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Investigação comandada pelo Delegado
Fábio Veloso levou homicida da Marquês
sentar no banco dos réus e ser condenado
há 12 anos de reclusão;

Delegado Ronaldo Hélio fala

de sua trajetória como Policial,

das ações realizadas e das muitas

dificuldades por qual passou

TÚNEL DO TEMPO

43 anos de Polícia!Hostel de Trânsito da Assindelp
espaço arquitetado para atender a categoria

O saudoso DPC Rafael Bezerra

quando Delegado da Pedreira teve

que usar de energia para conter 

invasão aquele prédio.
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Diretorias das Entidades
reúnem com Secretária,
Hanna Ghassan, em busca
dos 3º à categoria.

Delegado Alberto Cohen
é o entrevistado da Coluna 
desta Edição.

Delegado Antônio Benone,
Vice-Presidente da Unidade
Sindelp, fala sobre Portarias
e Garantias dos Delegados(as)

ASSINDELP PERGUNTA

BOM SENSO
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Só Deus sabe as lágrimas que rolam da face
e rasgam o coração de cada ser, nesse momento tão triste

de nossa sociedade, que rogamos passe logo,
e que Ele nos conceda forças para superar tamanha dor.

Sigam com Deus irmãos, esposas, esposos, filhos, amigos...’’

’’

Delegados da Regional do Baixo-Amazonas, 11ª RISP, sob o comando do DPC. 
Jamil Casseb, passaram por Belém em missão e se hospedarem no hotel de 
trânsito da Unidade Adepol. Vieram receber as novas viaturas da Polícia Civil que 
serão usadas no policiamento naquela regional. Na foto, os Delegados José 
Henrique Boa Morte, Germano Geraldo Carneiro do Vale, Silvio Birro, 
Milla Moura Almeida, e investigadores Daniel Gemaque Paiva, Marco André, 
Marcos Magalhães Rebouças e José F. da Silva, sendo recebidos pelos Diretores 
da Assindelp Delegados João Moraes e Antônio Benone.
Após o merecido repouso no Hotel de Trânsito das Entidades de Classe, 
Unidade Adepol, viajaram de volta a Superintendência de origem, no dia seguinte.

Presidente da Unidade Adappa, 
Roberto Monteiro Pimentel, emite 

nota parabenizando pela 
passagem da data natalícia da 

Excelentíssima Delegada  
LUZENILDA COSTA BARROSO 

NAVES,  e conta com saudades 
sobre os velhos tempos de 

formação e Academia, qual desde 
essa  época são colegas.

As Diretorias da Assindelp 
Parabenizam e Desejam muita 

Saúde, Glórias e Vitórias a 
estimada Delegada.

A Família Polícia Civil está em Luto!A Família Polícia Civil está em Luto!A Família Polícia Civil está em Luto!
Irmãos que faleceram em decorrência de complicações do Covid -19Irmãos que faleceram em decorrência de complicações do Covid -19Irmãos que faleceram em decorrência de complicações do Covid -19

ASSINDELP NA LUTA
PELOS 3%

Entidades lamentam perdas
e mostram todas as Ações
que foram realizadas em
prol da Categoria, Familiares
e Agentes da Autoridade Pág 6

ASSINDELP NA LUTA
CONTRA O COVID-19

RECOMENDAÇÃO ASSINDELP
As representações dos Delegados de Polícia Civil do Estado, diante das evidências de crescimento da Pandemia causada 
pelo Covid-19, que assola toda nossa sociedade e da flagrante constatação de que as medidas preventivas de saúde são, 

em grande parte, ineficazes em impedir a propagação da doença dentro das Unidades Policiais, sendo, inclusive, 
registrado contaminação pelo Corona Vírus. RECOMENDA que na falta de higienização adequada dos ambientes de 

trabalho e falta de Equipamentos de Proteção Individual - EPI (como máscaras, álcool em gel e luvas), que o atendimento 
externo nas unidades policiais, seja imediatamente suspenso, bem como na impossibilidade, SUGERE que o Estado crie 

um ambiente próprio, tipo parlatório, hermeticamente fechado e sanitizado, que impossibilite ou dificulte a contaminação 
do policial que tenha contato, na apresentação, de presos, com esses e outros agentes externos na unidade policial. 

Ainda, que as audiências se necessárias, sejam realizadas em vídeo conferência e, em tempo, forneça leitos prioritários 
aos agentes da Segurança Pública bem como a TESTAGEM viral, para em consequência de resultado positivo para o mortal 
Covid-19, tenha-se atendimento prioritário dos policiais infectadas. Em tempo, que os policiais que pertençam a grupos de 
risco, permaneçam afastados da atividade fim, isolados em casa. Entendemos que a situação exige sacrifícios, porém, não 

se pode permitir que vidas sejam colocadas em risco iminente, no combate a pandemia.
A Assindelp se solidariza com toda a população e nunca deixará de apoiar seus heróis policiais, a vida dos mesmos e de 

suas famílias, e, caso necessário, medidas outras, serão adotadas!

AS DIRETORIAS.

Delegados Raimunda Calandrine e José Paulo de 
Almeida; Escrivãs de Polícia Civil Renato de 
Sousa M. Baia,  Socorro Araújo,  Sebastião 

Gonçalves de Brito, Reginaldo Cruz e Raquel de 
Albuquerque; Investigadores de Polícia  Manoel 
Coelho Tavares, Edilson Oliveira Silva, Heraldo 
Junior, Francisco de Assis M.  Lima, Vicente de 

Paula Marçal, Paulo Fabrício N. Tavares, Edivan 
Lima da Costa e João Carlos Silva Santos; 

Motorista Policial Elias Rodrigues da Silva; 
Papiloscopista Antônio Paulo de Oliveira Melo.
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O delegado Antônio Nicolau Neto, falecido no dia 
25 de maio de 2017, devido complicações no seu 
estado de saúde, era “um policial de rua ou 
operacional” Ingressou na PC no Concurso C-51 e 
ainda chegou a cursar à Academia situada no 
terreno onde hoje funciona o Hospital 
Metropolitano de Urgência e Emergência. 
Gostava de enfrentar a bandidagem pesada e 
trocar tiros, se necessário fosse. Não corria do 
“front”, como temos vários exemplos na Polícia. 
Atuava na Delegacia de Combate ao Crime 
Contra o Patrimônio em Icoaracy e tinha 40 anos 
de idade, quando foi escolhido pelo Presidente 
Raimundo Ribeiro para ser o Diretor de Futebol do 
Clube do Remo e sua árdua missão era livrar o 
clube do fantasma da Série C, pois, naquela 
ocasião, o time paraense era o vice lanterna da 
Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, não deu 
certo. Em 2010, Nicola foi Superintendente 
Regional de Polícia no Sudeste do Pará, com sede 
na cidade de Redenção, em substituição ao 
Delegado Luiz Antônio Ferreira e levou com ele 
uma equipe de 4 policiais de sua confiança para 
combater o alto índice de criminalidade naquela 
cidade e já chegou afirmando que “não toleraria 
os maus policiais”.  Como todo Delegado está 

vulnerável em torno de seu próprio mister, Nicolau 
trabalhava na Seccional da Cremação quando foi 
obrigado a proceder contra um juiz, cumpriu o seu 
dever e depois foi responder uma denúncia na 
Corregedoria. Mas, tudo bem, provou que estava 
certo e continuou sua lida.
Quando atuou na Divisão de Furtos e Roubos 
prendeu dois homens acusados de aplicar golpes 
em caixas eletrônicas os chamados “chupa-
cabras”. Eles já agiam há um ano na Região 
Metropolitana de Belém e se utilizavam de 
plaquetas de metal com adesivo para prender o 
dinheiro na máquina, o que conseguiam furtar 
cerca de R$ 300,00 por dia, passou a investigar a 
situação e prendeu a dupla em flagrante quando 
tentavam aplicar o golpe no caixa do banco do 
supermercado na Cidade Nova. Nicolau era 
temido pela bandidagem.
Pela sua perspicácia, denodo e experiência, sem 
dúvida que a Polícia perdeu um grande policial.  
Certa feita, Nicolau comemorava a vitória do seu 
Clube do Remo quando ao soltar um rojão, foi 
atingido pela explosão e perdeu três dedos da 
mão esquerda, mas isso não o fez desistir da 
atividade que mais gostava: fazer Polícia e prender 
criminosos.

O clima esquentou na Delegacia Policial da 
Pedreira após a prisão de um policial- que 
praticava arruaça, atirando à esmo, agredindo 
pessoas e chegando a disparar contra a viatura da 
Polícia Civil, tentando acertar os investigadores que 
o foram prender. Nos anos 80, a relação entre as 
duas Polícias não era muito amistosa.
Foi preciso a intervenção enérgica do falecido 
Delegado Rafael Bezerra Neto, então titular 
daquela Delegacia, que ao chegar na Depol 
expulsou os soldados, os quais empunhavam 
metralhadoras, sob o comando de um Oficial, e 
assim os ânimos se acalmaram, diante da multidão 
que se aglomerava em frente ao prédio  e voltou a 
reinar a paz. 
Tudo começou quando num sábado à noite, um 
sargento da PM aparentemente embriagado, 
numa das ruas do bairro, praticava disparos à 
esmo, espancava pessoas e causava verdadeiro 
terror. Após denúncias, três investigadores 
plantonistas seguiram para o local, sendo 
ameaçados pelo mesmo com a arma na mão. 
Mesmo assim, entraram em luta corporal com ele e 
conseguiram dominá-lo, levando-o para a 
Delegacia, onde continuou a desarrumar e afrontar 
todo mundo.  O jornal “O LIBERAL”  assim noticiou 
em sua página de polícia: “Oeiras mais parecia 
uma fera no xadrez, tendo a aparência de quem 
ingerira muita bebida alcoólica. Era visível seu 
estado de embriagues alcoólica e, desde a rua 
quando atirara nos policiais e na viatura em que 

eles faziam ronda, deu mostras de estar fora de si, 
numa ameaça às pessoas. Por isso levou muito pau, 
quase sendo morto pelo povo que não admitiu sua 
atitude criminosa. Não morreu por ter sido 
socorrido pelos investigadores, sendo levado para a 
Delegacia e metido no xadrez. De físico 
avantajado, tentou arrancar as grades e como não 
conseguiu com as mãos e pés, as mordeu”. 
O pior viria depois com a chegada de várias 
viaturas da corporação, sob o comando do mesmo 
tenente. Os soldados, portando metralhadoras, 
invadiram a Delegacia e, segundo o Jornal, foram 
encostando testemunhas e policiais contra a 
parede , os  ameaçando de mor te  caso 
testemunhassem contra o sargento. Queriam 
retirar o colega de qualquer maneira, mas não 
tiveram êxito com a chegada do Delegado-Titular 
da Depol, Rafael Bezerra, que mostrou ao tenente 
o motivo da prisão do sargento que agrediu e 
tentou matar seus policiais, sendo feito o 
procedimento contra o PM que continuou preso e 
gritando no xadrez até ser levado ao hospital por 
ordem do então Chefe de Polícia.
Em comunicado ao então Secretário de Segurança, 
o delegado Rafael assim se expressou: “Enxotei os 
soldados da minha Delegacia sem teme-los, nem 
as suas armas, nem ao seu tenente”. Esse 
Delegado fazia valer sua Autoridade e bem 
representava a Polícia Civil, tanto que por duas 
vezes chegou à Coordenadoria de Polícia, inclusive 
uma delas com votos dos Delegados. 

