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ENTREVISTA

Grandes nomes presentes na história do 
Sindicato dos Delegados de Polícia do 
Distrito Federal – SINDEPO destacaram 
ao Delta Informa a importância da enti-
dade, que no dia 25 de julho completou 
32 anos. Os ex-presidentes do Sindica-
to, José Augusto Ferreira de Lima, João 
Carlos Couto Lossio e Rafael de Sá 
Sampaio, relataram alguns dos princi-
pais feitos em suas gestões e prestaram 
sua homenagem à corporação que luta 
diariamente pela garantia de direitos dos 
delegados de polícia do Distrito Federal.

José Augusto Ferreira de Lima, delega-
do de Polícia Civil do DF aposentado, 
foi escrivão de Polícia Federal de 1974 
a 1979, cargo do qual se exonerou para 
tomar posse como Delegado da PCDF, 
em 1982. Ele relata que, quando insta-
lada a Constituinte, foi designado para 
representar os interesses da PCDF e 
as prerrogativas do cargo de Delegado 
de Polícia perante os Deputados Cons-
tituintes, local onde permaneceu durante 
todo o processo, até a promulgação da 
Constituição de 1988. “A mais importante 
vitória foi o esforço comum de policiais 
civis de todo Brasil para conseguir inserir 
no art. 144 as atribuições da segurança 
pública e o rol de instituições que a com-
põem, sendo a Polícia Civil uma delas”, 
relembra ele.

O fundador da entidade, que hoje atua 
como membro do Conselho Fiscal do 
SINDEPO, ressalta que foi criado o Sindi-
cato dos Policiais Civis do DF - SINPOL, 
afim de contemplar todas as categorias 
policiais, entretanto, quando os delega-

SINDEPO 32 anos: ex-presidentes relembram conquistas
marcantes em suas gestões e prestam homenagem à entidade

dos iniciaram a luta pela isonomia, José 
Augusto revela que a diretoria do SINPOL 
não assumiu a pauta. “Deu-se a cizânia. 
Comecei então a lutar pela criação do 
nosso sindicato, juntamente com outros 
colegas. Finalmente, em Assembleia da 
ADEPOL/DF, sob a Presidência do Dr. 
Paulo Roberto D’Almeida, os delegados 
aprovaram uma proposição, verbalizada 
por mim, para fundarmos nosso próprio 
Sindicato. Fui escolhido para presidir 
uma comissão que preparou todos os 
atos e o estatuto de criação do SINDE-
PO/DF, o qual foi fundado no dia 25 de 
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julho de 1989. Na mesma Assembleia de 
fundação, por aclamação unânime, fui 
eleito Presidente do SINDEPO”, conta 
para o Delta.

O ex-presidente José Augusto ressalta 
seu contentamento em ter feito parte da 
fundação de um Sindicato sinônimo de 
luta para a categoria. “Tenho muito orgu-
lho de haver contribuído para a fundação 
do nosso SINDEPO, o que considero um 
grande feito compartilhado com os de-
mais colegas da época e da minha Dire-
toria Provisória, os Drs. Cleber Monteiro 
Fernandes e Antônio de Souza Santos, 
bem assim os suplentes drs. Waldivino 
Carvalho, Gildemar Dias da Silva e Ho-
rácio Joaquim Rolo. O tempo foi curto de 
mandado, mas ficou o registro histórico 
de ser, com muito orgulho, o 1º Presiden-
te do nosso combativo e honrado Sindi-
cato”, finaliza Ferreira de Lima.

Vinte e um  anos depois da fundação, foi 
a vez de João Carlos Couto Lossio as-
sumir a presidência do Sindicato. Ele re-
corda que foi durante a sua gestão que a 
categoria conseguiu mais reajustes sala-
riais, conquista da qual se orgulha muito. 
Lossio relata que foram lutas exaustivas 
em prol da carreira, mas afirma não se 
arrepender de nenhuma delas.

