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ENTREVISTA

Nas nossas próximas edições vamos 
apresentar o perfil dos nossos Del-
tas, pré-candidatos. Conforme manda 
o cavalheirismo, primeiro as damas: 
Jane Klebia do Nascimento Silva, a 
Delegada começou sua história na 
PCDF há 23 anos.

A profissional passou por diversas de-
legacias, entre elas a de Planaltina, 
Sobradinho e Paranoá, além de ter 
exercido cargos executivos no gover-
no do Distrito Federal, como procura-
dora Jurídica da FAP, controladora na 
CODEPLAN, Secretária de Políticas 
para Crianças, Adolescente e Juven-
tude do DF, administradora regional 
das cidades de Sobradinho, Sobradi-
nho II e Fercal. Atualmente, é Delega-
da-Chefe da 8ª DP, na Estrutural.

A Delegada conta que não escolheu 
ser Agente de Polícia e em seguida 
Delegada, mas, que a vida “a levou 
para esses caminhos”. Sua história é 
marcada por muitas dificuldades, su-
peração e dedicação. Mulher negra e 
periférica, Jane conta que tinha uma 
autoestima muito baixa e nunca se 
imaginou em um cargo de tanto pres-
tígio e importância como o de Delega-
da de polícia. 

Aos 17 anos, seu primeiro emprego 

Mulher, negra e delegada:
conheça a história de superação da Delegada Jane Klebia

foi como vendedora em uma papela-
ria evangélica. À época, tinha muito 
talento para o esporte e chegou a ser 
jogadora da seleção brasiliense de 
Voleibol, porém, abandonou o sonho 
por causa das dificuldades financei-
ras e pela necessidade de ajudar fi-
nanceiramente a família.

Ao completar 18 anos Jane ingressou 
em um curso de enfermagem. Logo 
depois, iniciou a vida no serviço públi-
co: trabalhava na Fundação Hospita-
lar, em Sobradinho, e no Hospital Uni-
versitário de Brasília, foram oito anos 
atuando como auxiliar de enferma-
gem. Nesse período, Jane fez facul-
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dade de Geografia e prestou concurso 
para a Secretaria de Educação, onde 
assumiu como professora, tendo atu-
ado em Samambaia, Taguatinga, Asa 
Norte, Fercal e Sobradinho. Recorda-
-se de ter experimentado período de 
grandes aprendizados que carrega-
ria para vida. “Em sala de aula você 
aprende mais do que ensina, é uma 
troca muito proveitosa”. “As oportuni-
dades foram surgindo e eu me apega-
va a elas com todas as minhas forças 
e fui mudando de carreira”, destaca. 
Um exemplo disso foi ter cursado en-
fermagem por orientação da mãe que 
também era da área e via no curso 
técnico, uma possibilidade de renda 
rápida. “Meus sonhos eram modestos. 
Quando entrei na faculdade, escolhi a 
graduação que imaginava ser a ‘mais 
fácil’. No entanto, ao cursar geografia, 
tive uma grande surpresa, me apaixo-
nei pela matéria, percebi que aquele 
curso escolhido aleatoriamente me 
proporcionou enxergar o mundo e sua 
dinâmica, além de me levar à uma 
compreensão da organização social e 
da ordem mundial”, relata a servidora.

Com a peculiar inquietação e o de-
sejo de aproveitar as oportunidades, 
em 1999, Jane ingressa por concurso 
público na carreira de Agente de Polí-
cia da PCDF. Ao conhecer a carreira 
policial, Jane se identificou e decidiu 
voltar à faculdade e se bacharelar em 
Direito pensando na carreira de Dele-
gada de Polícia. O concurso que se 
iniciou em 2004, permitiu a ela mais 
uma vitória em sua vida: se tornar de-
legada. “Eu diria que tenho uma car-
reira exitosa na Polícia Civil. Isso só é 
percebido quando olhamos o conjun-
to, porque durante a trajetória não nos 
damos conta”.
 
A partir do cargo de Delegada de 
Polícia surgiram questões como “re-
presentação e identificação” percep-
tível pelas abordagens das pessoas 
nas ruas, pelas manifestações em re-
des sociais, o que permite à delegada 
usar sua imagem para falar de temas 
importantes como combate à violên-
cia contra a mulher e contra o abuso 
sexual de crianças e adolescentes.