INVASÃO DA DELEGACIA DA PEDREIRA

DELEGADO ANTÔNIO NICOLAU:
OPERACIONAL NO CAMPO E NAS RUAS

Por Fernando Cunha

No início desse mês de março, início de uma 
chuvosa tarde de segunda-feira, tenho a felicidade 
de receber a visita na sede da unidade Adepol do 
meu amigo delegado Inaldo Walmor Nery Figueira, 
que já se encontra aposentado graças a Deus. A 
conversa, sempre agradável com mesmo, 
desenrolou-se sobre vários assuntos. Mas, na sua 
maior parte falamos do tempo em que o mesmo 
ainda exercia suas atividades  de polícia na 
Delegacia de Ananindeua, coordenada à época, 
pelo não menos importante delegado Tolentino 
Carvalho, hoje aposentado, porém, ativo diretor da 
Às após.Dr. Inaldo lembra de um pitoresco fato no 
plantão da referida unidade policial, onde na 
ocasião, ele recebera uma ligação anônima em que 
um popular informava sobre acontecendo na 
barbearia localizada no Mercado Central da 
cidade.Diante disso, este solicitou aos seus 
comandados que diligenciassem até dito Mercado, 
tendo o IPC' Raimundinho e o Motorista Policial 
Fittipald se diligências até a barbearia onde 
encontraram um cidadão que bradava ao barbeiro 
que não pagaria as despesas pelo corte em sua 
cabeleira "Black", os policiais ao visualizarem o 
suspeito, logo identificaram aquele zuposto 
"cliente", alto, negro e corpulento como um dos 
maiores ídolos do futebol paraense de todos os 
tempos.O dito futebolista - que já não mais 
desafiava as zagas adversárias pela idade e pelo 
exagerado consumo de água que "passarinho não 
bebe", era o protagonista daquela ocorrência! 
Ciente da ocorrência que se desenrolava, o 

delegado Inaldo imediatamente rememorou em 
relação ao dito ex-jogador, os idos tempos em que 
na segunda metade da década 70, quando ainda 
criança, ao lado de seu saudoso pai Esmeraldo 
Figueira, de apelido no futebol por ARACATI, (meia 
quase amador de times como o Esporte Belém, 
Avant e Combatente entre outros bons times 
daquele tempo) as vezes em que frequentavam 
aquela praça de esporte para torcerem pelo clube 
de coração. Além disso, naquela época, eles 
frequentavam o sagrado estádio Evandro Almeida, 
principalmente nas tarde de domingo, onde 
assistiam por varias vezes, o ídolo que agora gerava 
tumulto, assinalar seus inúmeros gols nos times 
adversários, e não foram poucos!Registre-se que 
até hoje, poucos atacantes superaram o mesmo na 
a r t i l h a r i a  d o s  c a m p e o n a t o s  q u e  s e 
seguiram.Diante da inusitada ocorrência, já com os 
olhos rasos de lágrimas e coração cheio de 
saudade de seu pai, pediu ao investigador que 
saudasse a conta do ídolo na barbearia que ao 
retornarem este o idenizaria da dispesa, 
contornando aquele problema etílico.Perguntei ao 
amigo, já sabendo a resposta por reconhecer no 
mesmo a educação que recebeu de seu querido pai 
que o formou verdadeiro desportista, se o ídolo 
fosse de um outro time, se ele adotaria o mesmo 
procedimento (precisamente de um time rival), ao 
que ele respondeu, naturalmente que sim, e 
completou, lembrando uma frase que um dia ouviu 
como ensinamento do nosso amigo João Moraes 
que "...a verdade não tem rótulo!"

CONTOS  FATOS & NA DP

Delegado Rafael Bezerra, in memorian, na antiga Depol-Pedreira

O Delegado Nicolau em duas fases. Na foto acima, o vemos no seu gabinete na Superintendência
de Polícia do Sudeste do Pará e organizando sua equipe de investigadores

na periferia de Belém para uma missão atrás de bandidos.

O delegado Fábio Veloso (foto), estava no 
expediente da SU/Pedreira quando foi designado 
pelo Diretor, Walter Rezende para investigar o 
assassinato de um jovem de 22 anos durante à 
madrugada de um sábado, 11 de fevereiro de 2017, 
por discussão no trânsito. O delegado apurou que 
um soldado da PM tinha sido o autor do homicídio 
por motivo fútil e torpe. Tudo aconteceu em frente a 
um bar na rua Enéas Pinheiro com Av.  Marques de 
Herval, naquele bairro, ocasião em que o condutor 
de um automóvel passou e bateu no capacete da 
moto do policial que deixara pendurado no 
retrovisor no veículo, estacionado em frente ao bar 
onde bebia.  Foi apurado nas investigações que 
ambos não se conheciam. O fato gerou uma forte 
discussão pois o soldado, completamente 
transtornado, não aceitava ter o capacete 

arrebatado da moto. Resolveu agir à sua maneira, 
sacando a arma da cintura atirou em direção aos 
três rapazes que ocupavam o carro. E o pior, a 
pessoa atingida no pescoço, não era o motorista. 
Trabalhando rapidamente, o delegado reuniu 
provas testemunhais, imagens da câmera de 
segurança do estabelecimento e representou a 
prisão do policial militar.  Diante das provas 
coletadas, a Justiça decretou a imediata prisão do 
assassino. Não havia nenhuma dúvida da autoria 
do crime e sua materialidade. O jornal “O LIBERAL” 
abriu a notícia em manchete já noticiando a 
decretação da prisão,  sob o  título: “ PM É PRESO 
SOB ACUSAÇÃO DE MATAR UM JOVEM NA 
MADRUGADA DE SÁBADO”. Ao ser interrogado 
na Polícia, o assassino negou a autoria do crime e 
preferiu se manter em silêncio. No dia 21/11/2018 
foi julgado pelo Tribunal do Júri de Belém e alegou 
legitima defesa putativa. A Promotoria sustentou 
que ele praticou um homicídio simples. Uma das 
testemunhas disse em juízo que o policial,  ao atirar 
em Alexandre, teria dito: “isso  é pra ele respeitar a 
cara de homem”. Teve a pena reduzida devido ter 
confessado o crime em juízo e foi mandado pelo 
juiz Moisés Flexa direto à Penitenciária “Cel. 
Anastácio das Neves”, sem direito a recorrer em 
liberdade. O jornal “O DIÁRIO DO PARÁ', noticiou 
assim a condenação “PM ACUSADO DE MATAR 
ESTUDANTE EM BRIGA DE TRÂNSITO É 
CONDENADO”. No último dia 13/02/20, o réu 
ingressou com Recurso de embargo de declaração 
junto ao TJE contra a sentença do juízo da 2ª Vara 
do Tribunal do Júri e tendo como agravado o 
Ministério Público Estadual. No dia 30/05/2017, o 
soldado homicida foi excluído das fileiras da Polícia 
Militar.

INVESTIGAÇÃO LEVOU ACUSADO
HÁ 12 ANOS POR HOMICÍDIO

Delegado Fábio Veloso, atual Vice-Presidente da Unidade Adepol
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SECRETARIA DE

SEGURANÇA PÚBLICA

E DEFESA SOCIAL

Realização: Apoio:

É o Governo do Estado do Pará, trazendo cada vez mais
dignidade e Cidadania aos paraenses!
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E X P E D I E N T E

Com o surgimento da pandemia do 
Novo Corona Vírus, o Governo, de forma 
acertada, direcionou todas as suas forças 
no  combate  ao  Cov id -19 , e , a s 
negociações das representações com o 
Estado, que outrora estavam adiantadas 
em relação ao reajuste da data base, 
incorporação dos 3% e outras vantagens 
foram todas paralisadas;
Em decorrência de investigação realizada 
p e l a  P o l í c i a  C i v i l ,  p o r  m e i o  d a 
Superintendência Regional do Araguaia 
Paraense, na pessoa do Superintendente 
delegado Luiz Antônio e do Delegado 
municipal de Redenção Luciano Freitas, com 
apoio do NAI-Sul, foi realizada na manhã do 
último 02/04, a operação "Fake News", sendo 
cumpridos nove mandados de busca e 
apreensão nas cidades Floresta do Araguaia e 
Parauapebas. O objetivo da operação foi 
identificar os autores e coletar provas dos 
suspeitos de serem utilizados como fonte de 
d i sseminação, nas  redes  soc ia i s , de 
in formações inver íd icas , conhecidas , 
popularmente como “Fake News”, a sua 
maioria crimes contra a honra, tais como: 
injúria, difamação e calúnia.
A operação "Fake News", possui 
t a m b é m  c a r á t e r  p reve n t i vo  e , 
provavelmente, será intensificada 
durante o período pré-eleitoral visando 
evitar a disseminação de informações 
inverídicas em redes sociais com 
finalidade de prejudicar campanhas 
eleitorais, como já ocorrera em outras 
eleições no passado;
Por toda manhã da terça-feira 03 de março 
último, às representações dos Delegados(as) 
do Pará , est iveram reun idos com a 
competente Secretaria de Estado de 
Planejamento e Administração (Seplad), Dra. 
Hana Ghassan e seu diligente estafe, foram 
tratados assuntos do interesse da categoria, 
entre eles a incorporação dos 3% devidos aos 
delegados;
Com a presença do vice-presidente da 
República General Mourão e do 
Governador Helder Barbalho ocorreu 
no dia 05 de março a primeira reunião 
do Conselho Nacional da Amazônia 
Legal criada para combater as mazelas 
ambientais e humanas da região;
A coluna Túnel do Tempo, de autoria do 
diretor do Jornal Assindelp Fernando Cunha, é 
sucesso entre os leitores do Jornal oficial da 
representação dos Delegados(as), com sua 
possante voz, Fernando também é o locutor 
responsável pela grade de programação da 
Rádio Assindelp;
Coordenado pela brilhante delegada 
Priscila Morgado, à época Diretora da 
Divisão de Atendimento a Grupos 
Vulneráveis, e com o apoio total da 
Delegacia Geral  e da Assindelp, 
aconteceu entre os dias 11 e 13 de 
março o Curso de Capacitação de 
Servidores para Depoimento Especial. 
Atualmente a nova Diretora do DAV é a 
Delegada Joseângela Cristina Costa 
S a n t o s  q u e , t a m b é m , p ro m e t e 
desenvolver um excelente trabalho;
Após ação da Assindelp , a Just iça 
determinou liminarmente ações no apoio a 
todos os policiais civis, diante dessas 
recomendações para a prevenção do COVID-
19, a Polícia Civil concomitantemente passou a 
fornecer álcool gel, máscara e sabão neutro 
para utilização pelos policiais nas delegacias e 
divisões, bem como testagem do vírus, ações 
coordenadas pelas delegadas Socorro Bezerra 
e Claudilene Maia, visando a proteção de quem 
está atendendo a população nas delegacias;
Existe uma campanha difamatória 
propalando que policiais Civis são 

beneficiados em alguns temas como 
previdência. Pois bem, aqui se inicia uma 
diferença em ser Policial;
Com a pandemia e o risco de contaminação 
e morte pela doença, vários profissionais se 
afastaram de suas funções para exercerem seu 
trabalho em sistema de home office e/ou 
trabalho remoto a partir de suas casas. O 
judiciário suspendeu suas atividades bem 
como o MP, Defensoria e outros Órgãos;
No entanto, os Policiais Civis (ainda com 
menos direitos previdenciários que os 
militares, mas igualados pela Justiça nas 
obrigações), Policiais Militares, Penais e 
Socioeducativos, continuaremos em 
atividades normais e atendendo as 
demandas da população, seja em 
ambientes inóspitos ou aglomerados, 
talvez, muito provavelmente, sem 
máscaras, luvas ou álcool gel;
Provavelmente presos em regime aberto 
ou semiaberto vão cumprir penas em "Regime 
Domiciliar", ou seja, milhares de presos 
estarão nas ruas e sentindo uma sensação de 
impunidade gigantesca, já existem informes de 
reincidências praticadas pelos beneficiários;
Com a  f amigerada  re forma  da 
previdência Estadual, vários direitos 
previdenciários foram retirados dos 
policiais civis, responsabilidades foram 
potencialidades, e direitos excluídos, 
porém, um Delegado não abandona seu 
compromisso de defender a vida, a 
justiça é o Brasil, realmente, somos 
privilegiados. Nossa missão é divina;
O Delegado João Moraes solicitou seu 
afastamento da Presidência da ADEPOL, para 
que possa concorrer as prévias do Partido 
Progressista, ao cargo de Prefeito Municipal de 
Belém. Em seu lugar, assumiu o Vice-Presidente 
da Unidade Adepol, Delegado Fábio Veloso,  
outro grande administrador que dará 
continuidade ao excelente e intenso trabalho 
desenvolvido por Moraes, lutando pelas  
conquistas da categoria. A coluna deseja 
sucesso aos dois líderes.

