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ENTREVISTA

Desde maio, Paulo de Lima Fecury 
foi cedido pela Polícia Civil do Distrito 
Federal (PCDF) para a Secretaria de 
Governo da Presidência da República, 
onde atuou como Chefe de Gabinete 
da Secretaria Executiva da Secretaria 
de Governo, e atualmente como As-
sessor da Secretaria Executiva, mas 
sem deixar para trás seu amor pela 
Polícia. “Por baixo do terno, visto a 
camiseta preta com nosso escudo”, 
conta o Delegado.

O Delegado avalia a importância de 
haver pessoas da carreira em funções 
políticas estratégicas, tanto na esfera 
Distrital como Federal, com capacida-
de de defender e trabalhar em prol da 
Instituição como um todo. “Em todas 
as oportunidades que tenho, falo de 
nossa Instituição e faço questão de 
enaltecer o trabalho por nós exercido 
e a importância de nossa atividade”, 
expressa.

Sua trajetória profissional teve início 
aos 19 anos, quando assumiu o cargo 
de Secretário Parlamentar na Câmara 
dos Deputados, função que permane-
ceu por 10 anos. Logo após se formar 
em Direito, em 2004, assumiu o car-
go de Assessor no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e, em 2006, resolveu 
enveredar pela advocacia, atuando 

“Por baixo do terno, visto a camiseta preta com nosso escudo”. 
Conheça a trajetória do Delegado Fecury, atualmente cedido para a 

Secretaria de Governo da Presidência da República

nas mais diversas áreas. No mesmo 
período, Fecury ingressou na Docên-
cia Superior, onde lecionou nas áreas 
de Direito Penal, Direito Processual 
Penal, Direito Administrativo, Direito 
Constitucional, entre outras áreas. 
“Atividade que exerço até os dias atu-
ais”, afirma o entrevistado.

Após ter sido aprovado nos concursos 
de Agente de Polícia e Escrivão de 
Polícia da PCDF, em 2014, o policial 
tomou posse como Escrivão de Polí-
cia, e trabalhou na 26ª DP (Samam-
baia Norte), 17ª (Taguatinga Norte) e 
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1ª DP (Asa Sul). Em 2017, após tomar 
posse no cargo de Delegado de Polí-
cia, permaneceu lotado como Delega-
do Cartorário na 1ª DP por um ano e, 
em 2018, foi convidado para a Asses-
soria da Corregedoria Geral de Polícia 
(CGP).

Na CGP, ficou dois anos, também as-
sumiu o cargo de Diretor-Adjunto da 
antiga Divisão de Inteligência e Inves-
tigação Policial (DIIP), hoje Divisão de 
Investigação Policial (DIP). “Após a 
Saída da CGP, em 2020, fui lotado na 
4ª DP (Guará II), como Delegado Car-
torário, local que permaneci por oito 
meses, quando fui convidado para as-
sumir o Cargo de Chefe de Gabinete 
da Secretaria Executiva na Secretaria 
de Governo da Presidência da Repú-
blica”, conta ao Delta.

Fecury avalia que sua trajetória como 
Delegado de Polícia pode ser consi-
derada uma grata surpresa, pois ja-
mais havia vislumbrado ingressar em 
qualquer carreira policial. “Meu objeti-
vo como estudante de concurso sem-
pre foi voltado para o judiciário, tanto 
é que logrei aprovação em concursos 
de analista e já estava me destacando 
bem nos concursos para a magistra-
tura. No meio do caminho, eu me de-
parei com os concursos de Agente e 
Escrivão da PCDF e resolvi arriscar”, 
destaca.

Após assumir o cargo de Escrivão, ele 
passou a se identificar com a carreira 
policial. “Curioso que sou, realmen-
te decidi permanecer na Polícia Civil 
após minha posse como Delegado. 
Entretanto, mesmo após aprovado e 

aguardando a posse, eu tinha minhas 
dúvidas em permanecer ou não na ins-
tituição, visto que meu “sonho” era ser 
Juiz. Hoje, me considero muito feliz 
com a Carreira, apesar dos desafios, 
posso dizer que me sinto realizado em 
ser Delegado de Polícia”, revela ele.

Outra questão compartilhada pelo De-
legado é a que, quando estava no cur-
so de formação de Delegado, foi in-
formado de que seria nomeado para 
o Cargo de Analista Judiciário TSE, 
contudo, ele decidiu pedir desistência 
para aguardar a nomeação no cargo 
de Delegado. “Após minha entrada 
em exercício, eu literalmente me apai-
xonei pela carreira policial e também 
pela atividade como Delegado de Po-
lícia, visto que me dei conta de quão 
completa é essa carreira que mistu-
ra contornos técnico-jurídico com o 
operacional, e que possibilita, em um 
mesmo dia, estar “atrás” de um com-
putador redigindo uma representação 
e, mais tarde, “batendo à porta” de 
alguém para cumprir uma prisão, por 
exemplo”, observa Policial.
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O dinamismo da atividade foi desta-
cado por ele como um fator prepon-
derante em sua escolha pela carreira. 
“Hoje, como estou cedido e exercen-
do uma função bem diversa da ativi-
dade fim de um Delegado, confesso 
que sinto saudade desse dinamismo. 
Atualmente meu trabalho é eminente-
mente interno. O delegado de polícia 
está na linha de frente, em contato di-
reto e diário com a população, e isso 
nem sempre está relacionado com 
uma questão criminal, eu por exemplo 
em alguns plantões tive a oportunida-
de de aconselhar, orientar e até me-
diar acordos que nada tinham relação 
criminal”, ressalta.
 
