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ENTREVISTA

Acreditar na educação como meca-
nismo de transformação social foi 
fundamental para que Mozelí da Sil-
va pudesse conquistar o cargo como 
Delegado da Polícia Civil do Distri-
to Federal. Natural de Riachão(MA), 
veio de família humilde, que traba-
lhava com agricultura para sobrevi-
ver. Toda a difícil trajetória, desde 
o trabalho, estudos e auto priva-
ção, foi recompensada ao conquis-
tar a vaga no funcionalismo público. 

Com o sonho de encontrar uma vida 
melhor, em 2002, mudou-se para 
Goiânia(GO) com os irmãos para 
fazer o Ensino Médio. Mantendo a 
rotina de estudos, trabalhou em di-
versas empresas para se susten-
tar. Em 2012 se formou em Direito 
e passou a exercer a profissão de 
Advogado, além de prestar concur-
sos públicos com foco na carreira de 
Delegado de Polícia. Ao todo foram 
trinta reprovações, até conseguir a 
aprovação. “A persistência, a renún-
cia e o foco começaram a render 
frutos, quando fui aprovado em oito 
concursos públicos, dentre eles para 
Delegado de Polícia Civil do Distrito 
Federal. Mas, antes assumi inicial-
mente o cargo de Analista Judiciário 
do Tribunal de Justiça do estado de 

Educação como ferramenta de transformação Social,
entenda como os estudos mudaram a vida do Delegado da PDF,

Mozelí da Silva

Goiás, onde trabalhei por oito me-
ses e pedi exoneração para assu-
mir e exercer o cargo de Advogado 
celetista da estatal goiana Saneago 
– Saneamento de Goiás, laborando 
nesta empresa por um ano e cinco 
meses”, conta o Mozelí.

Em Janeiro de 2019, após três anos 
de espera, foi convocado para as-
sumir o cargo como Delegado da 
PCDF, inicialmente lotado na 16ª 
DP em Planaltina-DF, após três me-
ses foi transferido para a 18ª DP, em 
Brazlândia - DF, onde permanece. 
Durante quase quatro anos na car-
reira, aprendeu que a profissão é 
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direcionei os estudos para o cargo 
de Delegado. Quando saiu o edital 
da prova para Delegado de Polícia 
Civil do Distrito Federal, as moti-
vações se somaram à proximidade 
que é o Distrito Federal com Goi-
ânia-GO, ao excelente aparato ins-
titucional e ao fato de se tratar da 
instituição policial brasileira com o 
maior índice de solução de crimes, 
sendo a época de 2014 a 2016 o 
período de maior dedicação, foco 
e renúncia que vivenciei. Portanto,  
para mim Delegado foi um amon-
toado de ideias que foi se cons-
truindo, ganhando forma paulatina 
e se consolidando em um objetivo, 
em um sonho realizado que a cada 
dia me inspira e me surpreende po-
sitivamente”, ressalta o servidor. 

O apoio da família também foi fun-
damental para que o Delegado da 
PCDF, Mozelí da Silva tivesse mo-
tivação para atingir seus objetivos. 
Penúltimo dos oito irmãos, afirma 
que além da família, o apoio da ins-
tituição faz toda diferença. “A fa-
mília é importante para enfrentar 
os desafios da carreira. Às vezes 
nos deparamos com situações in-
comuns, casos inusitados, cenas 
atípicas que tiram nosso sono e 
com potencial de afetar o dia-a-dia. 
Além do apoio familiar, há ainda o 
apoio da equipe da Delegacia e que 
chegamos a conviver e comparti-
lhar o dia a dia e que passa a ser 
uma família por equiparação dada 
a sintonia e coincidência de lingua-
gem policial”, ressalta o Delegado. 
 

uma forma de proteger a  sociedade. 
“Ser Delegado de Polícia é dar voz, 
empoderamento e proteção à popu-
lação, em especial aquele cidadão 
que esgotou os mecanismos ordi-
nários para salvaguardar um bem 
da vida que para aquela pessoa é 
de um grande valor. Para mim, ser 
Delegado é trabalhar para o povo, 
tendo consciência que também sou 
um deles, é vivenciar a realidade da 
população, analisando de forma ra-
cional e ética o caso posto e o con-
texto inserido, decidindo casos im-
portantes ou simplesmente ouvindo 
e levando o desagrado às autorida-
des com atribuições para solucio-
nar, tendo sempre em consideração 
as consequências práticas de cada 
decisão para promoção da Justiça”, 
afirma o Policial.
 