TIRO CERTO
O trabalho das representações dos 
delegados não é agradar A ou B, Gregos, 
Troianos ou oportunistas, nossa 
p r e o c u p a ç ã o  é  d e f e n d e r  a s 
prerrogat ivas  da  categor ia  dos 
delegados,  bem como, de todos os 
policiais civis do Estado, essa diretriz 
atemporal, por vezes não agrada quem 
v ive  só  o  agora , más  bene f i c ia 
coerentemente a todos, de forma 
indistinta, séria e responsável;
Sobre  i s so, é  no tór io  o  t r aba l ho 
desenvolvido pelas Diretorias da Assindelp, 
tanto na defesa das Prerrogativas quanto no 
avanço salarial da Categoria, que foi elevado 
para um dos maiores pisos salariais dos 
Delegados(as) no Brasil, além do incontestável 
avanço patrimonial, inclusive, realizando 
antigos desejos que, talvez, eram difíceis de se 
obter, como a de uma no Sede, onde aqui 
demonstramos que não foi e nem é por falta de 
dinheiro, sim, de uma administração séria e 
objetiva;
A Assindelp sempre preocupada com a 
questão da saúde preventiva dos policiais, 
inicialmente adquiriu máscaras e álcool em gel 
para distribuição de seus colaboradores e 
associados, ocorre que em razão do 
agravamento da pandemia esses materiais se 
tornaram escassos e o pouco material 
disponível no mercado sofre a gananciosa 
majoração de comerciantes inescrupulosos;
Cabe ressaltar que as Representações se 
empenharam ao máximo para levar 
material para prevenção do Covid-19 a 
seus associados no interior do Estado, 
dando o máximo de apoio a todos. Até 
aqui Deus tem nos abençoado, saúde a 
todos!

Delegado Assindelp43 ANOS FAZENDO HISTÓRIA NA POLÍCIA

O Bacharel em Direito RONALDO HÉLIO DE OLIVEIRA, 
iniciou sua carreira na extinta função de comissário, em 
03/02/1974, depois promovido a Delegado, e ao completar 
os 43 anos de Polícia requereu sua merecida 
aposentadoria, encontrando-se no aguardo que a mesma 
seja deferida pelo IGEPREV (Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado).
Sempre gostou do que fez, sendo um dos mais antigos 
Delegados em atividade e considera que isso vem dos 
tempos em que frequentava o extinto Presídio de “S. José”, 
quando seu falecido pai, TENRR/PMPA Raimundo Silva, era 
sub-diretor do velho casarão da Praça Amazonas, ao lado 
do diretor, CEL Anastácio Neves.
Dotado de bom caráter, ético e responsável, nunca 
ambicionou cargos comissionados sendo, porém, 
reconhecido por critérios de merecimento e antiguidade, 
como no episódio em que foi escolhido para dirigir a 
Seccional da Marambaia, logo após sua inauguração.
Por onde passou, Ronaldo sempre manteve um bom 
relacionamento com a comunidade, o que levou mais de 90 
moradores de Marituba a pedir sua permanência na 
cidade, ocasião em que fora transferido pelo então diretor 
do DPM, Nilton Ataíde, num remanejamento considerado 
normal na Polícia.  Acerca desse fato, o jornal “O LIBERAL”, 

assim noticiou: “População de Marituba quer que Delegado 
fique na cidade”, sendo uma das reivindicações dos líderes 
comunitários presentes à reunião do Conselho Interativo de 
Segurança e Justiça (CISJU). Dentre as investigações 
presididas pelo referido Delegado, encontra-se o caso 
rumoroso na Polícia antiga, quando diversos policiais e 
“bate-paus” se envolveram numa quadrilha de ladrões de 
carretas e caminhões, dentre eles o falecido agente “Chico 
Preto”.
Outro inquérito bem-sucedido, foi o que esclareceu o 
assassinato do taxista Isaque por parte de um capitão da 
PM, à época comandante do Batalhão de Trânsito, o qual foi 
espancado, carbonizado e seu corpo abandonado nas 
matas de Santa Izabel do Pará.
Além desses, inúmeros crimes foram desvendados pelo 
experiente Delegado, sendo seus autores condenados e 
presos, e o nome da Polícia dignificado perante a sociedade.
Às vésperas de sua aposentadoria, Ronaldo relembra de 
quando tirava plantão, de 24x48 horas, na antiga 
permanência da Central de Polícia e o tempo de comissário 
na extinta Delegacia Distrital da Cremação, ao lado do 
forno crematório, onde o calor e o fedor eram insuportáveis, 
aliados as péssimas condições do prédio que ameaçava 
desabar, além da criminalidade reinante no bairro.

APRENDI MUITO NA POLÍCIA

Em entrevista à Rádio e Jornal Assindelp, Ronaldo 
afirmou que aprendeu muito na Polícia, durante os 
mais de 30 anos de atividades ininterruptas e 
contando com férias e licenças-prêmios perfazem um 
total de 43 anos. Ele disse ter protocolado o 
requerimento de aposentadoria há cerca de um ano e 
que aguarda para breve a publicação do decreto no 
Diário Oficial.
Atualmente encontra-se tirando plantão na 
SU/Marambaia e algumas vezes aceita os plantões 
remunerados para aumentar seu salário, o que disse 
ser conveniente porque trabalha 24 e folga 72 horas, 
sobrando bastante tempo para repousar e resolver 
assuntos particulares.
Ele cita a intensa carga de trabalho naquela Seccional, 
onde devido o índice de apresentações por parte da 
PM é difícil você descansar pelo menos 2 horas 
durante a madrugada “porque a toda a hora a Polícia 
Militar apresenta problemas para serem resolvidos”. 

“Uma coisa meu pai “Uma coisa meu pai 
dizia: Não adianta dizia: Não adianta 
querer humilhar e querer humilhar e 
bater nos outros”bater nos outros”

“Uma coisa meu pai 
dizia: Não adianta 
querer humilhar e 
bater nos outros”

Delegado Ronaldo Hélio, requereu aposentadoria após 43 anos de bons serviços

O então comissário Ronaldo Hélio trabalhou durante muito tempo na
desativada Delegacia Distrital da Cremação quando funcionava,

precariamente, anexo ao forno crematório daquele bairro. Em destaque,
a manchete do jornal da capital em que alertava a população.

Um espaço próprio para realização de 
nossos eventos, como a tradicional 

Festa de Confraternização de final de 
ano, entre outros, é de suma 

importância à categoria, além disso, 
poderíamos auferir recursos externos 

com a locação do espaço para eventos 
sociais, como cerimônias de formatura, 

comemoraç ões de dias alusivos, 
reuniões sociais degrandes grupos de 
empresários, eventos de Prefeituras e 

do próprio Estado.

Tanto os órgãos públicos quanto as 
organizações da iniciativa privada, 

necessitam de espaços para realização 
de palestras, de oficinas, seminários, 

assembleias, exposições, galerias, ações 
sociais filantrópicas ou de saúde, entre 

tantos outros serviços que surgem, 
constantemente, de acordo com as 
necessidades da sociedade. Ter um 

espaço como este a disposição, é ter 
mais uma carta na manga de suporte ao 

atendimento das demandas dos 
Delegados(as).

Uma quadra poliesportiva para recreação 
dos associados, objetivando a segurança 

dos mesmos, mas que também poderá 
ser utilizada para realização de 

competições estaduais, municipais, 
interclubes, entre as categorias que 

compõem o jurídico, ou como ferramenta 
de apoio a eventos escolares contratados 

com a Seduc ou através de convênios 
com escolas públicas ou particulares, 

ampliando a participação 
Polícia/Sociedade e de responsabilidade 

social.

As Diretorias da Assindelp estão de vento em popa na construção da 2ª etapa das obras da nova sede administrativa 
da Assindelp, a qual contará com ambiente Multi-Uso remodelável para Festas, Recepções, Assembleias, Campanhas 
de Ações Sociais e Eventos,  podendo ainda ser utilizado como restaurante ou de quadra poliesportiva para prática de 

esportes e artes marciais. Tudo devidamente pensado para atender as necessidades da categoria.
O pensamento é grande e os objetivos finais, maiores ainda. Dinheiro tinha!
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As lideranças sindicais dos Delegados 
reuniram-se com a Secretária de 
Planejamento e Administração do Estado, 
Hanna Sampaio Ghassan e sua diretora 
de gestão, Dra. Tainá,  para tratar assuntos 
de interesse da categoria, como o 
pagamento dos 3 por cento de reajuste 
referente a Política Salarial dos servidores 
devidos ao exercício de 2019, e saíram 
satisfeitos com o  resultado.
Estiveram presentes pela Unidade Adepol, 
os Delegados João Moraes, Fábio Veloso, e 
pela Unidade Sindelp, a Delegada Maria 
José e seu vice, Antônio Benone, ocasião 
que apresentaram às reivindicações da 
classe que representam.
No final, agradeceram ao Governador do 
Estado por ter aquiescido o pedido do Dr. 
Moraes em coloca-los em contato com 
seu “staf” para discutir as demandas da 
categoria.

Na ocasião, foi colocado à Secretária da Seplad que 
no ano de 2018 foi aprovado um reajuste de 3% 
para todos os servidores estaduais. No entanto, no 
final daquele ano, logo após o governo implementar 
no contracheque as parcelas da Lei 094/2014, o 
reajuste foi subtraído, abruptamente, do salário dos 
delegados havendo a natural indignação.
Ou seja: os delegados foram logrados pelo governo 
anterior, levando às Representações a ingressarem 
com um Mandado de Segurança para garantir o 
cumprimento do decreto de reajuste, referente ao 
ano de 2019.
O Dr. Fábio afirmou que Hanna entendeu que 
“realmente houve esse equívoco e a gente espera 
que com a ajuda dela e da própria Procuradoria – 
Geral do Estado, essa demanda seja logo 
resolvida”, disse.

Deve-se ressaltar que, anteriormente, houvera uma 
reunião das lideranças com o Procurador Ricardo 
Seffer e agora os Delegados de Polícia esperam que 
em breve tempo a questão seja resolvida 
politicamente. Conforme acentuou, “a demanda 
pode ser resolvida sem a necessidade de 
reconhecimento do Judiciário porque é um direito 
líquido e certo dos Delegados”.
De acordo com Fábio Veloso, a diretora de Gestão 
da Seplad, Dra. Tainá, uma das técnicas presentes, 
fez as devidas anotações para garantir o estudo do 
impacto financeiro que isso traria junto a folha do 
Estado”. Contudo, ele preconiza que esse estudo já 
foi realizado, anteriormente ”onde não ficou 
comprovado grande impacto e a própria Secretária 
acenou com a possibilidade de pagamento, em 
breve, desses três por cento”.

NA LUTA PELOS TRÊS POR CENTO

O Delegado Fábio assegura que se houve uma 
melhora na sensação de combate à violência, “com 
certeza o trabalho dos Delegados de Polícia Civil e 
seus agentes foi imprescindível para essa 
diminuição”.
 - É um apelo que faço ao Governador do Estado, a 
própria Secretária e a todo o “staf ”, para que 
olhem com muito mais carinho a situação dos 
policiais civis porquê da mesma forma, arriscamos 
nossas vidas em delegacias que, necessariamente, 
fazemos nossa segurança pessoal,  pois contamos 
com  plantão,  dois escrivães ou no máximo três 
investigadores para atender municípios de 30 a 50 
mil habitantes, muitas das vezes assolado por essas 
quadrilhas de assaltos à bancos e a Delegacia é um 
dos primeiros alvos dos meliantes e ainda 
acumulamos funções em outros municípios onde 
não existem Delegados.
Conforme o Delegado, esse assunto foi tratado com 
a SEPLAD, tendo a Secretária revelado que o 
Governo já vem fazendo estudos para informar 
qual será o percentual de reajuste, “só que a gente 
entende que a nossa data-base que é março e não 
mais em abril, modificado pelo Decreto-Lei 094, 
votado, unanimemente, pela Assembleia Legislativa 
e agora a gente espera que sejamos reconhecidos 
com o mesmo reajuste concedido aos policiais 
militares”.

