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ENTREVISTA

A escolha da profissão de Delegado 
da Polícia Civil do DF para Mauro 
Machado Guedes aconteceu por 
influência de um amigo que o alertou 
sobre o concurso público para o DF. 
Atraído pela oportunidade, decidiu 
tentar e assim o cargo de Delegado o 
escolheu. 

Na época, o carioca estava se prepa-
rando para ingressar em outra carrei-
ra jurídica na cidade natal, no Rio de 
Janeiro. Servidor público desde os 21 
anos, já passou pelo Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial como técni-
co em 2005, no ano seguinte, ingres-
sou no Ministério Público da União, no 
Rio de Janeiro, e em 2009 foi apro-
vado como analista pela Ancine onde 
permaneceu até 2017, após ser apro-
vado como Delegado da PCDF, se 
mudando para Brasília. “Decidi testar 
o destino e as coisas convergiram na-
turalmente para a minha satisfação 
pessoal e profissional. Só tenho a 
agradecer ao amigo e a Deus pelas 
oportunidades e escolhas realizadas”, 
declara o Policial.

Na PCDF há 5 anos, conta que a pro-
fissão proporciona o crescimento in-
dividual por manter essa proximidade 
com situações tão extremas. “Essa 

O poder de influenciar e intervir positivamente na vida de uma 
pessoa! Mauro Machado Guedes conta um pouco sobre os

desafios da profissão em ser Delegado da PCDF

proximidade é uma chance incrível 
de autodesenvolvimento, na medida 
em que os ângulos mais inusitados 
da fragilidade do homem são rotinei-
ramente expostos aos nossos olhos, 
sem intermediários. Para quem con-
segue ver (e escutar), trata-se de um 
inigualável ensejo de elevação das 
virtudes pessoais de autocontenção, 
como a humildade e disciplina.  Além 
disso, existe uma multidisciplinarida-
de inerente ao cargo que vai muito 
além dos conhecimentos jurídicos 
que, embora necessários, não são 
suficientes. Isso também é fascinan-
te”, afirma o Delegado. 
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abraço. “Dá para acreditar!? Teve que 
se contentar com um autógrafo na 
Nota de Culpa. São muitas histórias, 
algumas situações hilárias e outras 
cenas lamentáveis. Só não sei dizer 
se o gênero literário é comédia ou ter-
ror”, conta descontraído.

A parceria da família no trajeto que 
acompanha a profissão se torna indis-
pensável. Mauro Guedes relata que 
tenta separar a vida profissional da fa-
miliar. “Tenho uma regra pessoal, não 
levo assuntos do trabalha para casa 
e isso ajuda bastante no processo de 
detox da mente e da alma. O beijo da 
esposa, o abraço do filho, nada disso 
é por acaso”. 

Adeboleiro, conta que é frequentador 
assíduo do clube da Adepol, mas que 
agora está afastado do gramado de-
vido a uma lesão. Mas, que tem uma 
excelente relação com as Entidades 
Integradas. “ Sempre fui muito bem 
acolhido, tanto no tratamento de ques-
tões institucionais, quanto no clima de 
camaradagem que permeia as de-
pendências do nosso Clube”, declara. 

Ao finalizar, o servidor público ressal-
ta a importância da profissão para a 
sociedade. “Gostaria de fazer o lem-
brete de que a direção da Instituição 
pelo Delegado de Polícia não é uma 
política pública contingencial, mas sim 
uma opção expressa do Constituinte 
de 88. Isso significa que existe uma 
segurança jurídica, de estatura cons-
titucional, que deve ser respeitada, 

O servidor público ressalta também a 
satisfação em poder influenciar positi-
vamente a vida de outras pessoas que 
dependem do serviço da instituição. 
“Devo dizer que é incomensurável a 
satisfação de poder influenciar positi-
vamente – de verdade, sem devaneios 
burocráticos ou acadêmicos – a vida 
das pessoas. Por exemplo, quando se 
segrega cautelarmente o agressor de 
uma vítima de violência doméstica – 
prisão em flagrante nos casos de “Ma-
ria da Penha”, fato muito comum em 
nossa rotina profissional – a resposta 
da vítima ao nosso serviço é imediata, 
pois muitas vezes a própria vida dela 
depende desse contato direto entre o 
serviço público prestado e os fatos”, 
ressalta o carioca.

Ao relembrar os anos de profissão, 
conta que não se aprende a lidar com 
os resquícios de crueldade que sur-
gem no dia a dia de um Delegado de 
Polícia Civil. “Me lembro do meu pri-
meiro Auto de Prisão em Flagrante. 
O fato de ser a primeira vez já apre-
sentava uma tensão em si, mas o que 
mais me marcou foram os requintes 
de crueldade do homicida autuado, 
que ateou fogo na residência da víti-
ma, logo após ceifar sua vida, a paula-
das.  Não se aprende a lidar com isso 
nos manuais ou em videoaulas. 

