
Veículos da 5ª DP (Área Central), 6ª DP (Para-
noá), 3ª DP (Cruzeiro), Defraudações e 4ª DP 
(Guará). O delegado ainda foi assessor jurídico 
da Secretaria de Segurança Pública do DF.

Delegado Rafael Sampaio é nomeado Secretário-Executivo
da Secretaria de Governo
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NOTAS

Geraldo Luiz Nugoli Costa, delegado aposentado da Polícia Civil do DF, foi nomeado como Secre-
tário de Administração Penitenciária (Seape), nesta terça-feira (25/5).

Nugoli foi agente da PCDF e, em 1996, tornou-se delegado. O novo secretário fez especializações 
em cursos voltados para segurança pública e gestão, nos Estados Unidos, e ocupou o cargo de di-
retor do Departamento de Políticas e Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). 
Desde setembro de 2020 atuava como chefe de gabinete da Seape.

Delegado aposentado da Polícia Civil assume chefia da
Secretaria de Administração Penitenciária
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NOTAS

Representantes do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Sindepo-DF) es-
tiveram no Anexo do Buriti nesta quinta-feira (27/05) para prestigiar a inauguração da Aca-
demia Buriti, situada no antigo Restaurante de Vidro do anexo e destinado, desde janeiro de 
2021, para a qualidade de vida dos servidores públicos do Governo do Distrito Federal (GDF). 
 
O espaço conta com aulas de artes marciais e treinamento funcional totalmente gratuitas, minis-
tradas por profissionais de renome da área. Coordenada pela Secretaria Executiva de Valorização 
e Qualidade de Vida (Sequali) da Secretaria de Economia, a Academia Buriti oferece aulas de 
Taekwondo, Kickboxing, Jiu-Jitsu, defesa pessoal e funcional, todas transmitidas pelo canal da 
Economia no YouTube.

Sindepo prestigia inauguração da Academia Buriti
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Correio Braziliense - Eixo Capital

DELTA NA MÍDIA
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Rafael Sampaio vira número 2 da Secretaria de
Governo do Planalto

DELTA NA MÍDIA

Confira no link.

https://www.metropoles.com/colunas/janela-indiscreta/rafael-sampaio-vira-numero-2-da-secretaria-de-governo-do-planalto
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CLUBE ADEPOL
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ESPAÇO MULHER

Só no Espaço Mulher você encontra serviços de qualidade com preços que cabem no seu bolso! 
Com atendimento de excelência voltado a 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 sobran-
celhas, manicure e pedicure, depilação, 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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OPORTUNIDADE
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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 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.
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CLUBE DE VANTAGENS
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COMUNICADOS
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PARCERIAS
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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 

Júlia Zouain
 

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