BENFEITORIAS DO SINDELP
Na mesma reunião com a SEPLAD, foi tratada a 
doação do prédio onde hoje funciona o Sindicato 
dos Delegados de Polícia Civil (SINDELP), 
localizado a Av. Dalva, 539, bairro da Marambaia, a 
essa entidade representativa dos Delegados de 

Polícia e por ela ocupado há mais de 10 anos.
Pelo que consta, já existe um processo nesse 
sentido tramitando pela antiga SEAD, atual 
SEPLAD, e que foi encaminhado à Procuradoria-
G e ra l  d o  E s t a d o  q u e  s e  m a n i f e s t o u 
favoravelmente, sendo novas diligências requeridas 
pelo Secretário Adjunto de Gestão e Patrimônio do 
órgão, que solicitou novos documentos ao Sindelp.
Por outro lado, o Sindelp já prepara a 
documentação requerida para viabilizar o 
processo de doação, mas nas palavras do Dr. Fábio 
Veloso “já existe anuência da Secretária Hanna 
Ghassen que sensibilizada por esta situação, 
prometeu encaminhar o processo ao Governador 
do Estado tão logo esteja saneado”.  Como se sabe, 
o terreno onde fica situado o prédio do SINDELP 
pertence a Prefeitura do Município e cedido a 

entidade através de Contrato de Comodato no 
prazo de 30 anos.
Ali funcionou durante longos anos, a Delegacia da 
v e l ha  Maramba ia , de sa t i v ada  apó s  o 
funcionamento da Seccional urbana do bairro, 
sendo reformada pelo Presidente, Adonai Mota e 
logo depois pelo Presidente, João Moraes qual 
introduziu melhoramentos significativos ao prédio, 
i n c lu s i ve  com a  cons t rução  de  vá r i o s 
apartamentos para hóspedes, denominado Hotel 
de Transito.
Pela velha Delegacia passaram vários Delegados, 
como Rubens Martins, Raimunda Rodrigues, 
Cláudio Maués, Fernando Cunha, Raimundo 
Rodrigues, dentre outros, que combateram a 
criminalidade, num dos bairros considerados mais 
perigosos de Belém na década de 70.

É formada em Ciências Contábeis pela UFPa. 
Atuou como Secretária de Finanças da Prefeitura 
de Belém, além de participar do Grupo Gestor do 
Projeto de Modernização da Administração 
Tributária e Financeira do Estado. Ela é Auditora 
Fiscal de carreira da Secretaria de Finanças do 
Estado (SEFA)

O Vice-Presidente da Unidade Adepol,  Fábio 
Veloso, também participou da reunião com a 
Secretária de Planejamento e Administração, 
Hanna Ghassen, a quem classificou de 
“altamente competente” juntamente com sua 
equipe  e, posteriormente, em entrevista  ao 
jornal e a rádio ASSINDELP falou sobre o que 
ficou definido:
“Foi muito positiva a reunião e nós agradecemos 
ao sr. Governador do Estado para que ela fosse 
possível. A partir daí, acredito, que conseguimos 
f a z e r  v á r i o s  a p o n t a m e n t o s  q u e , 
necessariamente, devam ter o seu andamento 
normal.
Quanto aos 3%, nós entramos em Juízo com uma 
ação de reconhecimento de direitos e dissemos à 
Secretária que no Governo passado, quando do 
aumento geral de 3% concedido de uma maneira 
geral para todos os servidores, esse percentual 
fora subtraído na ocasião do pagamento de uma 
das parcelas da Lei 094/2014. 
Fábio disse que “ela entendeu esse equívoco e a 
gente espera que com a ajuda dela e da própria 
Procuradoria – Geral do Estado, que já está 
ciente, em breve a questão venha a ser 
s o l u c i o n ada , s em  a  n e c e s s i d a d e  d e 
reconhecimento do Judiciário, mesmo porque é 
um “direito líquido e certo dos Delegados de 
Polícia”

A IMPRESCINDIBILIDADE DOS
DELEGADOS DE POLÍCIA

Hanna Sampaio Ghassan,
Secretária de Estado

DELEGADO FÁBIO VELOSO
FALA SOBRE A REUNIÃO

NA SEPLAD

OS TRÊS POR CENTO

Seplad acena com possibilidade de pagamento em breve

A diretoria da Assindelp reunida com a Secretária de Planejamento e Administração do 
Estado, Hanna Ghassan e sua diretoria de gestão, apresentando demanda dos Delegados 

de Polícia Civil do Pará.

Em entrevista ao Jornal Assindelp, o Presidente em 
Exercício da Unidade Adepol, Fábio Veloso, entende 
que qualquer aumento, como o de 4,5% concedido 
este ano (2020), pelo Governador aos Bombeiros e 
Policiais Militares, também seja estendido aos 
policiais civis.
“Eu acredito que mereçamos o mesmo tratamento 
por parte do Governo do Estado, em razão do 
mesmo trabalho realizado pelos policiais civis que 
arriscam a sua vida e de forma potencializada, 
trabalham com parcos recursos de pessoal, em 
distantes delegacias, sempre em apoio a esse 
trabalho de prevenção do crime, ajuda a Polícia 
Militar no desempenho da Segurança Pública no 
Estado”,
“A gente faz nosso precioso trabalho de 
investigação e, certamente quando necessário, 
estamos no apoio da Polícia Preventiva, pois 
precisamos dessa união, afirmou.
Ele disse: “o governador é sabedor que nos locais 
mais longínquos do Pará, onde não se encontra a 
presença do Estado, através da educação e da 
saúde, lá vai estar o policial e a Delegacia sempre 
de portas abertas 24 horas, para atender a todos. 
Nós esperamos o mínimo do Governo, que é o de 
igualar esse reajuste aos dos policiais militares que 
mereceram”. 
E ao final, arrematou: “esse salário não é o ideal às 
praças e oficiais, conforme o próprio Governador 
reconhece, mas de certa forma, já aplaca todo o 
prejuízo que a gente vem sofrendo de anos e anos 
em nossos salários'.

Nesse período de Pandemia que passa a 
sociedade mundial, por conta do COVID-19, as 
Diretorias da Assindelp, como forma de auxiliar 
na prevenção, agiram no sentido de proteger 
seus associados, familiares e colaboradores das 
ent idades através de Campanha de 
conscientização levantando a #FiqueEmCasa 
e realizando distribuição de máscaras de 
proteção individual, além de divulgar as ações 
solidárias que vêm sendo realizadas nas 
Superintendências, onde se concentra boa 
parte da população carente do estado do Pará. 
A ASSINDELP manteve o expediente de forma 
parcial, com pessoal reduzido.  Assim foi 
durante os 15 dias de isolamento domiciliar 
recomendados pelas autoridades de saúde do 
Brasil em consonância com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e manterá o prazo 
necessário até a volta à normalidade, tanto na 
Unidade Adepol quanto no Sindelp. 
Os diretores e colaboradores que não se 
fizerem presentes estão de sobreaviso 24 
horas e, caso haja necessidade de atendimento 
presencial, nós o agendaremos nos seguintes 
telefones:
Moraes 99983-4050, Maria José 99114-
7304, Fábio Veloso 98937 6482, Benone 
98217-4654,  Ana Indira 98888-2308.

REPRESENTAÇÕES AGUARDAM
O REAJUSTE CONCEDIDO A PM CORONAVIRUS: Assindelp realiza Ações de Prevenção

e de Proteção individual a seus Associados

Telemonitoramento:
Seu tratamento da Covid-19 com acompanhamento da Unimed Belém pelo APP e pelo WHATSAPP

(91) 4009-5998
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Os delegados e seus agentes no interior poderão ficar 
tranquilos e já podem sair dos municípios durante seus 
períodos de folga.  Após comunicação, em linha direta 
com o Chefe do Executivo, os líderes sindicais da 
Assindelp mostraram que as Portarias nº 040 e 
041/2020, exaradas pelo Delegado-Geral eram abusivas 
e iam na “contramão de todas as portarias das PCs do 
Brasil”.
As Diretorias da Assindelp chegaram a publicar no site 
das entidades uma Nota de Repúdio contra a decisão do 
Delegado-Geral, que mantinha os Delegados e seus 
agentes em seus locais de trabalho, sacrificando ainda 
mais aqueles profissionais que não poderiam viajar para 
seus respectivos domicílios, geralmente, na capital para 
dar apoio a seus familiares.  Portaria similar foi exarada 
pelo diretor do DPI que proibia a saída dos policiais 
durante o carnaval, porém, muito rápido a Assindelp 
entrou com Mandado de Segurança com Tutela de 
Urgênc ia  e  consegu iu  uma l im inar, sendo , 
posteriormente, derrubada por decisão do Tribunal de 
Justiça.
Depois de apelar até para o Governador do Estado, e 
ameaçar entrar com Mandado de Segurança, o pleito 
das Representações foi atendido e o Delegado-Geral 
pode fazer uma reformulação nas Portarias 040/DGPC 
que agora permite idosos ficarem em casa e na 
041/DGPC que desobriga permanecer na circunscrição 

durante as folgas, com exceção as situações previstas no 
decreto governamental. Licenças e período de férias em 
gozo ficaram protegidas.

REPÚDIO
Na ocasião, a ASSINDELP veio a público repudiar a 
Portaria exarada pelo Exmo. Delegado Geral, na qual 
determinou que os policiais civis permaneçam nos 
municípios onde estão lotados mesmo em suas folgas, 
alegando possível dificuldade de transporte ante as 
medidas adotadas para o enfrentamento ao COVID-19.
A nota tinha o seguinte conteúdo: 
“Enquanto todas as instituições tentam proteger seus 
servidores, ora limitando atendimento, ora flexibilizando 
horários, entre outras medidas, a direção da Polícia Civil, 
segue caminho contrário, como se o direito à vida e à 
saúde dos policiais civis fossem facultadas ao gestor 
disponibilizar. Entendemos toda a gravidade da situação 
vivida por toda a sociedade, no entanto, não há qualquer 
razoabilidade na decisão de manter os polícias civis sem 
o direito constitucional de ir e vir, como se o princípio da 
dignidade da pessoa humana a nós fosse excetuado. Não 
somos cidadãos de segunda classe!! Sempre cumprimos 
e cumpriremos nossa missão constitucionalmente 
prevista, contudo, não aceitaremos decisões ditatoriais e 
ilegais que firam de morte nossos direitos e buscaremos 
todos os meios legais para fazer valê-los”

O Vice-Presidente da Unidade Sindelp, Antônio Benone 
em entrevista ao jornal Assindelp, disse que o Delegado-
Geral ao assinar a Portaria 040/2020-DPI, que obrigava 
os policiais a permanecerem nos municípios de lotação, 
mesmo durante as folgas, o fez com “boas intenções e 
mais uma vez ele busca colocar a Polícia Civil para 
trabalhar em prol da sociedade, infelizmente, penso, que 
existiam algumas impropriedades nas mesmas”.
Relembrando que a citada Portaria, posteriormente, 
revogada pela própria Autoridade, após as entidades 
Representativas entrarem com Mandado de Segurança 
junto ao TJE, conseguindo uma liminar que foi suspensa 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, mas o mérito será 
julgado agora. Posteriormente, a Policia Civil recorreu da 
decisão e conseguiu cassar a liminar, porém, já houvera 
decorrido a data do carnaval e tornou-se inócuo o objeto 
da Portaria.
 E o sindicalista continua: “por exemplo, 15 dias. Porque 
esse prazo? De onde foi tirado? E como ficam as 
Delegacias do interior do Estado, onde existem dois ou 
três plantões diferentes? E os policiais que moram nas 
Delegacias durante os plantões? Onde eles ficariam e 
quem cobriria essas despesas?”.
“Então eu penso que é muito genérica e traria problemas 
pessoais para muitos policiais. No final, a Portaria sugeria 
que somente poderiam sair do município com 
autorização da Diretoria superior, no caso o DPI. Nesse 
caso observa-se que a mesma estava eivada de 
ilegalidades, porque criava uma situação que não estava 
prevista na nossa Lei Orgânica”, disse.
Continuando em sua análise, Benone afirmou que “as 
Portarias poderiam até ser aceitas ou discutidas, mas 
posterior a elas criaria um fato que o servidor deveria se 
submeter à vontade da Diretoria de Polícia do Interior”.
Ele a Portaria do Carnaval/2020 emanada pelo DPI 
quando as Representações ingressaram com Mandado 
de Segurança conseguindo uma liminar que foi suspensa 
pelo Presidente do Tjpa, mas o mérito será julgado agora.
Benone informou que o Processo foi encaminhado ao 
MPPA que dará seu parecer, mas disse acreditar que “no 
mérito, o juiz do piso deverá entender que não há 
trabalho escravo no Brasil. Veja bem: a insalubridade, risco 
de vida, dedicação exclusiva, não podem ser confundidas 
com trabalho escravo. Então a Polícia Civil tem que ter, 
acima de tudo, bom senso”
E arrematou: “Eu entendo muito bem a posição do 
Governador, do Delegado-Geral, mas as Representações 
estão atentas e sensíveis a qualquer movimento contra a 
dignidade dos Delegados(as) de Polícia do Pará e, se 
necessário for, manejaremos mais uma vez outros 
recursos processuais para evitar que algum prejuízo 
venha acontecer com a categoria”.