“Lutamos muito. Foi difícil porque você 
tem que bater de frente com a admi-
nistração, com o governo, mesmo sen-
do parte da administração, mas sempre 
soube diferenciar categoria e instituição. 
Em determinado momento, trabalhando 
exaustivamente na polícia e no sindicato, 
há dias sem dormir direito, tivemos uma 
reunião no Palácio do Buriti com a ex-go-
vernadora Maria de Lourdes Abadia para 
definir o reajuste que seria assinado no 
dia seguinte. Estava há dias sem dormir 
direito e, durante a reunião no gabinete 
da governadora, passei mal com pressão 
baixa e dor no peito, os bombeiros vieram 

me socorrer, fui parar no hospital para fa-
zer um eletrocardiograma, achei até que 
estivesse infartando! Quando estou no 
hospital, ligam do Palácio dizendo; vol-
ta que você tem que assinar! Corremos 
atrás, ligamos para o nosso presidente 
na época, Júlio César, eu até então era 
vice, foram buscar o Júlio, ele assinou e, 
graças a Deus, o reajuste saiu”, relembra 
bem humorado.

Ele avalia que o Sindicato é muito impor-
tante por ser o substituto processual da 
categoria em todos os órgãos e atuar na 
defesa não só externa, mas também in-
terna, uma vez que, em suas palavras, 
“os delegados estão muito expostos e 
precisam de um sindicato atuante para 
proteger e blindar nossos colegas que 
estão na linha de frente. Oriento que to-
dos os delegados se filiem ao Sindica-
to, confiem no seu presidente, hoje nós 
temos o Marcelo Portella, delegado de 
linha de frente e pessoa maravilhosa 
que vem realizando uma grande gestão”, 
conclui Lossio.



3

2021

Rafael Sampaio, presidente anterior ao 
Portella, passou cinco anos à frente do 
SINDEPO. Ele afirma que seu carinho 
pela entidade é enorme e destaca qual 
foi o ponto principal de sua gestão na luta 
pelos pleitos da categoria. “Foi a vitória, 
nas urnas, contra o governador Rollem-
berg, lavando nossa alma e devolvendo 
um pouco de nossa autoestima, após 
um período de maldades, mentiras e 
descaso. Vivemos momentos muito difí-
ceis em 2016, no qual deixamos de ter 
reconhecido o nosso direito à paridade 
salarial com a Polícia Federal e cujo os 
efeitos sentimos até hoje. Isso nos levou 
a movimentos e protesto. Mas, diante de 
todas as dificuldades, lideramos o movi-
mento de manifestação de apoio à candi-
datura vitoriosa do Governador Ibaneis, 
mostrando a força da PCDF nas urnas e 
reafirmando que qualquer candidato ao 
GDF para ter sucesso precisa do nosso 
apoio”, avalia o ex-presidente do SINDE-
PO, atual Secretário Executivo da Secre-
taria de Governo do Distrito Federal.

Para o atual presidente do SINDEPO, 
Marcelo Portella, toda a história traça-
da pelos presidentes que vieram antes 
de sua gestão, mostra a força e a de-
terminação de uma categoria disposta 
a defender sua sociedade a todo custo 
e que merece ser também defendida de 
descasos e precarizações. “A prioridade 
em nossa gestão é conquistar o respei-
to da sociedade e o reconhecimento dos 
tomadores de decisão acerca da imensa 
importância da polícia judiciária para a 
paz social e o desenvolvimento de nossa 
nação. A luta pela paridade com a Polícia 
Federal é questão de honra e justiça para 
toda a categoria”, enaltece o presidente.
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As inseguranças que a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 32/2020 
trazem aos servidores e ao serviço pú-
blico tem feito com que muitas frentes se 
unam em prol da alteração de seu texto 
de forma a garantir os direitos dos ser-
vidores e, consequentemente, da socie-
dade. O Delta Informa conversou com o 
deputado federal Professor Israel Batista 
(PV-DF), presidente da Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa do Serviço Público 
- Servir Brasil, que analisou a PEC da re-
forma administrativa do governo federal. 
“Os próprios delegados serão prejudica-
dos por um servidor que não poderá ter 
liberdade no exercício de sua função. E a 
maior prejudicada com um serviço públi-
co fraco e desmoralizado é a sociedade”, 

 “A maior prejudicada com um serviço público fraco e desmorali-
zado é a sociedade”, afirma deputado Professor Israel Batista

afirmou o deputado.

Confira a entrevista completa abaixo.