Em seu contato com as pessoas per-
cebe que a importância do cargo de 
Delegada de Polícia vai além da ma-
nutenção da ordem e da justiça social, 
do papel constitucional de Polícia Ju-
diciária, socialmente, percebe que as 
mulheres, os negros e os mais pobres 
veem em sua história uma inspiração 
para mudança social a partir da edu-
cação. Outro aspecto é o estigma e 
a elitização que é inerente ao cargo 
de Delegado de Polícia. “Muitos ainda 
veem como cargo masculino e de ho-
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mens brancos. Não deveria ser assim, 
mas, nossa sociedade ainda atribui às 
pessoas a capacidade de assunção 
de alguns cargos, apenas pela cor da 
pele ou características físicas das pes-
soas, causando estranheza ver uma 
mulher negra nesse cargo”, completa 
a Delegada.

Ao analisar sua trajetória profissional, 
a Delegada relembra a felicidade e o 
acerto em se apegar às oportunidades 
que se apresentaram, o que permitiu 
passar pelas áreas da Saúde, Educa-
ção e Segurança Pública. “Posso di-
zer que fui muito feliz em cada uma 
dessas etapas, o que me trouxe uma 
certeza: é muito importante você não 
depositar a felicidade em um evento 
futuro. Felicidade deve fazer parte de 
sua vida sempre, e, a cada conquista 
você alcança a plenitude. Esse é o se-
gredo de estar há 40 anos no serviço 
público. Já poderia estar aposentada, 
no entanto, acredito que ainda posso 
contribuir e, por isso, sigo feliz e traba-
lhando, contribuindo para que outras 
pessoas encontrem seu espaço e se 
realizem pessoal e profissionalmente. 
Este é o ‘plus’ em nossa jornada. É 
usar o que temos e o que somos para 
ajudar outras pessoas. Meu espaço 
no mundo foi conquistado com luta, 
dificuldade, aproveitamento de opor-
tunidades, mas, fui e sou muito feliz 
ao longo de toda trajetória”, ressalta. 
 
Sobre os fatos mais marcantes da 
carreira policial, a Delegada relembra 
com emoção de um caso de estupro 
de vulnerável, onde um pai abusou 
sexualmente da filha de 9 meses de 

idade. Jane conta que a investigação 
foi muito tensa e carregada de muita 
emoção, nas quase quarenta horas 
entre a notícia do crime e a prisão do 
autor. “Foi um crime envolto em mui-
tas questões que trouxeram lições. Me 
marcou saber o quanto as pessoas po-
dem ser cruéis; revelou a importância 
de uma investigação célere; a neces-
sidade de proteção à primeira infância 
e quanto os órgãos do estado e família 
precisam proteger suas crianças. Por 
esses detalhes essa apuração teve 
muitos significados e foi uma das que 
mais marcou minha carreira”.

A importância da família

A servidora avalia que sua força de 
vontade para superar obstáculos foi 
um aprendizado doméstico, ensinado, 
especialmente por sua mãe, que foi 
abandonada pelo marido e criou dois 
filhos sozinha, a exemplo de muitas 
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famílias brasileiras. A luta pela sobre-
vivência fortaleceu e uniu a família, fa-
zendo-os fortes e resilientes ante as 
dificuldades enfrentadas. “Minha mãe 
sempre foi uma mulher forte, no con-
trole de tudo. Sabia onde estávamos e 
com quem andávamos. Isso nos pos-
sibilitou seguir corretamente e sem 
desvios de conduta. Minha mãe com a 
mão forte nos orientou em nossas es-
colhas. Creio que a família é um proje-
to de Deus. Ela é importante em todos 
os aspectos na vida de uma pessoa. 
Famílias fortes e estruturadas, filhos 
saudáveis e equilibrados”, avalia.

A Delegada tem dois filhos. O mais ve-
lho seguiu os passos da mãe e se tor-
nou Delegado da Polícia Civil do DF, e 
o outro é jornalista. Juntos lhe deram 
cinco netos. “Esse é um legado que 
eu deixo para a Polícia: meu filho”.