ASSINDELP  EM  AÇÃO
As Representações entraram na luta pela reformulação 
das citadas Portarias que atingiam em cheio o direito dos 
policiais em se deslocar de seus locais de trabalho para 
seus respectivos domicílios no período de folga. O Delegado 
Moraes chegou a apelar para que fosse usado o bom 
senso. Leia abaixo:
“Faço apelo a Polícia Civil do Pará, para rever com toda 
vênia, abusada portaria 041/2020 de 18/03/20, e 
suspenda todo e qualquer atendimento presencial não 
emergencial, para registro de boletins de ocorrências como 
prevenção contra o coronavírus, em defesa dos servidores 
policiais, já que as ocorrências (outras) podem ser 
registradas “online” em casos não emergenciais”. 

O  TEOR  MALÉFICO 
Delegado, essa portaria vai na contramão de todas as 
portarias das PCs do Brasil sobre como deve ser o 
atendimento das PCs neste momento pelo qual estamos 
passando.
Essa portaria vai sacrificar o policial civil que trabalha no 
interior, muitos deles em escalas de 7x7, 10x10, 15x15 em 
alguns casos até 20 dias ininterruptos dentro da depol. Pior 
ainda, muitas dessas unidades não têm as mínimas 
condições de trabalho e, muito menos, de abrigar todos os 
policiais que ficarão na cidade, pois a maioria não mora na 
cidade onde trabalha e dorme na delegacia quando está 
de plantão.
Esse é um momento importante para todos, vamos 
combater juntos e concluir mais essa missão. 
No entanto, delegado geral, estes servidores têm família, o 
Sr. imagina como será ficar mais 45 dias longe da família? 
Isolado e longe neste momento que todos precisam se 
proteger, inclusive nós policiais. E o pior, pela imposição de 
quem deveria proteger e dar condições de manter a saúde 
destes servidores para que esses possam garantir a saúde 
dos seus familiares e população. 
É o que está acontecendo nos demais estados da 
federação. Ou seja, todos os órgãos da administração estão 
pensando e trabalhando na proteção dos servidores.
Acreditamos que a motivação da portaria (deslocamento 
para voltar para casa) não tenha partido de reclamações 
dos servidores. 
Portanto, delegado geral, pedimos que reveja essa portaria, 
pois os colegas do interior e diretoria do SINDPOL-PA não 
concordamos que esse é o melhor caminho para garantir a 
saúde dos servidores e atendimento à população.
Queremos continuar contribuindo com a administração e, 
consequentemente, melhorar ainda mais os excelentes 
resultados de todos os setores da polícia civil do Pará.
E os colegas do interior precisam dessa sua resposta, e, às 
famílias deles também precisam se sentir seguras ao lado 
deles.

1) , Delegado de Polícia RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA
aposentado desde 2013, encontra-se radiante de alegria juntamente 
com sua esposa, Cláudia de Araújo Silva. É que a filha mais velha do 
casal, Aline Ravena de Araújo Barros, 23 anos, foi diplomada no 
Curso de Bacharelado em Direito pelo Cesupa, em cerimônia 
realizada no Centro de Convenções da Amazônia, o nosso popular 
HANGAR.  Agora ela se prepara  ao Exame Nacional da OAB para 
ganhar sua credencial de advogada e passar a exercer essa nobre 
profissão. Enquanto isso, pensa em fazer cursos de especialização na 
área do direito e concursos públicos na carreira jurídica. Para 
lembrar: O nosso associado, teve muita participação na redação da 
Lei 022/1994 e algumas de suas emendas, e juntamente com o 
também Delegado Luciano Costa, já aposentado, elaborou o 
Regimento Interno da PC/PA, ainda em vigor. Foi durante muitos 
anos, Assessor e depois chegou a Diretor do extinto CJLP, hoje 
Consultoria Jurídica (COJUR). Também foi diretor da ACADEPOL e 
Interino do IESP, Diretor do DA (Departamento de Administração). 
Trabalhou nos setores de Disciplina e Correição da Corregedoria – 
Geral da Polícia Civil, com as delegadas Sidney e a saudosa Elizabeth 
Santa Rosa. Depois de aposentado ainda trabalhou, de 2014 a 2018, 
como Assessor do então Secretário de Segurança Pública, Luiz 
Fernandes Rocha. As diretorias integradas Assindelp desejam 
abraçar o nobre Delegado por mais esse sucesso na familia ao ver sua 
primogênita concluir o curso superior. Parabéns.
2) O Delegado  fazendo um excelente RICARDO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
trabalho à frente da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), 
diretamente subordinada a Delegacia Especializada (DPE). Tem como 
chefe de Operações, o investigador Tadeu Cézar e uma valorosa 
equipe de delegados, investigadores e escrivãs, que vem combatendo 
a bandidagem pesada em nosso Estado. Como resultado, tivemos a 
identificação e a recente prisão dos integrantes da quadrilha armada 
que assaltou uma casa de câmbio no aeroporto internacional de 
Belém e de outra quadrilha que assaltava postos de combustíveis 
durante a madrugada.  Em 2014, o Delegado assumiu a 
Superintendência Regional de Polícia em Marabá, onde já estava 
lotado, demonstrando muita garra e competência no chamado 
“corpo-a-corpo” com a criminalidade.  Em fevereiro de 2019, como 
diretor da DRFR, atuando em conjunto com outras Especializadas, 
conseguiu evitar assaltos a duas agências bancárias no Acará e ao 
abordar os assaltantes numa estrada vicinal naquele município, no 
momento em que se dirigiam para concretizar os roubos, houve 
confronto e a morte de sete deles. Ele é sobrinho do Desembargador 
de Justiça, José Maria do Rosário que também foi Delegado de Polícia 
e atuou como Juiz de Direito no caso de um estupro envolvendo o índio 
Paulinho Paiakan, no município de Redenção e primo do também 
Delegado Arthur do Rosário, diretor da Delegacia Fluvial. Muitas 
outras Operações foram realizadas com êxito que precisaríamos de 
um encarte neste jornal para divulgá-las. A Assindelp parabeniza o 
competente Delegado e toda equipe. 
3) O Delegado  atuando, intensamente, na EDMILSON BASTOS FARO
diretoria fiscal da Unidade Adepol licenciado que encontra-se de suas 
atividades policiais para o exercício classista, conforme previsão 
legal. Sempre zeloso com referência às contas da Associação não 
encontra problema na gestão do Dr. Moraes, uma vez que  tudo é feito 
corretamente e publicado, diariamente, no site da entidade. Até uma 
caixa de fósforos que seja comprada, é lançada  na conta Débitos do 
Livro-Caixa, conforme determinação da tesoureira, dra. Alessandra 
Jorge e assim tudo é feito com seriedade e transparência. Edmilson 
atuou em diversas Delegacias no Interior e na Capital, onde adquiriu 
grande experiência na lide policial. Passou por Paragominas (duas 
vezes) e Altamira, chegando a ambos os municípios a atuar como 

Superintendente Regional, Tucuruí, Breu Branco, Goianésia e, 
recentemente, encontrava-se lotado no expediente da Seccional da 
Pedreira, onde solicitou a licença. Concluiu com êxito, o Curso 
Superior de Polícia Civil, sendo escolhido orador oficial da turma. 
Com isso adquiriu mais conhecimentos técnicos e jurídicos, além de 
ser quesito para ser promovido a última classe da carreira. Participou, 
ativamente, das discussões na Assembleia Legislativa do Estado para 
a reformulação da lei orgânica da PM, especificadamente em artigos 
que conflitassem com as atribuições constitucionais da Polícia Civil.  
Nossos parabéns ao competente diretor fiscal da Adepol e que 
continue sempre assim, altivo e preocupado com as finanças de sua 
entidade associativa. 
4) , Delegada de Polícia Civil e MARIA JOSÉ SANTA MARIA MORAES
Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Pará, (foto 
acima com o Presidente do IGEPREV, Dr. Silvio Roberto), retornou de 
Florianópolis/SC, onde participou do 2º Congresso Brasileiro de 
Investimentos dos Regimes Próprios de Previdências (RPPS), 
realizado nos dias 11 a 13 de março, na condição de Representante 
dos Segurados Inativos do Estado. Juntamente com os demais 
conselheiros do IGEPREV, ficou ainda mais bem informada sobre o 
assunto previdenciário e a recente reforma introduzida pelo governo 
federal para que possa transmitir a todos os nossos associados. 
Durante o Congresso, foi discutido o papel dos Conselheiros na 
garantia da transparência, riscos, governança, responsabilidade na 
aplicação dos recursos recebidos de todos os  servidores públicos 
para o pagamento de aposentadorias e pensões.    Sucesso a nossa 
valorosa Presidente e agora, Representante dos Segurados Inativos 
do Estado, sempre defendendo o interesse da categoria. 
5) O delegado , contando com 26 anos de OTTO HENRIQUE DIAS WIRTZ
Polícia Civil, é o novo Supervisor da UIPP (Unidade Integrada Pró Paz 
da Terra-Firme. Ele foi designado em Portaria do Delegado – Geral 
para comandar a Polícia Judiciária num dos bairros mais complicados 
da RMB, em recente remanejamento realizado na PC/PA. O Dr. Otto é 
oriundo do concurso C–51 e foi eleito ano passado para o Conselho 
Superior de Polícia cujo mandato termina este ano. O Delegado 
também  concluiu com êxito o CSP em 2016 sendo promovido a 
última classe da carreira. Muito técnico, Otto foi quem concluiu às 
investigações do assassinato de uma médica em 2010 num ramal da 
rodovia Belém-Brasília, no município de Paragominas, conseguindo 
chegar ao  assassino, o próprio  marido da vítima que foi preso e 
depois condenado. Na foto (5), o  vemos ladeado pelo Delegado-
Geral, Alberto Teixeira e seu adjunto, Dilermano Tavares e demais 
conselheiros no dia em  que tomou  posse naquela Conselho. Ao 
nosso estimado associado, desejamos – lhe sucesso à frente de tão 
importante Unidade Integrada e que o Todo-Poderoso lhe ilumine  
para que  possa  desenvolver um excelente trabalho  no  combate ao 
crime.
6) O Delegado , da Delegacia de Repressão à Roubo FAUSTO BULCÃO
de Bancos, coordenando uma equipe daquela Especializada, 
trabalhando integrado com a Polícia do Tocantins conseguiu prender 
no Parque Verde, em Belém, o último integrante da famigerada 
“Quadrilha dos Pipocas” que há mais de um década vinha atuando em 
diversos Estados, e se notabilizando pela ousadia e  extrema violência 
com que promovia suas ações criminosas. Márcio, que estava com 
prisão decretada, não esboçou qualquer reação e foi imediatamente, 
recambiado para a cidade de Araguacema-TO, onde irá responder 
pelos crimes de roubo e homicídio. Durante uma ação policial 
naquela cidade, meses atrás, a quadrilha reagiu à investida policial, 
sendo baleado e morto, o soldado da PM Deusdete de Américo Gama. 
No confronto, quatro bandidos foram mortos e agora mais um é preso 
em Belém. Assim é que se faz Polícia, Delegado. Bola pra frente!

“A POLÍCIA CIVIL DEVE TER BOM SENSO”
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ASSINDELP PARABENIZA!