Durante a formação, buscava uma 
profissão que pudesse trazer reali-
zação pessoal ao mesmo tempo em 
que ajudasse aqueles que precisas-
sem de ajuda. A profissão como De-
legado de Polícia Civil se destaca 
em vários destes aspectos, no ato 
de acolher o cidadão que pede por 
justiça, ao conduzir e solucionar os 
mais diversos casos que chegam à 
instituição, além de fazer o papel so-
cial de ouvir aqueles que precisam 
apenas de um minuto de atenção. 

“Foi quando eu visualizei que a 
profissão Delegado de Polícia se 
destacava nestes aspectos, motivo 
pelo qual, apesar de realizar outros 
concursos a título de treinamentos, 
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Entidades Integradas

Desde que assumiu o cargo, Moze-
lí quis se associar ao Sindicato dos 
Delegados de Polícia Civil do DF 
(Sindepo/DF) e também a Associa-
ção dos Delegados de Polícia Civil 
do DF (Adepol/DF), por entender a 
importância das instituições na defe-
sa dos direitos da categoria. “Cons-
ciente do quão importante é a exis-
tência de uma associação e de um 
sindicato fortalecido para compensar 
o poderio patronal e governamental, 
que a eficiência das Entidades Inte-

gradas na conquista de direitos para 
a categoria é proporcional ao grau 
de fortalecimento obtido pela maior 
adesão de seus filiados. A minha re-
lação com a Adepol e com o sindica-
to é de um sentimento sagrado. Além 
deste aspecto, as Entidades dispo-
nibilizam alguns importantes servi-
ços como o advocatício que utilizei 
quando precisei e conta com o clube 
dos Delegados que usufruo quando 
meus familiares vêm me visitar. São 
positivas as percepções sobre com 
a Associação e com o Sindicato”, fi-
naliza o servidor.
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Diretoria das Entidades Integradas parabeniza Robson Cândido 
pela recondução ao cargo de Delegado-Geral da PCDF

Os presidentes do Sindicato dos Dele-
gados de Polícia Civil do Distrito Federal 
(Sindepo/DF), Paulo Roberto D’Almei-
da, e da Associação dos Delegados de 
Polícia Civil do Distrito Federal (Adepol/
DF), Amarildo Fernandes, parabenizam 
o Delegado-Geral da PCDF, Robson 
Cândido da Silva, pela recondução ao 
cargo. O governador do Distrito Fede-
ral, Ibaneis Rocha, fez o anúncio na últi-
ma quinta-feira (08), deste mês.

As Entidades Integradas reforçam ain-
da a importância da valorização dos 
Policiais Civis e contam com o apoio do 
Delegado-Geral da PCDF nas lutas pe-
los interesses da categoria, como a re-
composição salarial, reestruturação da 

NOTAS

carreira, atribuição exclusiva ao GDF 
na política remuneratória, com a gestão 
plena do Fundo Constitucional, aumen-
to do valor da hora trabalhada em re-
gime de Serviço Voluntário Gratificado, 
além da realização do concurso públi-
co, e a expedição de edital de abertura 
de concurso de remoção no âmbito da 
Polícia Civil do DF, e do retorno do pa-
gamento das pecúnias.

O Sindicato e a Associação dos Dele-
gados de Polícia Civil do DF desejam 
sucesso na missão, que tem como ob-
jetivo a melhoria constante da área de 
segurança pública, na prestação de 
serviços cada vez mais qualificados à 
população da Capital Federal.
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Diretoria das Entidades Integradas acompanha a votação da
Lei Orgânica das Polícias Civis na Câmara dos Deputados

Nesta semana, o Diretor Parlamentar 
do Sindicato dos Delegados de Polícia 
Civil do DF (Sindepo/DF), Marco Farah, 
está na Câmara dos Deputados, repre-
sentando o Sindicato e a Associação 
dos Delegados de Polícia Civil do DF 
(Adepol/DF), ao lado do Diretor de Apo-
sentados da Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Judiciária (ADPJ) 
e Delegado da Polícia Civil do Estado 
de São Paulo, André Pereira, para a vo-
tação da Lei Orgânica das Polícias Ci-
vis do Brasil.