Para Fecury, as carreiras de Policial 
Civil e de Delegado vão além do que 
dizem os estatutos. “É claro que nosso 
maior papel é na investigação e a so-
lução de crimes, algo que a PCDF faz 
com excelência, contudo, faço ques-
tão de sempre primar pelo protagonis-
mo social que a carreira e a institui-
ção tem, afinal, em muitas situações, 
somos os primeiros agentes estatais 
que o cidadão, comumente fragiliza-
do, tem contado”, frisa o Delegado.
Ele afirma que a família é algo funda-
mental para encarar os desafios diá-
rios da carreira, “pois é inegável que o 
dia a dia da atividade policial é extre-
mamente desgastante. Poder contar 
com o apoio e familiar é um refrigério, 
considero a família como um refúgio”, 
avalia.

Fecury completa destacando a impor-
tância de que os Delegados tenham 
a consciência de que a família tam-
bém precisa ser cuidada e blindada. 
“Digo isso porque não é incomum que 

levemos os reflexos da rotina policial 
para dentro de nossas casas, o que 
pode ser extremamente prejudicial ao 
relacionamento familiar. Sei que é im-
possível desligar um “botão polícia” e 
acionar um “botão família”, afinal so-
mos humanos e, como tal, sofremos 
influência do meio que estamos, mas 
é importante ter a consciência de que 
a família é o mais importante refrigé-
rio para aliviar as tensões diárias, por 
isso devemos ter o cuidado de não 
transferir o peso de nossa rotina para 
àqueles que amamos e com quem 
convivemos”, conclui o entrevistado.

Operação de Destaque

Perguntado sobre uma operação que 
o tenha marcado positivamente, Fe-
cury relembra da operação K9, desen-
cadeada pela 1ª DP em 2018 e con-
duzida pelo Delegado, que culminou 
na desarticulação de um esquema de 
venda ilegal do anestésico veteriná-
rio Ketamina. “Na referida operação, 
foram presos veterinários e empresá-
rios da área veterinária e contou com 
repercussão nacional quando foi vei-
culada no programa Bom Dia Brasil, 
pois era uma droga com efeito aluci-
nógeno e altamente viciante para se-
res humanos”, destaca.
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O Brasil conquistou a tão desejada 
medalha de prata no revezamento 
4x100 m (44.04s) nos Jogos Pan-A-
mericanos Júnior (Sub-23), que estão 
sendo disputados no Estádio Pascual 
Guerrero, na cidade de Cáli, Colôm-
bia. A vitória foi de Vida Aurora Cae-
tano Evaristo, sócia-atleta da Adepol, 
Rita de Cássia Ferreira, Letícia Lima 
e Gabriela Mourão. A Colômbia ficou 
com o ouro (43.59s) e o Equador com 
o bronze (44.56s).

O Delta entrevistou o pai e treinador 
de Vida Aurora, Manuel Evaristo Neto, 
que se mostrou realizado pelo mérito. 
Confira!

Evaristo, qual é o sentimento após 
essa conquista em equipe da atleta 
Vida para o Brasil?

E: Estou muito feliz pelos resultados 
da Vida Aurora, não só agora no Pan-
-Americano, onde ela foi finalista nos 
100 rasos, além de prata no reveza-
mento, mas também no Sul-America-
no adulto e sub 23, em que foi campeã 
no revezamento, além de sua convo-
cação para o Mundial.

Como você avalia os resultados da 
atleta no ano de 2021?

Esse ano ela representou o Brasil 
quatro vezes e, em três delas, foi me-

Sócia-atleta da Adepol garante medalha de prata em Cáli!

dalhista! Fizemos um ano fantástico, o 
Brasil tem uma nova geração de atle-
tas e a Vida está entre os melhores. É 
de uma felicidade muito grande para o 
nosso trabalho.

A pandemia foi um contratempo na 
vida profissional de muitos atletas. 
Como você avalia o desempenho 
de Vida durante esse período?

Fechamos o ano com chave de ouro 
e, apesar da pandemia ter atrapalha-
do os treinamentos, nesse segundo 
semestres fizemos grandes resulta-
dos e o Brasil está de parabéns, o DF 
está de parabéns e os patrocinadores 
também estão de parabéns.

A Vida Aurora é uma promessa para o 
atletismo brasileiro, ela mostrou esse 
ano que é capaz de vestir e honrar a 
camisa do Brasil. Para a gente é só 
alegria, a família está super feliz e eu 
também pelos resultados dela!
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NOTAS

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal 
(Sindepo), Marcelo Portella, em atenção às previsões estatuárias, convoca os 
filiados ao Sindepo para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será 
realizada no dia 09 de dezembro às 17h30, ou às 18h, após a segunda convo-
cação.

Presidente do Sindepo convoca filiados para
Assembleia Geral Ordinária na quinta-feira (09/12)
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ESPAÇO MULHER

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

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

Para saber mais, entre em contato pelos telefones (61) 3361-8471 ou 99654-4584.

Receba o tratamento VIP que você merece!
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COMUNICADO
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SORTEIO
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CLUBE ADEPOL



13

2021

CLUBE DE VANTAGENS

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

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

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

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

http://www.clubedodelegado.com.br
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CLUBE DE VANTAGENS
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PARCERIAS

Confira mais uma parceria exclusiva para os filiados das Entidades Integradas! 
Baixe o aplicativo da Lavô em seu celular agora mesmo e use o código de des-
conto para agendar o serviço! Os códigos mudam toda semana, fique ligado 
em nossas redes!
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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

Marcelo Portella
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Júlia Zouain
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE

CONTATO

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
http://adepolsindepo.org.br