Delegado Benone, Vice-presidente da Unidade Sindelp,
analisa as portarias e diz que “a Polícia Civil tem que ter bom senso”.
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DELEGADO ANTÔNIO BENONE
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PESAR E TRISTEZA
POLICIAIS TOMBAM NA GUERRA CONTRA O COVID-19

Foi muito trágico esses últimos dois 
meses para a classe policial civil do 
Estado do Pará. Durante o pique da 
COVID 19 e suas implicações, diversos 
colegas foram atingidos e alguns deles 
não resistiram e vieram a óbito. 
De legado , De legada , e sc r i vães , 
investigadores, motorista policial e 
papiloscopista que durante a vida 
lutaram, bravamente, enfrentando as 
m a i s  d i v e r s a s  c i r c u n s t â n c i a s , 
principalmente na guerra contra o crime 
e agora perderam a batalha para um 
vírus repugnante e voraz. No hospital 
tivemos ainda alguns deles, como o 
Delegado aposentado  ARILSON  SILVA 
CAETANO, já em situação estável. Em 
Marabá, o investigador Edivan, também 
luta para sobreviver. Em todos eles, a 
categor ia reza para um pronto 
restabelecimento, porque somente o 
Deus do Impossível detém o milagre da 
cura. Como nos ensina o apóstolo Paulo, 
“Sem fé, é impossível agradar a DEUS, 
pois quem Dele se aproxima precisa crer 
que ELE existe e que recompensa 
aqueles que o buscam”.  Hebreus 11:6.
Mas outros colegas não conseguiram 
resistir a investida satânica do vírus e 
tombaram, quando afetados pela 
síndrome da insuficiência respiratória 
grave, atingindo os pulmões, onde ele 
gosta de se alojar, e vieram à óbito para 
a tristeza e comoção de todos nós. Em 
cada mensagem transmitida pelo Dr. 
Moraes, via  WhatsApp,  dando conta do 
falecimento de um colega, vinha a dor e 
a impotência de sabermos que estamos 
desguarnecidos diante da voracidade do  
vírus que não escolhe idade, classe 
social, religião, etc. O Presidente da 
Unidade Adepol , dava a notícia com a 
voz embargada e chegava a chorar a 
partida dos  colegas.

Assim, tivemos a perda irreparável da 
D e l e g a d a  R A I M U N D A  D A  C O S TA 
CALANDRINI FULCO, já aposentada, que 
serviu durante muitos anos em diversas 
unidades policiais da capital e do interior, 
passando pela Seccional da Sacramenta e 
Delegacia de Atendimento à Mulher, onde 
recebia a todos com muita presteza e 
urbanidade, tentando resolver os casos que 
chegavam a seu conhecimento com denodo e 
rapidez.
Todos nós lamentamos a morte dos colegas. Os 
presidentes das entidades Representativas do  
Delegados, João Moraes (Adepol), Maria José 
(Sindelp) e Rober to Pimentel (Adapa) 
postaram comunicado no “site” oficial da 
Assindelp e prestaram  condolências à família. 
O  Delegado/Deputado Nilton Neves em sua 
página no Facebook, disse que a Delegada 
“cumpriu sua missão neste plano terrestre, em 
prol da população de nosso Estado”, e 
terminou dizendo: “Que Nosso Senhor Jesus 
Cristo conforte a todos”.

Eram às 18:44 hs do dia 26/05, quando  o líder dos 
Delegados, João Moraes, com voz embargada e 
soluçando muito, noticiou pelo WhatsApp, o  
falecimento do Delegado aposentado, JOSÉ PAULO 
DE ALMEIDA, o qual não resistiu  a investida do 
Covid – 19 depois de 20 dias sofrendo na UTI do 
Hospital Saúde da Mulher .Durante esses dias, 
todos sofreram, familiares e colegas de trabalho, e 
acompanharam  o sofrimento  do  nosso 
associado que parecia  se recuperar, mas voltava a 
ter a situação agravada.
“Ó SENHOR! SEGURA NA MÃO DELE. DEUS TE 
PROTEJA PAULO”, foram as palavras do Presidente 
da Adepol que ficou consternado e quase não 
conseguia se expressar ao dar a triste notícia 
através de seu grupo no  WhatsApp.
José Paulo, ingressou na Polícia como agente, 
embrião da Polícia de Carreira, em 1972, tendo 
sido  nomeado pelo então Secretário de Segurança 
Pública, Cel. Evilásio Pereira. Depois, fez concurso 
para comissário e com a extinção da carreira, foi 
promovido a Delegado. 
Passou por diversas Delegacias na capital e no 
interior, sendo em Marituba, seu último local de 
trabalho. No dia 31/01/2012 deu entrada no 
pedido de aposentadoria, sendo afastado do 
trabalho para aguardar o resultado final processo. 
Ele foi finalmente aposentado como Delegado, 
classe D.

 Fernando Moraes, Grande tribuno e Prefeito do Município de Belém.
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sociedade, vários de nossos parentes, amigos e Heróis. Heróis estes que sociedade, vários de nossos parentes, amigos e Heróis. Heróis estes que 
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dificuldades, não quedaram silentes diante do chamamento ao dever de dificuldades, não quedaram silentes diante do chamamento ao dever de 
proteger a sociedade. proteger a sociedade. 
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missão de garantir a Paz e a Cidadania de nossa sociedade, ao lado de nossa missão de garantir a Paz e a Cidadania de nossa sociedade, ao lado de nossa 
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aberto, onde não existem fortes nem fracos, perdemos bem como toda 

sociedade, vários de nossos parentes, amigos e Heróis. Heróis estes que 
abraçaram com honra e glórias sua missão e que, mesmo diante de tamanhas 

dificuldades, não quedaram silentes diante do chamamento ao dever de 
proteger a sociedade. 

Não somos diferentes nem melhores ou piores que alguém, nem mera parcela 
de algo, somos Policiais! Ninguém aqui chora isoladamente sua dor, posto 
que a Polícia Civil do Pará é uma Grande e una Família. E, nesse instante, 
queremos orar por todos os irmãos que tombaram nessa batalha contra a 
Pandemia do Covid-19, pedindo ao Pai que Sejam recebidos em Sua Santa 
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Delegados Raimunda Calandrine e José Paulo de Almeida; Escrivãs de Polícia Delegados Raimunda Calandrine e José Paulo de Almeida; Escrivãs de Polícia 
Civil Renato de Sousa M. Baia, Socorro Araújo, Sebastião Gonçalves de Brito, Civil Renato de Sousa M. Baia, Socorro Araújo, Sebastião Gonçalves de Brito, 
Reginaldo Cruz e Raquel de Albuquerque; Investigadores de Polícia Manoel Reginaldo Cruz e Raquel de Albuquerque; Investigadores de Polícia Manoel 
Coelho Tavares, Edilson Oliveira Silva, Heraldo Junior, Francisco de Assis M.  Coelho Tavares, Edilson Oliveira Silva, Heraldo Junior, Francisco de Assis M.  

Lima, Vicente de Paula Marçal, Paulo Fabrício N. Tavares, Edivan Lima da Lima, Vicente de Paula Marçal, Paulo Fabrício N. Tavares, Edivan Lima da 
Costa e João Carlos Silva Santos; Motorista Policial Elias Rodrigues da Silva; Costa e João Carlos Silva Santos; Motorista Policial Elias Rodrigues da Silva; 

Papiloscopista Antônio Paulo de Oliveira Melo.Papiloscopista Antônio Paulo de Oliveira Melo.

Delegados Raimunda Calandrine e José Paulo de Almeida; Escrivãs de Polícia 
Civil Renato de Sousa M. Baia, Socorro Araújo, Sebastião Gonçalves de Brito, 
Reginaldo Cruz e Raquel de Albuquerque; Investigadores de Polícia Manoel 
Coelho Tavares, Edilson Oliveira Silva, Heraldo Junior, Francisco de Assis M.  

Lima, Vicente de Paula Marçal, Paulo Fabrício N. Tavares, Edivan Lima da 
Costa e João Carlos Silva Santos; Motorista Policial Elias Rodrigues da Silva; 

Papiloscopista Antônio Paulo de Oliveira Melo.

ASPPEPA

ASSOCIAÇÃO DOS
PAPILOSCOPISTAS
POLICIAIS CIVIS DO
ESTADO DO PARÁ

TributoTributoTributo

Delegada Raimunda da
Costa Calandrini Fulco

Delegado José Paulo 
de Almeida

As Diretorias da Assindelp, sempre atentas e operantes quanto a proteção de seus Associados e dos 
Agentes da Autoridade Policial, comprou e distribuiu centenas de materiais de proteção pessoal, 
como máscaras, viseiras de acetato reutilizáveis, além de luvas, álcool em gel e Kit de Medicamentos, 
tanto para atender a Capital como para os associados e seus agentes no interior do Estado. As 
Diretorias atenderam 24 horas por dia por telefone, online e via WhatsApp, levando médico, 
medicamentos, apoio, muito carinho e Fé a todos nossos irmãos. Bem como, aproveita a ocasião para 
agradecer e parabenizar todos aqueles que tanto nos ajudaram nessa imensa tarefa de dar apoio 
necessário a Categoria e seus familiares, neste momento de pandemia por Covid-19. Dessa forma, as 
Diretorias agradecem toda atenção, empenho e espírito de Equipe das Delegadas Socorro Bezerra, 
Alessandra Jorge, Claudilene Maia, Sylvia de Paula, Daniele Bentes e Gabriel Henrique Alves, e os 
médicos Dr. Marcos Odyr Siqueira, Dr. Fernando Moraes e a Dra. Débora Crespo e de sua Secretária 
Rosa, que juntos ao Delegado João Moraes, de tudo fizeram para atender a todos. Foi graças a todo o 
empenho e dedicação dessas nobres e dedicadas almas, que as Diretorias da Assindelp conseguiram 
atingir o maior número possível de atendimento aos nossos associados, familiares e agentes da 
autoridade policial, os quais desejamos que Deus os possa iluminar ainda mais de Glórias, Saúde e 
Vitórias. A vocês os nossos mais sinceros agradecimentos e MUITO OBRIGADO A TODOS!

Assindelp Agradece e Parabeniza!

• , que através da Diretoria de Atendimento ao Servidor – DAS, buscou da Delegada Socorro Bezerra
melhor forma atender e ajudar todos os servidores da Polícia Civil que ali compareceram em busca de 
auxílio e apoio.
• , muito solidária, realizou Campanhas buscando e socorrendo colegas, onde Delegada Claudilene Maia
quer que estivessem, necessitando de ajuda.
•  , que se dedicou de amor e alma ao Asilo São Vicente de Paulo, tratando e Delegada Sylvia de Paula
recuperando inúmeros idosos que foram acometidos de alguma doença.
•  e  sua secretária , que se empenharam para garantir internamentos e Dra. Débora Crespo Rosa
medicamentos necessários ao tratamento de nossos Colegas e de seus familiares nesse momento tão 
complicado ao Sistema de Saúde brasileiro, atendendo mais de 180 pessoas entre policiais e seus 
familiares. atendidos e tratados além de receberem medicamentos inteiramente gratuitos.
• , mostrou como um líder sindicalista se coloca a frente de situações adversas e Delegado João Moraes
em prol de sua Categoria e da sociedade;  incansável na busca de atender a todos, propôs, inclusive, o 
reaparelhamento e adaptações do Hospital da PM, sito a D. Romualdo de Seixas, que se encontra 
sucateado, no intuito de absorver as demandas de todos os servidores da Segurança Pública, inclusive das 
guardas municipais, proposta que pretende levar a frente, caso seja prefeito de Belém, ofertando parceria 
Estado/Município.
•  , esposo da Diretora da Unidade Adepol, Delegada Alessandra Jorge, foi Dr. Marcos Odyr L. Siqueira
juntamente com ela de casa em casa consultando Delegados acometidos e seus familiares, tratando e 
receitando.
•  , iIrmão do Presidente da Unidade Adepol, Delegado João Moraes, realizou Dr. Fernando Moraes
atendimento e acompanhamento online, ligando pessoalmente aos Policiais orientando e dando suporte 
necessário a todos, inclusive familiares.
•  , que realiza excelente trabalho em Parauapebas e, como voluntário, Delegado Gabriel Henrique Costa
através de esforços junto a empresários e amigos, deu total apoio a Médicos que atendiam e distribuíam 
medicamentos necessários ao tratamento do Covid-19, de forma gratuita à população, bastando 
apresentar a devida receita, dessa forma ajudando a todos, além dos servidores da Polícia que ali 
compareceram em busca de apoio.
•  , que demonstrou toda sua força e Glória quando, mesmo estando doente, foi Delegada Daniele Bentes
solidária a causa de todo e qualquer policial socorrendo-os e os acompanhando.
•  , Diretora da Unidade Adepol, que foi de casa em casa de nossos pares, Delegada Alessandra Jorge
levando seu esposo Dr. Marcos Siqueira, médico, para atender a categoria e suas famílias.
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ASSINDELP PERGUNTA, AUTORIDADE RESPONDE...
Considerado linha de frente da Polícia, nos anos 70/80, o Delegado ALBERTO LISBOA COHEN, 
78 anos, é o entrevistado do mês. Trocou tiros com bandidos na ponte do Inferno, situada na 
Condor, Vila da Barca, Cremação, Matinha (hoje bairro de Fátima). Passou 22 anos de intensa 
atividade na vida policial e aposentado no ano de 1997.  Tinha como seu auxiliar direto, o 
comissário Estácio Batista do Amaral que era campeão norte-nordeste de boxe e que faleceu 
vítima de um coice de cavalo. A reportagem foi realizada em seu apartamento localizado na 
rua Gentil Bittencourt e levou cerca de uma hora para a ouvir o veterano policial que hoje, com 
sérios problemas de saúde, prefere não sair do lar, nem para ir no bar do Gil, onde gostava de 
se reunir com amigos para um “bate-papo” regado à uísque. Durante três anos morou em 
Porto Alegre, e agora chegou para ficar de vez em Belém. Como 2º Delegado a ocupar a 
Delegacia-Geral ajudou para que os antigos comissários fossem promovidos à Delegados 
quando a intenção do Governo era deixar todos “estagnados” até a extinção total da carreira. 
Ele passou por várias Delegacias Especializadas, sendo o primeiro Diretor da Seccional Urbana 
de S. Brás. Oriundo da advocacia, foi aprovado no 2º Concurso da Polícia de Carreira em 1976, 
juntamente com outros delegados, como Fernando Veiga, Lael Almeida (falecido), Rafael 
Neto (falecido), Clóvis Martins, Francisco Sales, Brivaldo Soares (falecido), Frederico Madson 
Melo (falecido) e Carlos Santos; sendo formado pela Academia de Polícia do Ceará. Diz com 
orgulho ter sido “um bom Delegado” e nunca ter respondido sindicância, inquérito ou punido 
administrativamente. Sua primeira lotação foi como diretor da Delegacia de Furtos e Roubos 
(DFR), e até hoje não entendeu como isso aconteceu, “pois era novato na Polícia” e essa 
Delegacia era bastante “disputada e considerada no Pará”, vinda de um escândalo de 
corrupção envolvendo o ex-agente de alcunha “Chico Preto” entre outros. Sobre a 
criminalidade na sua época, ele resumiu: “bandido tinha medo de Polícia, mas Polícia não 
tinha medo de bandido”. Sobre a Polícia antiga ser truculenta ele disse que “a Polícia não 
pode existir sem uma ponta de violência, uma vez que lida com a violência; dizer que a Polícia é 
a pomba da paz é uma piada”.  Faz questão em falar da equipe altamente selecionada com a 
qual teve êxito em seu trabalho, como Valdir Freire, Sérvulo Cabral, Gilvandro Furtado, 
Estácio Amaral, Bragmar Santos, Lili Cartucheira, Machadinho, Veloso, Trindade, Durães, 
Benício, Café, alguns ainda vivos e outros já falecidos.