A Lei propõe regras sobre a organiza-
ção, princípios gerais, diretrizes e com-
petências da Polícia Civil, além de fixar 
a estrutura organizacional básica, elen-
cando os órgãos essenciais. O Projeto 

NOTAS

dispõe ainda da criação de Unidades 
de Saúde de Polícia Civil e estabelece 
normas aos servidores da instituição no 
âmbito de quadro policial, investidura, 
remoção, prerrogativas, garantias, direi-
tos e deveres. Dispõe também sobre a 
utilização do Fundo Nacional de Segu-
rança Pública e institui o Conselho Na-
cional da Polícia Civil.

Tendo em vista a importância da pau-
ta para a instituição, o Sindicato tem 
acompanhado de perto a tramitação 
dentro da Câmara dos Deputados .“ O 
objetivo é que tenhamos o mesmo tra-
tamento dispensado à Lei Orgânica da 
Polícia Militar, que entrou em regime de 
urgência e inclusive foi pautada nesta 
quarta-feira pelo segundo dia consecu-
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tivo. Há um acordo de andamento con-
junto e estamos trabalhando para que 
a Lei Orgânica da Polícia Civil caminhe 
conjuntamente com a Lei Orgânica da 
Polícia Militar”, explica o Diretor Parla-
mentar do Sindepo/DF, Marco Farah.

Com a implementação da Lei, as Polí-
cias Civis do Brasil serão beneficiadas 
com o fortalecimento institucional, fi-
xando regras claras e modernas sobre 
o papel que a instituição desenvolve 
para a sociedade, promovendo um re-
gramento inédito e de alcance nacional. 
A Polícia Civil desenvolve um papel fun-
damental para a sociedade ao realizar o 
serviço essencial de segurança pública, 
no exercício da competência constitu-
cional na investigação de crimes. 

O Diretor de Aposentados da Associa-
ção Nacional dos Delegados de Polícia 
Judiciária (ADPJ) e Delegado da Polí-
cia Civil do Estado de São Paulo, André 
Pereira, acrescenta que a Lei é fruto de 

grande esforço realizado por diversos 
segmentos da sociedade e órgãos go-
vernamentais. “ É uma verdadeira co-
munhão dos integrantes da segurança 
pública para que as reformas necessá-
rias sejam implementadas, no entanto, 
algumas divergências ainda precisam 
ser vencidas para que o sucesso seja 
alcançado e a lei seja aprovada”, afirma 
André.

Agora a luta é para que a Lei Orgânica 
da Polícia Civil entre em regime de ur-
gência e seja pautada antes do encer-
ramento da atual legislatura, que ocorre 
na próxima semana. O Projeto da Lei 
Orgânica das Polícias Civis é de relato-
ria do Deputado João Campos (Repu-
blicanos-GO) . 

Acesse a Lei completa por meio do 
link: https://www.camara.leg.br/proposi-
coesWeb/prop_mostrarintegra?codte-
or=499781

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=499781
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=499781
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=499781
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Entidades Integradas realizam
festa de confraternização com colaboradores

Nesta quarta-feira (14), a equipe de 
colaboradores do Sindicato dos De-
legados de Polícia Civil do Distrito 
Federal (Sindepo/DF) e da Associa-
ção dos Delegados de Polícia do DF 
(Adepol/DF) se reuniu em um almo-
ço para tradicional festa de confra-
ternização, em forma de reconheci-
mento aos trabalhos realizados pelas 
equipes das Entidades Integradas. 

O Presidente do Sindepo/DF, Pau-
lo Roberto D’Almeida, é um membro 
importante na história da Polícia Civil 
do Distrito Federal. Responsável por 
diversos feitos na instituição, durante 
sua fala, relembrou os anos em que 
se dedicou às Entidades Integradas e 
se despediu do cargo. “Durante muitos 
anos que estou aqui no clube, desde a 

época da fundação, eu só posso dizer 
para vocês muito obrigado. Estou sain-
do um pouco desse ciclo de Sindica-
to, mas vou continuar dando suporte, 
o mesmo com a Adepol. Quero dizer 
para vocês como foi bom e agrade-
cer pela boa maneira que sempre me 
trataram. Boa sorte à Dra. Cláudia, à 
nova Diretoria e ao Dr. Amarildo, muito 
obrigado”, declara.

Reeleito à Presidência da Adepol/DF, 
o Delegado da PCDF, Amarildo Fer-
nandes, ressaltou conquistas obtidas 
no último ano que trouxeram benefí-
cios ao trabalho dos colaboradores. 
“Mesmo recebendo o auxílio alimenta-
ção, conseguimos que o almoço dos 
finais de semana e feriados fossem às 
custas do clube.Essa foi uma forma 

NOTAS
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que encontramos de trazer um pouco 
mais de reconhecimento ao trabalho 
de vocês. Outra conquista recente é 
que antes os colaboradores não ti-
nham acesso ao plano de saúde e nós 
conseguimos implementar esse auxí-
lio. Todo esse ganho é para que vocês 
vejam o nosso reconhecimento ao tra-
balho que prestam conosco”, afirma. 