Passo importante

Depois de ter tido experiência em di-
versas áreas, Jane acredita que é 
hora de contribuir ainda mais com a 
sociedade. Se filiou ao partido AGIR, e 
é pré-candidata a uma vaga na Câma-
ra Legislativa do Distrito Federal, onde 
pretende representar a categoria, de-
fender suas demandas com entusias-
mo e veemência do conhecimento 
adquirido ao longo dos 23 anos nas 
carreiras de Agente de Polícia e De-
legada de Polícia, o que permite dizer 
que Jane conhece as necessidades e 
demandas de seus pares. 

Além das defesas da categoria policial 
pretende ser a representante das mu-
lheres naquela Casa Legislativa, usar 
sua experiência para defender o direi-
to das cidades, das pessoas e da in-
fância. “Acredito que minha vida pública 
foi uma preparação para este momento”.
 
Entidades Integradas

Filiada ao SINDEPO e associada à 
ADEPOL, a Delegada-Chefe reafirma 
a importância das Entidades Integra-
das para a categoria e para as lutas 
por melhorias e por condições dignas 
de trabalho. “Acredito nessas entida-
des representativas. É aquela história 
da corda: com uma dobra a corda se 
quebra, mas, com três dobras não se 
consegue quebrar. Então penso nes-
sas instituições como representação, 
força e unidade que promove o forta-
lecimento interno e externo das car-
reiras. Acho muito importante que as 
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entidades integradas existam, perma-
neçam, e que as pessoas façam parte 
desse ajuntamento, pois, em algum 
momento de nossas vidas, em espe-
cial na vida profissional, vamos preci-
sar de representação”.

Jane Klebia destaca ainda que a re-
presentação e algo muito importante, 
seja na política ou nas entidades sin-
dicais. “Temos que estar representa-

dos também na Câmara Legislativa e 
Câmara Federal, ter voz nesses es-
paços, significa não sermos esqueci-
dos nem preteridos em detrimento de 
outras categorias. Então, para mim, a 
Associação e o Sindicato são muito 
importantes, principalmente quando 
conseguem enxergar a necessidade 
da categoria e fazer essa representa-
ção. Eu sou alguém que crê em insti-
tuições”, encerra a servidora.
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Marcelo Portella assume presidência do Sindepo

O Delegado Rafael Sampaio, dei-
xou a presidência do Sindicato dos 
Delegados da Polícia Civil do DF 
(Sindepo-DF) na última terça-fei-
ra(31).  Sampaio pediu licença do car-
go para cuidar da sua pré-campanha 
eleitoral. O delegado pretende dispu-
tar uma das oito cadeiras da Câmara 
dos Deputados, destinadas aos parla-
mentares da capital. Quem assumiu a 
presidência da entidade é o Delegado 
Marcelo Portella, então vice-presiden-
te no comando do Sindepo.

Rafael Sampaio estava no seu segun-
do mandato no Sindepo e também foi 
presidente da Associação dos Dele-
gados de Polícia Judiciária (ADPJ), 
além de trabalhar como Delegado 
na 38ª DP (Vicente Pires), na 5ª DP 
(Brasília), 6ª DP (Paranoá), 3ª DP 
(Cruzeiro) e 4ª DP (Guará).

A notícia foi comunicada aos filiados 
em Assembleia-Geral Ordinária, reali-
zada no último dia 26 de maio. Atual-
mente, Portella é Delegado-Chefe da 
1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), mas 
sua trajetória é longa, são 27 anos 
como Delegado. “Sei muito bem quais 
são as dificuldades da nossa carrei-
ra. Me sinto sempre atingido quando 

a classe é atacada de alguma forma, 
então posso afirmar que a categoria 
terá de mim um soldado para a cau-
sa”, salientou o novo presidente do 
Sindicato. 
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Entidades que representam a Segurança Pública
se reúnem com Ministro da Justiça

O presidente do Sindepo, Marcelo Portella, participou de uma reunião, nesta 
terça-feira 31, com o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, An-
derson Torres. O encontro foi para discutir o texto consolidado e a votação das 
Leis Gerais das Polícias Civis e Militares. 

O Governo já sinalizou que vai evitar temas polêmicos, mas que quer a trami-
tação em regime de urgência.  A proposta ainda será objeto de discussão entre 
as Entidades de classe em uma nova reunião, na segunda-feira (6), no MJ.