JA -  O veterano policial Alberto Lisboa Cohen cumprimenta seus 
colegas no início da entrevista e fala sobre sua carreira funcional.
Dr. COHEN – Realmente é um orgulho na minha vida ter sido um bom 
delegado. É um orgulho quase “exacerbado”, não ter respondido a 
nenhuma sindicância, nunca ter sido punido e não ter respondido a 
inquérito e/ou processo. É uma forma de provar o meu bom 
comportamento. Aos meus amigos que trabalharam comigo e fizeram 
minha equipe há muitos anos, (escrivães, investigadores, motoristas), eu 
mando um abraço para os que estão vivos e um elogio da forma que se 
portaram.
JA – Quando o Cohen retornou do Ceará, onde foi cursar a Academia de 
Polícia, foi lotado numa Delegacia bastante complicada como a de 
Furtos e Roubos, onde a Autoridade só lidava com ladrões. Conte como 
foi essa trajetória.
Dr. COHEN – Eu não entendi, porque era novato, estava chegando, um 
calouro. Talvez pela minha colocação na Academia e pela recomendação 
dos meus professores, fui imediatamente nomeado a uma das 
delegacias mais consideradas e das mais disputadas no Pará que era a 
delegacia de Furtos e Roubos que vinha de um escândalo com o agente 
conhecido como “Chico Preto”.  Naquela época, o Secretário de 
Segurança era o coronel Dirceu Bittencourt de Sá mais conhecido por 
“Rosca Fina” que esteve no Ceará para nossa formatura.
JA – Na sua época, quais as modalidades criminosas que mais 
perturbavam a sociedade?
Dr. COHEN -  Arrombamentos de residências e, principalmente 
estelionato com a existência de verdadeiras empresas de “cheques sem 
fundos”. Não existiam assaltos com violência como se registram hoje. Eu 
trabalhei na DFR e na Delegacia de Defraudações e Estelionato. 
Realmente, Belém era muito pacificada. Por exemplo, quando eu estava 
na Defraudações, dois irmãos vigaristas conhecidíssimos em Belém 
pelos golpes aplicados, responderam dezenas de Inquéritos. Meus 
comissários Bosco e Macedo e vários outros, trabalhavam para pedir 
preventiva contra eles, mas que eu saiba, eles nunca foram presos.
JA -  Qual era o tipo de fraude existente?
Dr. COHEN – A fraude que nós lidávamos, era mais aquele feita em 
emissão de cheque sem fundo, “firma fantasma” Não tinha a habilidade 
existente nos dias de hoje, ou seja, com planejamento científico. É isso.
JA – Sabemos que o sr. foi o 2º Delegado-Geral. Qual sua grande 
realização à frente da Instituição?
Dr. COHEN -  Quero dizer que o meu sucesso à frente da 
Coordenadoria de Polícia, deve muito ao Dr. Paulo Sette Câmara, que era 
o Secretário de Segurança e que me escolheu em confiança, sem me 
conhecer; espero ter cumprido o meu dever. Deixo bem claro que era 
apenas o seu ajudante. A criação das Seccionais, Unidades Policiais, 
Delegacias Regionais, e muitas outras, foi tudo obra do Dr. Sette Câmara. 
JA – O Sr. foi um grande incentivador nas promoções dos comissários a 
delegados. Como aconteceu a transformação dos cargos?
Dr. COHEN – Alguém em nível superior iria extinguir o cargo de 
comissário. Isso aconteceu na época dos militares. Então combinei com o 
Dr. Paulo que não daria certo, porque os 28 comissários iriam à Justiça e 
ganhariam o Mandado de Segurança e voltariam, ainda mais fortes. 
Disse ainda que o ideal é que fossem promovidos a Delegados em início 
de carreira, ainda que não fossem bacharéis em Direito e o cargo de 
comissário extinto. Assim foi feito e deu certo.

JA -  O Dr. Cohen foi um dos fundadores da Associação dos Delegados de 
Polícia Civil do Pará. Conte como se deu a criação da ADEPOL?
Dr. COHEN – Quando nós chegamos de Fortaleza, onde cursamos a 
Academia de Polícia, não existia, materialmente, a Associação. Era ainda 
uma ficção, imaginada, mas não criada. Então, o delegado Laércio Palha 
reuniu-se com os seus colegas Fernando Veiga, Frederico Melo, Rafael 
Bezerra, Carlos Santos, Lael Almeida, Clóvis Martins, Brivaldo Soares, 
Francisco Sales e essa criatura que vos fala, e assim foi criada, 
oficialmente, através de Portaria e depois por decreto a nossa Associação 
de Delegados. Inicialmente funcionava na residência do Dr. Laércio, 
situada na rua dos Mundurucus.
JA – Qual era principal objetivo da Associação na época de sua 
fundação?
Dr. COHEN -  O tempo é longínquo. Mas ela foi criada para proteção 
dos direitos para aqueles que estivessem sendo perseguidos. E, também, 
para brigar pelas promoções, reajuste salarial e outros que não tenho 
bem lembrança. Sei que foi uma grande criação e que partiu de um 
Delegado mais antigo que nós, chamado Laércio Palha Figueiredo, 
porém, todos os que citei acima, participaram de sua fundação.
JÁ – Qual a diferença da Polícia do seu tempo para a de hoje?
Dr. COHEN – Inicialmente o seu efetivo. Foram décadas passadas e 
também pelo regime que governava o Brasil, no caso, os militares que 
eram muito radicais no cumprimento da Lei e da Ordem. Por isso, o 
policial se sentia altamente seguro em proteger as Leis e os cidadãos. 
Hoje, me parece o contrário e a bandidagem cada vez mais avançando. 
O criminoso vai para aquele depósito chamado penitenciária, uma 
espécie de clube social, onde ele joga bola, tem mesada e outras e outras 
vantagens.
JA – O Sr. foi o primeiro Diretor da SU/S. Brás?
Dr. COHEN – Sim, e de uma forma inesperada. Se não me engano, eu 
era diretor da DVG (Divisão de Vigilância Geral). O Secretário era o Dr. 
Alfredo Sant'Alice e o Delegado Geral, o Dr. Brivaldo Soares quando fui 
chamado no gabinete deles para ser convocado a inaugurar a Seccional 
urbana de S. Brás com a presença do Governador, Jáder Barbalho. Fomos 
para lá e conseguimos implantar um bom serviço, e acho que funcionou, 
o que espero estar funcionando até hoje.
JA – O Sr. trabalhou durante anos na antiga Central de Polícia, situada na 
rua Frei Gil de Vila Nova com rua Santo Antônio e daí conheceu muito 
bem o famigerado Pátio da Central.  Como era esse ergástulo?
Dr. COHEN – O Pátio era o terror dos bandidos. Quando se falava em 
mandar para o pátio, o marginal ficava realmente temeroso. Eram 
xadrezes infectos (normalmente limpos), mas eles mesmos voltavam a 
sujar. Eram divididos por categoria (arrombadores/assaltantes) que 
ficavam num xadrez, separado dos demais, mas assim que a situação 
deles fosse legalizada eram transferidos para o Presídio “S. José” na 
Praça Amazonas. Depois foi inaugurada a Penitenciaria em  Americano.
JA – Na sua época, quais as modalidades criminosas que mais 
perturbavam a sociedade?
Dr. COHEN -  Arrombamento de residências e, principalmente 
estelionato com a existência de verdadeiras empresas de “cheques sem 
fundos”. Não tinham assaltos com violência como se registram hoje. Eu 
trabalhei na DFR e na Delegacia de Defraudações e Estelionato. 
Realmente, Belém era muito pacificada. Por exemplo, quando eu estava 
na Defraudações, dois irmãos vigaristas conhecidíssimos em Belém 

pelos golpes aplicados, responderam dezenas de Inquéritos. Meus 
comissários Bosco e Macedo e vários outros, trabalhavam para pedir 
preventiva contra eles, mas que eu saiba, eles nunca foram presos.
JA -  Qual era o tipo de fraude existente?
Dr. COHEN – A fraude que nós lidávamos, era mais aquele feita em 
emissão de cheque sem fundo, “firma fantasma” Não tinha a habilidade 
existente nos dias de hoje, ou seja, com planejamento científico. É isso.
JA – Sabemos que o Sr. foi o 2º Delegado-Geral. Qual sua grande 
realização à frente da Instituição?
Dr. COHEN - Inicialmente quero dizer que o meu sucesso à frente da 
Coordenadoria de Polícia, devo muito ao Dr. Paulo Sette Câmara, que era 
o Secretário de Segurança e que me escolheu em confiança, sem me 
conhecer; espero ter cumprido o meu dever. Deixo bem claro que era 
apenas o seu ajudante. A criação das Seccionais, Unidades Policiais, 
Delegacias Regionais, e muitas outras, foi tudo obra do Dr. Sette Câmara. 
JA – O Sr. foi um grande incentivador nas promoções dos comissários a 
delegados. Como aconteceu a transformação dos cargos?
Dr. COHEN – Alguém em nível superior iria extinguir o cargo de 
comissário. Isso aconteceu na época dos militares. Então combinei com o 
Dr. Paulo que não daria certo, porque os 28 comissários iriam à Justiça e 
ganhariam o Mandado de Segurança e voltariam, ainda mais fortes. 
Disse ainda que o ideal é que fossem promovidos a Delegados em início 
de carreira, ainda que não fossem bacharéis em Direito e o cargo de 
comissário extinto.  Assim foi feito e deu certo.