Já a Delegada da PCDF, Cláudia Alcân-
tara, eleita à Presidência do Sindepo/
DF para o próximo triênio 2023/2025, 
reforçou a importância do trabalho em 
conjunto das Entidades Integradas. 
“Iremos iniciar o ano trabalhando em 
conjunto, aproveito a oportunidade em 

que todos os colaboradores estão reu-
nidos para dizer que sempre que tra-
balhamos juntos, tudo melhora. Nosso 
objetivo maior é garantir que o Sindica-
to desempenhe o seu papel”, ressalta.

A festa contou com música ao vivo 
para animar o dia, bastante comida 
e bebidas. Os colaboradores rece-
beram também uma cesta de natal e 
premiações. Além das diretorias das 
Entidades Integradas, estiveram pre-
sentes o Ex-Presidente do Sindepo/
DF e atual Diretor-Geral do Detran-DF, 
Delegado da PCDF, Marcelo Portela, 
além do Delegado da Polícia Civil do 
Estado de São Paulo, André Pereira. 
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6ª DP do Paranoá faz entrega de doações ao Instituto Aprender

Natal é um momento de festejar em 
família, estar perto de quem mais 
amamos. É também período de par-
tilhar esperança e paz. Com o intuito 
de levar este sentimento a várias fa-
mílias do Distrito Federal, a 6ª Dele-
gacia de Polícia, localizada na cidade 
do Paranoá-DF, entregou, nesta quar-
ta-feira (14), cestas básicas e brinque-
dos para crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social do 
Instituto Aprender.

“Foi um dia de sorriso coletivo. Crian-
ças, famílias, colaboradores e policiais 
se sentiram humanos e importantes, 
no sentido de que unidos podemos 
fazer algo a mais para construir uma 
sociedade mais igualitária. Muitas das 
crianças assistidas tinham uma ima-
gem deturpada da Polícia, pois vários 
de nossos serviços já alcançaram al-

gum familiar ou um vizinho, entretanto, 
a nossa convivência de uma tarde, fez 
com que nos vissem de outra forma. 
Nada mais somos do que prestadores 
de serviço para essa comunidade e al-
guns dos nossos servidores tiveram a 
mesma origem que eles. Essa aproxi-
mação natalina fez com que eles vis-
sem que tudo é possível, desde que 
tenham dignidade e perseverança em 
seus objetivos”, afirma o Delegado-
-Chefe da 6ª DP, Ricardo Viana.

O Instituto Aprender atende crianças e 
adolescentes, entre 06 e 17 anos, que 
se encontram em situação de vulne-
rabilidade social. Fundada em 1999, 
realiza o serviço de fortalecimento de 
vínculo familiar, nas áreas do Para-
noá, Itapoã e Paranoá Parque. A ins-
tituição conta com o auxílio de múlti-
plos profissionais, oferecem oficinas 

NOTAS
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de Manutenção, Linguagem, Ludote-
rapia, articulação, Hip-Hop, Balé, Tea-
tro, Capoeira, Futebol, Artes, Bibliote-
ca, Música e Natação. 

Cerca de 300 crianças foram benefi-
ciadas com um kit de brinquedos, rou-
pas ou sapatos, além de uma cesta 
básica para cada família.  As arreca-

dações resultaram em 175 cestas e 
250 brinquedos. O Instituto Aprender 
funciona de segunda à sexta-feira, 
das 08h às 17h, com a oferta de uma 
refeição. 

Para saber mais sobre a instituição, 
basta acessar o link: https://instituto-
aprender.org.br

https://institutoaprender.org.br
https://institutoaprender.org.br
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NOTAS

Quer comprar ou vender um produto?
Adepol/DF cria Espaço Classificados no Delta Informa

Tem algum serviço a oferecer, mas 
não sabe onde divulgar? Ou até mes-
mo aquele item que não tem mais uti-
lidade e gostaria de passar para fren-
te? Com o intuito de facilitar a troca 
entre os associados, a Adepol dispo-
nibilizará no Delta Informa uma seção 
especial. O Espaço Classificados será 
lançado no dia 16 de setembro.
 