Também estiveram presentes, o Deputado Federal João Campos (REPUBLI-
CANOS/GO), Deputado Federal Capitão Augusto (PL/SP) e diversas entidades 
representantes nacionais de Policiais. Portella também estava representando a 
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária (ADPJ).
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Clube da Adepol volta a realizar o tradicional
“Arraiá dos Delegados”

A Associação dos Delegados de Polícia 
do Distrito Federal (Adepol) convida to-
dos os filiados a participarem do “Arraiá 
dos Delegados”, dia 25 de junho, a par-
tir das 19h, no Clube da Adepol. 

A clássica festa está de volta após dois 
anos sem poder reunir os amigos e 
as famílias devido à Pandemia da Co-
vid-19. 

A animação ficará por conta do Trio 
Pé de Serra, com muito forró e ar-
rasta-pé. Já as tradicionais comidas 
típicas não poderiam ficar de fora: 

canjica, cural, quentão, pamonha, 
caldos e muito mais.

Tire aquela camisa xadrez do guarda-
-roupa e venha aproveitar o “Arraiá dos 
Delegados”. Entrada gratuita. 

Concurso de Fantasias 

Para ir entrando no clima da festa, a 
Adepol promoverá o “Concurso de Fan-
tasias Juninas” para crianças até 5 anos 
de idade. Em breve mais informações, 
participe!
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Steferson Nogueira toma posse como presidente da ADPJ

O Delegado da Polícia Civil da Para-
íba, Steferson Nogueira, assume a 
presidência da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Judiciária 
(ADPJ), nesta quinta-feira, 02, após a 
saída de Gustavo Mesquita. Mesquita 
deixa o cargo para cuidar da sua pré-
-candidatura como Deputado Estadual.

Steferson era vice-presidente da ADPJ 
e atual presidente da Associação de 
Defesa das Prerrogativas dos Delega-
dos de Polícia da Paraíba (Adepdel). 
Aos quarenta anos, o novo presidente, 
Steferson, já acumula cargos e várias 
lutas em sua carreira. Ele nasceu em 
Uiraúna (PB), é cidadão pessoense, 
e passou no concurso para Delegado 

de Polícia do Estado da Paraíba em 
2003.  Assumirá a ADPJ cumulando 
a Presidência da ADEPDEL, que hoje 
conta com mais de 300 associados.

Na ADPJ, o novo presidente tem 
como principais metas discutir o texto 
e acompanhar a votação da Lei Ge-
ral das Polícias Civis e fortalecer a 
categoria. “Nosso objetivo é cada vez 
mais unir e dar voz aos Delegados de 
todo o Brasil. Hoje somos sete mil De-
legados associados de todo o país e a 
nossa intenção é avançar ainda mais, 
congregando mais associados e bus-
cando modernizar os trabalhos em 
Brasília. Sou afeito a desafios, conti-
nuarei dando o meu melhor na Presi-
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dência da ADEPDEL e tentarei levar 
muita disposição e experiência para 
fazer a ADPJ cada vez mais forte”, 
ressalta.

Gustavo Mesquita deixa a ADPJ e 
seguirá novos desafios
 
O Delegado Gustavo Mesquita havia 
assumido a presidência da ADPJ em 
maio de 2021, onde geriu a entida-
de com sabedoria e profundo diálogo 
com a categoria. Ele se afastará da 
Associação para lançar sua pré-can-
didatura ao Legislativo Estadual e re-
presentar a categoria na Câmara Le-
gislativa de São Paulo.

“O momento é um misto de melan-
colia, porém, de muita alegria. Estou 
rumo a um novo desafio, pessoal e 
profissional, mas tenho a certeza de 
que deixarei a entidade em excelen-
tes mãos. A ADPJ seguirá a história 
de sucesso, de luta e de glórias que 
a entidade, em seu pouco período de 
história, já os tem”, destacou Mesquita.