Alberto Lisboa Cohen, advogado, escritor e 
Delegado de Polícia Civil aposentado, presenteou 
17 livros de sua autoria, à biblioteca da Assindelp. 
Após se aposentar da Polícia, Cohen passou a 
escrever crônicas, poemas e poesias conseguindo 
ganhar diversas premiações, dentre elas, os livros 
“Pacto”, vencedor do IV Concurso Nacional de 
Poesia, em Salvador, ano de 2003; “Formal de 
Partilha”, vencedor da Olimpíada Literária “Por-
do-Sol”, em Araraquara, em 2005; “Rosa 
Vermelha”, troféu de prata, vencedor do XVI 
Concurso Nacional de Poesia “Acadêmico Mário 
Marinho” na Academia de Letras e Artes de 
Paranapuã, Rj, em 2005 e outros tantas obras que 
foram reconhecidas , premiadas e que constam 
em sua vasta e rica biografia. Durante o tempo que 
morou em Porto Alegre (RS), Cohen frequentou a 

Academia de Intelectuais e a quem o chamavam 
de “Mário de Andrade”, dado a sua semelhança 
fisionômica.  Em 20/11/2009, ele foi agraciado 
pela Câmara Municipal de Belém, com o diploma 
e a medalha “ Mérito Cultural e Patrimônio de 
Belém” (Mestre Verequete), por ter se destacado 
em sua atuação profissional como incentivador 
das artes e da cultura do patrimônio histórico da 
Amazônia e especialmente, a Belém. Além desse 
diploma, o nosso escritor teve um livro premiado 
pelo Instituto de Artes do Pará – Governo do 
Estado e outra comenda da Academia Paraense 
de Letras, os quais guarda com muito carinho. Ele 
ressalta que sete livros seus foram publicados 
por um site de Lisboa/Portugal e podem ser 
acessados pela Internet. 

Anos 70. Indivíduos integrantes da mesma família, montavam firmas 
“fantasmas” na Jucepa com nomes fictícios para aplicarem golpes 
milionários em empresas exportadoras de São Paulo, Pernambuco e 
Fortaleza. Compravam caminhões carregados e assinavam duplicatas, 
notas promissórias, cheques para serem faturados em data aprazada, 
geralmente com 30 dias após a compra da mercadoria. Do sal, cebola, 
feijão, a barcos de alumínio, tudo era negociado fraudulentamente. O golpe 
era conhecido na modalidade criminosa como “filipeta” e muitas 
Representações criminais chegavam a então Coordenadoria de Polícia para 
que fossem instaurados os procedimentos policiais. Empresários eram 
enganados e não tinham como reaver os prejuízos porque os supostos 
devedores não existiam fisicamente e depois ficava esclarecido que tudo 
não passava de falsidade ideológica.
Até os depósitos onde as mercadorias eram descarregadas se fechavam 
como “passe de mágica”, para nunca mais abrir, logo após a saída dos 
caminhões e quando a Polícia chegava, tudo tinha se transformado em 
miragem, o carregamento havia sumido e, geralmente, ganhava o destino do 
interior do Estado, saindo por um dos inúmeros portos situados na orla de 
Belém.  Na verdade, a quadrilha nunca fazia negócios em nome dos seus 
integrantes e os depósitos eram alugados poucos dias antes da chegada dos 
caminhões trazendo secos e molhados. A preferência dos estelionatários, 
eram comestíveis para venda no comércio do interior do Estado.
E com isso, eles auferiram muitas vantagens financeiras em detrimento aos 
prejuízos causados à indústria e ficaram ricos, enquanto que os 
comerciantes honestos em Belém, saíam no prejuízo e não tinham mais 
crédito lá fora. Alguns foram à falência. A praça de Belém estava negativada 
e as exportadoras negavam-se a vender mercadorias, temendo caírem no 
golpe da família trambiqueira que era conhecida, principalmente, junto às 
indústrias paulistas. E o pior, quando os criminosos eram chamados à Polícia 
alegavam inocência, mesmo porque as firmas estavam em nome de pessoas 
inexistentes e os processos se acumulavam na Justiça.

Delegado Alberto Lisboa Cohen, concede entrevista a Rádio-Jornal Assindelp,
 por motivos de saúde em seu apartamento.  Na foto, o momento em que autografava

uma de suas obras para doar a biblioteca da Unidade Adepol, . 

TRABALHO REDOBRADO DA EQUIPE PARA
DESBARATAR A QUADRILHA DE ESTELIONATÁRIOS

Na foto do jornal “A Província do Pará”, ano 1978, Delegado COHEN (centro), articulando 
com os colegas Hamilton Cesar, Lourenço Galvão,  Francisco Sales e Antônio do Carmo, um 
planejamento operacional para combater os bandidos que grassavam em Belém. Naquela 

época, ele tinha assumido a Delegacia de Entorpecentes, vindo da Delegacia de 
Defraudações e Estelionato.

DELEGADO/ESCRITOR PRESENTEIA SUAS OBRAS PREMIADAS
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As Representações Sindicais dos Delegados, através da Assindelp e suas filiadas, 
trabalhando muito durante a  pandemia, conseguiu implementar algumas ações 

para evitar que um maior número de servidores policiais fossem atingidos pelo  vírus. 
Conseguiu também, outras conquistas garantidas pelo governador ao  Presidente da 
Adepol. Foi aberto um canal de comunicação com a Secretária de Planejamento do 

Estado e com  o Procurador – Geral para tratar dos 3% e do retroativo da Lei 
094/14. As negociações estão em bom andamento e graças ao relacionamento da 
categoria com o Governo do Estado, suas demandas estão sendo, gradativamente, 

atendidas.
No último dia 05/03/2020, o Presidente da Unidade Adepol, João Moraes divulgou 

um vídeo pelos grupos de Delegados, informando ter mantido contato, via celular, 
durante 2 vezes naquela semana, com o sr. Governador do Estado para tratar 

assuntos de interesse da categoria. Segundo Moraes, “de pronto, Sua Excelência  
garantiu o reajuste a todos nós”, porém não ficou estabelecida a data, sabendo–se 

que ele concedeu reajuste aos bombeiros e policiais militares na base de 4,5 por 
cento, que foi promessa de campanha ao Governo, quando da Eleição de 2018.

No terceiro contato mantido com o Governador, pelo automático, “ele afirmou que a 
categoria terá defesa técnica através da PGE”, afirmou Moraes e complementou:  “é 

o que esperamos”.
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Sobre o encontro havido com a Secretária Hanna Ghassan e 
equipe na Seplad, o Presidente enfatizou ter discutido todas 
as “nossas reivindicações, inclusive os três por cento que nos 
é devido, dentro da ação que já provamos, havendo a 
possibilidade de acordo, o que foi  bem visto pela Secretária”.
Participaram da reunião na Seplad, além do Presidente e vice 
da Adepol, João Moraes e Fábio Veloso, respectivamente,  a 
Presidente do Sindelp, Maria José, seu vice, Antonio Benone, 
os quais saíram bastante otimistas quanto a reivindicação.
Outro ítem cobrado pelas Representações, foi  a segurança e 
proteção  aos policiais que trabalhavam sem equipamentos 
nas Seccionais, Delegacias, Superintendências o que levou 
alguns deles a contrair o vírus, e outros, em decorrencia, 
chegaram a óbito.
Após empenho direto do Delegado Moraes com o Governo 
do  Estado e Delegado – Geral,  foi  possível que a 
Administração providenciasse máscaras, álcoool  gel, em 
favor de todos os policiais e que providenciasse pelo DAS um 
teleatendimento, disponibilizando consultas 24 horas para os  
casos suspeitos de Covid, com acolhimento de assistência 
social e psicológico, exclusivo para os servidores.
No dia 13/04, aconteceu uma reunião com o Diretor do 
laboratório  Central do Estado (LACEN) , com objetivo de 
estabelecer as diretrizes e protocolos para verificação de 
servidores da Polícia Civil que estiverem com possíveis 
sintomas da COVID - 19. 
A Diretoria de Apoio ao Servidor (DAS) ficou na 
coordenação dos procedimentos que deveria contar com 
apoio do corpo clínico da Polícia Civil e uma ambulância.

MUTIRÃO
No início do mês de maio, Moraes teve uma reunião 
promissora com o Procurador – Geral do Estado, Ricardo 

Seffer e conforme explicou em seu grupo pelo zap 
“conforme orientado pelo próprio Governador”.
Dentre outros assuntos de interesse da categoria, foi tratado 
a questão das pendência de acordos no Judiciário que nas 
palavras do Presidente “precisam ser realizadas e estou 
cobrando”. Nas palavras do Procurador, “estão confirmados 
para o mutirão e tão logo ocorra eles acontecerão”. O que 
deixou Moraes “mais tranquilo”.

BENFEITORIA
Quanto à doação da benfeitoria para o Sindelp, como vem 
pleiteando há bastante tempo as Representações, ficou 
acertado que Sindicato deverá fazer um ofício à SEPLAD 
para que encaminhe a PGE.

RETROATIVO
Com referência ao retroativo da Lei 094, existe uma Câmara 
de Negociação na PGE que oferece 20% de desconto do 
valor devido para negociação com o Estado na base do setor 
de cálculos, “mas eles sentam com o advogado para discutir 
esse assunto, porém existe um site especifico para isso”, 
afirmou o Presidente da Unidade Adepol.
 Moraes disse considerar viável essa negociação “para o que 
quiserem; aqueles que já têm ação, como eu, que não 
quiserem, poderão tomar suas deliberações individuais”.
OS 3%
Quanto a esse item, ficou acertado o mesmo princípio do 
acordo possível do  retroativo, via ação individual de cada 
colega com a Câmara Setorial da PGE. “Quem quiser fazer  
descontos depois de entrar com seu processo na Justiça e 
receber mais rápido possível, poderá faze – los e quem não 
quiser, poderá entrar com a ação na Justiça e discutir até o 
final”, conforme explicou.

A diretoria das Representações, preocupada com a 
disseminação do Coronavirus-19 atingindo a saúde e a vida dos 

Delegados, como aconteceu com a perda inestimável dos 
colegas José Paulo e Raimunda Calandrini, ingressou com uma 

ação ordinária contra a Unimed, conseguindo a Tutela 
Antecipada para que fosse feito o exame de sorologia  (exame 

PCR). Na decisão, o juiz  foi bastante enfático: “todos os 
credenciados no Plano e que tivessem uma justificativa médica, 

baseado na hipótese de caso suspeito ou algum sintoma do 
COVID, a Unimed estaria obrigada e não poderia se recusar, sob 

o pagamento de multa, a realizar o exame para este ou para esta 
delegada”. Posteriormente, foi ajuizada outra ação coletiva 
contra o Estado para que este fosse obrigado a realizar os 

exames de teste rápido, o chamado IGM ou IGG, no Laboratório 
Central do Estado ou em outro Laboratório reconhecido 

tecnicamente, para todos os Delegados.
Unimed e Estado recorreram.

LUZENILDA COSTA BARROSO, que depois acrescentou NAVES, eu a conheço 
desde a adolescência. Quantas lembranças! Ouvi muito LP na eletrola de sua 

casa, na passagem Aurora, bairro da Marambaia.
Viemos à capital de interiores vizinhos, ela de Marapanim e eu de Maracanã. 
Nossas mães foram colegas, professoras da rede estadual, lecionando nos 
antigos grupos. Seu pai, um grande músico, regente da banda de música de 

seu lugar.
Estudamos em colégios públicos, ela no IEP (chamado de Escola Normal) e eu 
no CEPC. Os anos passaram e viemos nos tornar colegas de profissão, tanto 

como policiais, como professores na Acadepol.
Exponho estas lembranças para mostrar a relação de amizade e identidade 

entre nós. Neste dia, amada colega LUZENILDA, eu te felicito por mais um ano 
de existência, rogando ao DEUS Altíssimo que continue te abençoando e te 

guardando junto com tua família e toda tua parentela.  Parabéns!
Delegado Roberto Pimentel

Presidente da Unidade Adappa

Delegado João MoraesDelegado João Moraes
Presidente da Unidade ADEPOL-PAPresidente da Unidade ADEPOL-PA

Delegado João Moraes
Presidente da Unidade ADEPOL-PA

GOVERNADOR, ATENDENDO AS ENTIDADES, GARANTIU REAJUSTE
DEFESA TÉCNICA E PREVENÇÃO DOS SERVIDORES CONTRA A COVID