Serviços, produtos para negociação, 
trocas, vendas ou até mesmo alugu-
éis são algumas das várias possibili-
dades de trâmites de negócios para os 
associados. Ficou interessado? Para 
anunciar é bem fácil, basta enviar um 
e-mail para clubeadepol@adepoldf.
org.br, com todas as informações do 
serviço ou produto que deseja colocar 
para negociação.
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CLASSSIFICADOS

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

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

Favor tratar com EDUARDO, 61-98311-0023.

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDXC SanDisk Ultra
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CLASSSIFICADOS

EMPANADAS CONGELADAS PRONTAS PARA O PREPARO
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CLASSSIFICADOS

Apartamento 2 quartos em Goiania-GO, no famoso setor Bueno, avenida T13, 
com um quarto de casal e um quarto  com duas camas de solteiro.

Preço por R$200 a diária para duas pessoas e 250 para até 4 pessoas (final de 
semana mínimo duas diárias).Taxa de limpeza de 150 reais em qualquer caso.

Contatos pelo telefone 62991525386.

APARTAMENTO 2 QUARTOS / GOIÂNIA

2 apartamentos em RIO QUENTE-GO com infraestrutura integral de lazer 
(piscinas aquecidas, sauna, piscina infantil tematizada, salão de jogos, bar, res-
taurante, na melhor esquina da Rua Principal, onde você fará tudo a pé como ir 
a restaurantes, à feirinha popular, e a meros 100 metros do mais famoso resort 
do Brasil (Hot Park Rio Quente Resorts, que vende ingressos para passar o 
dia). 1 quarto com cama casal, e sala com sofá que transforma em 2 mini ca-
mas, 2 ar condicionados, 2 TVs e sacada para rua principal.

APARTAMENTOS / RIO QUENTE - GO

Preço exclusivo para setembro, ou-
tubro e novembro por R$500,00. En-
trando sexta e saindo domingo de 
noite ou segunda de manhã. Até 4 
pessoas. Para reservas iniciando e 
findando entre segunda feira e quinta 
feira preço promocional duas noites 
por R$300,00, com mais uma noite 
adicional a R$100,00.

Contatos 62991525386
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CLASSSIFICADOS

APARTAMENTO / BRASÍLIA / SUPER QUADRA 500 SUDOESTE
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COMUNICADO
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COMUNICADO
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CLUBE ADEPOL



27

2022

PARCERIAS

Entidades Integradas firmam parceria com Seguros do Brasil!

As Entidades Integradas firmaram uma nova parceria para os associados, o 
Convênio Seguros do Brasil proporciona até 35% de desconto no seguro do 
automóvel! O desconto especial também vale para pais, filhos e cônjuge.
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PARCERIAS
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CLUBE DE VANTAGENS

Descontos exclusivos nos mais diversos serviços e produtos? 
Aqui tem!

Em 2021, as Entidades Integradas renovaram parceria com um clube de be-
nefícios pensado especialmente para seus associados, atendendo a todos os 
gostos e idades. 

Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos 
nos melhores produtos e serviços do Brasil, nos setores de automobilismo, tu-
rismo, alimentação, educação, saúde, moda, beleza e muito mais! 

Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do 
Delegado.

http://www.clubedodelegado.com.br
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PARCERIAS
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PARCERIAS

O ICESP é uma instituição de ensino 
superior que atua há mais de 25 anos 
no Distrito Federal, proporcionando 
educação de qualidade e formando 
profissionais de excelência em diver-
sas áreas do conhecimento.

Para associados da Adepol-DF, o des-
conto desse semestre é o valor da 
bolsa adquirida pelo candidato + 5% 
de pontualidade.

Funciona assim: o candidato parcei-
ro deve prestar o vestibular e passar 
ou usar a nota do Enem dos últimos 
quatro anos com média igual ou supe-

rior a 450 pontos. Feito isso, é lança-
do no sistema e ele já garante aquele 
percentual. Com a parceria, ele ainda 
tem direito a mais 5% sobre a bolsa 
que conseguir!

Além da faculdade também há des-
contos para os filhos de colaborado-
res parceiros no “Colégio promove”, 
do Grupo.

Segue o link do vestibular, que já pode 
ser feito para o 1°/2022. 

Link do Vestibular Digital: www.icesp.
br/vestibulardigital/ 

http://www.icesp.br/vestibulardigital/ 
http://www.icesp.br/vestibulardigital/ 
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PARCERIAS
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OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Paulo Roberto D’Almeida
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Franciele Bessa
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE

CONTATO

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
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