Gustavo Mesquita é também pro-
fessor de Criminologia da Acadepol. 
Possui especialização e habilita-
ção para utilização tática de carabi-
nas, metralhadoras e fuzis. Exerceu 
por sete anos suas funções como 
Delegado de plantão, junto a dis-
tritos policiais territoriais da capital 
paulista, atuando inclusive na cen-
tral de flagrantes. Posteriormente, foi 
convidado a integrar o DHPP, depar-

tamento onde foi designado para a 
Divisão Antissequestro, atuando por 
cerca de três anos.
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NOTA PÚBLICA

No dia 24.9.2020, nas dependências da 16ª DP, situada em Planaltina/DF, 
o advogado RODRIGO DA CRUZ SANTOS, sob o pretexto de atuação pro-
fissional, se exaltou sobremaneira no interior da unidade, aos gritos, em 
conduta incompatível com o decoro e exercício da advocacia, ocasião em 
que foi necessária a sua contenção física para a segurança de todos os 
presentes. 

Durante o desenrolar do lamentável episódio, o advogado, em estado de ab-
soluto descontrole, sempre aos gritos e se debatendo, desrespeitou, ame-
açou e tentou atingir os policiais civis com chutes, num comportamento de 
completa instabilidade emocional. Ato contínuo, a Autoridade Policial con-
tatou a representante da Comissão de Prerrogativas da OAB/DF, que com-
pareceu à 16ª DP e teve amplo acesso ao advogado, que foi assistido até a 
conclusão do procedimento criminal elaborado em seu desfavor. 

Importante destacar que o comportamento agressivo do advogado no inte-
rior da 16ª DP, área de segurança, não representa fato isolado em sua vida 
pregressa, que ostenta diversas condenações penais pretéritas. 

Noutro giro, conquanto o livre exercício da advocacia constitua um dos pi-
lares do estado democrático de direito, sendo devido o respeito a todas as 
prerrogativas inerentes ao desempenho desse mister, nenhuma categoria 
profissional possui imunidade para praticar crimes.

A pretexto de defender as prerrogativas da advocacia, a OAB/DF posicionou 
um carro de som em frente à 16ª DP, em lamentável ato público com  dis-
cursos inflamados a favor do referido advogado. Numa sequência de atos 
sem simetria com a realidade, sob o prisma dessa visão meramente corpo-
rativista, foi ofertada uma representação criminal pela OAB/DF ao MPDFT, 
atribuindo ao Delegado de Polícia a suposta prática de diversos crimes, em 
tese, cometidos contra o referido advogado naquela ocasião.

Prevaleceu, contudo, a verdade dos fatos. Após rigorosa apuração, o NCAP 
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- Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, concluiu que o Delegado 
de Polícia EDUARDO CHAMON RODRIGUES não praticou crime algum, 
tendo agido, portanto, em estrita observância ao ordenamento jurídico, sen-
do, por via de consequência, promovido o ARQUIVAMENTO do procedi-
mento investigatório criminal o qual foi ratificado, por unanimidade, pela 2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do MPDFT.

Por fim, espera-se que, a OAB/DF tenha o desfecho do presente caso como 
exemplo e cerque-se de maior cautela, estabelecendo limites à atuação pro-
fissional dos seus membros, controlando minimamente a ética e o decoro 
na atuação dos advogados, ao invés de estimulá-los à barbárie promovendo 
pífias e repetidas manifestações sobre carros de som, como a que ora se 
cuida.   

Brasília, 31 de maio de 2022.

Marcelo Rodrigues Portela Nunes 
Presidente   
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DELTA NA MÍDIA

 Delegado é inocentado no episódio da prisão
de advogado em Planaltina 



15

2022



16

2022



17

2022

COMUNICADO
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COMUNICADO
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ESPAÇO MULHER

Só no Espaço Mulher você encontra serviços de qualidade com preços que ca-
bem no seu bolso! Com atendimento de excelência voltado à beleza e saúde, 
o local foi pensado especialmente para as delegadas da PCDF, garantindo seu 
bem-estar e zelando por sua valorização.

Seguindo todas orientações de biossegurança, o local funciona aos finais de 
semana, oferecendo a membros da corporação e dependentes serviços a partir 
de R$ 20,00, incluindo design de sobrancelhas, manicure e pedicure, depila-
ção, esfoliação, massagem relaxante, corte, escova e muito mais! Lembrando 
que não é necessário marcar horário.

Para saber mais, entre em contato pelos telefones (61) 3361-8471 ou 
(61) 8247-0506.

Receba o tratamento VIP que você merece!
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CLUBE ADEPOL
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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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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

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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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Rafael Sampaio
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Andressa Oliveira
 

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
http://adepolsindepo.org.br