Deputado, a PEC 32/2020 ameaça a 
prestação dos serviços públicos. Em 
sua percepção, o que essa proposta 
representa para o cargo do delegado 
de polícia e, consequentemente, para 
a sociedade?

Professor Israel Batista: A Reforma Admi-
nistrativa de Bolsonaro é muito ruim para 
os delegados. Embora continuem com 
a estabilidade na PEC 32, seus colegas 
de equipe estarão sujeitos a demissões 
abusivas, podendo causar interferências 
políticas indevidas nas investigações. 

NOTAS
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Todos os servidores das polícias, em es-
pecial aqueles de baixos salários e com 
menos prerrogativas, precisam também 
da estabilidade, caso contrário, ainda 
que não seja possível pressionar dire-
tamente o próprio delegado, os servido-
res responsáveis por áreas essenciais, 
a exemplo da logística, que dá suporte 
essencial às investigações, poderão ser 
afetados. Via de consequência, afinal, 
os próprios delegados serão prejudica-
dos por um servidor que não poderá ter 
liberdade no exercício de sua função. E a 
maior prejudicada com um serviço públi-
co fraco e desmoralizado é a sociedade.

Outro ponto duramente criticado por 
servidores da Polícia Civil é o chama-
do vínculo de experiência, mudança 
apresentada na ‘Reforma’ que preten-
de acabar com o estágio probatório. 
Qual é a sua opinião sobre o assunto?

I.B.: É muito grave a previsão do “vínculo 
de experiência”, chamado por alguns de 
“trainee”. Pense na situação! Mesmo de-
pois de aprovado em concurso público, 
o delegado ainda disputará a efetivação 
no cargo, sendo avaliado inclusive por 
chefias indicadas politicamente. Depois 
de ter acesso a investigações, dados si-
gilosos e ao dia a dia das polícias, este 
delegado poderá ser desligado, o que é 
um completo absurdo. Além da prova, o 
curso de formação e o estágio probató-
rio hoje existentes na lei são suficientes 
para selecionar os melhores servidores. 

Quais são as principais mudanças 
presentes no texto substitutivo à pro-

posta da reforma administrativa em 
que o senhor é coautor?

I.B.: Como presidente da Servir Brasil, 
consegui protocolar duas emendas im-
portantes para a discussão da Refor-
ma na comissão especial: a emenda 
global (nº 7), de autoria do secretário 
geral da Servir, deputado André Figuei-
redo, e a emenda dos concursos homo-
logados (nº 43), de minha autoria. Na 
emenda global, nossos objetivos são 
substituir o texto original e impedir o 
desmonte do serviço público. Dentre as 
principais mudanças estão: a garantia da 
estabilidade para todos os servidores; a 
retirada do vínculo de experiência e dos 
superpoderes ao presidente; a seguran-
ça jurídica aos concursos homologados; 
e a proteção aos direitos e garantias dos 
atuais servidores.

Quais serão os próximos passos des-
sa luta? O que os delegados podem 
fazer para ajudar?

I.B.: O plano de trabalho da Comissão 
Especial prevê audiências públicas até o 
dia 19 de agosto. Depois dessa data, o 
relatório pode ser apresentado e votado. 
Temos que nos mobilizar para que o de-
putado Arthur Maia inclua nossas emen-
das no relatório final. Os servidores pre-
cisam unir forças e pressionar para que 
as emendas números 7 e 43 sejam acei-
tas. Com nossa mobilização na CCJC, 
conseguimos três mudanças no texto ori-
ginal da PEC 32. Agora vamos lutar por 
mais alterações na comissão especial, e 
este é o momento de agir.
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A votação para decidir os três baixinhos ganhadores do Concurso de Fantasias Juninas da 
Adepol vai até o dia 31 de julho e acontece pelo perfil da Adepol no Instagram (@adepoldf), 
não perca a chance de votar no seu baixinho preferido para levar prêmios super incríveis!

Os três mais bem votados irão ganhar cartões presente! Participe!

 Termina amanhã (31/07) a votação do
Festival de Fantasias Juninas!

COLUNA SOCIAL
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COLUNA SOCIAL

 Envie uma foto ao lado de seu pai para o
mural de dia dos pais do Delta!
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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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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
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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