Mas, Mauro conta também que há mo-
mentos descontraídos no dia-a-dia. 
Como em uma vez que uma autuada 
o confundiu com um ator de novela. 
Emocionada, pediu ao Delegado um 
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na prática e os primeiros a assimi-
larem, de fato, a importância desse 
postulado, somos nós mesmos, De-
legados de Polícia Civil. Funções de 
chefia ou assessoramento são passa-
geiras, mas o cargo de Delegado de 
Polícia, com as prerrogativas que lhe 
são inerentes, é permanente. Isso nos 
dá uma base para agirmos não ape-

nas como Delegados-Chefes, mas 
sim como Delegados-Líderes, traba-
lhando em conjunto e com respeito 
aos nossos pares. A mudança que se 
exige de fora , como reajustes sala-
riais e afins, deve, primeiro, partir de 
dentro. Se a cabeça da Instituição não 
for levada a sério, quem padece é o 
corpo inteiro”. 
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NOTAS

Futura diretoria do Sindepo/DF se reúne para alinhar os
trabalhos para o triênio 2023/2025

Nesta quinta-feira (03), a nova dire-
toria que concorre às eleições do tri-
ênio 2023/2025 do Sindicato dos De-
legados de Polícia Civil do Distrito 
Federal (Sindepo/DF) se reuniu para 
alinhar os trabalhos e apresentar as 
funções de cada membro dentro da 
chapa. O atual presidente do Sindepo/
DF, Paulo Roberto D’Almeida é o res-
ponsável por acompanhar este pro-
cesso de transição entre as diretorias. 
 
Neste ano não houve a candidatura de 
outras chapas. Para o sindicato, os De-
legados da Polícia Civil entraram em 
um acordo e apenas um grupo disputou 
as eleições Um dos pontos abordados 
na reunião foi sobre a mobilização dos 
Delegados de Polícia Civil para que 
compareçam no dia da votação. Por-
que apesar de não existir concorrência, 
é necessário que o grupo acumule pelo 
menos 20% dos votos para que seja re-
conhecida a eleição da nova diretoria. 
 
Durante a reunião, foram ressaltadas 
as atribuições de cada membro da di-
retoria. A futura Presidente do Sinde-
po/DF, Cláudia Alcântara, ressaltou a 
importância de mobilizar a categoria 
para que votem, além de nomear os 
fiscais que acompanharão o decor-
rer das eleições. “Nós precisamos de 
uma aprovação de 20%, se nós não 
tivermos, nós não seremos eleitos. 

Então preciso que cada um aqui se 
envolva e convença os nossos cole-
gas das Delegacias para comparecer 
no dia para votar. Não adianta você 
ser uma chapa aclamada com uma 
minoria, então quanto mais pessoas 
aparecerem para depositar o voto nas 
urnas, vai ser melhor. Então eu que-
ro contar com todos vocês”, declara.  
 
As eleições para o triênio 2023/2025 
do Sindicato dos Delegados de Polícia 
Civil do Distrito Federal (Sindepo/DF) e 
da Associação dos Delegados de Polí-
cia Civil do DF, acontecem  no próximo 
dia 09 de novembro, das 8h da manhã 
até às 20h, na Sede da Adepol, no DPE 
e também no DCA II. 
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Sindepo entra com pedido de liberação de documentos ao
departamento de gestão de pessoas da PCDF para pagamentos 

O Sindicato dos Delegados de Polí-
cia Civil do Distrito Federal (Sindepo/
DF) entrou com um pedido ao Depar-
tamento de Gestão de Pessoas da 
Polícia Civil do DF para que fossem 
liberadas as cópias das fichas finan-
ceiras ou contracheques dos asso-
ciados para que possam ser analisa-
das e comprovadas as incidências do 
imposto de renda sobre os valores 
recebidos pelos servidores, a título 
de licença prêmio não gozada, con-
vertidas em pecúnias. 

Pela legitimidade do Sindicato para 
defender os interesses da categoria, 

em julho de 2009, foi ajuizada uma 
demanda coletiva declarando a não 
exigência da incidência de imposto de 
renda sobre a conversão de licença-
-prêmio em pecúnia dos substituídos. 

Atualmente o processo se encontra 
na fase de cumprimento de sentença 
contra a fazenda pública. Mas, para 
que ocorram os pagamentos das par-
celas de licenças prêmios, é necessá-
rio a liberação dos documentos solici-
tados pelo Sindicato ao Departamento 
de Gestão de Pessoas da PCDF. 
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Sindepo participa da reunião da associação nacional dos
Delegados de Polícia (ADPJ) 

O Presidente do Sindepo, Dr. Paulo 
Roberto D’Almeida,  juntamente com o 
Dr. Marco Farah, Diretor Sindical, par-
ticiparam nessa manhã de uma reu-
nião virtual da ADPJ, que teve como 
pauta as tratativas  e encaminhamen-
to de assuntos de interesse da cate-
goria,  entre eles a Lei Orgânica da 
Polícia Civil, a reforma administrativa 
e a aposentadoria especial das polí-
cias civis. O Presidente da entidade 
nacional, Dr. Steferson Nogueira fez 
uma explanação do cenário nacional, 

ocasião em que o escritório encarre-
gado dos acompanhamentos legisla-
tivos e jurídicos apresentou as estra-
tégias que poderão nortear os temas 
principais da nossa pauta, junto ao 
Congresso Nacional, ao Ministério da 
Justiça e ao STF. Ao final foi aprovado 
uma reunião que será realizada em 
Brasília, com as entidades estaduais, 
com o escritório e com a bancada dos 
parlamentares eleitos que abraçam as 
nossas causas. A reunião está previs-
ta para os dias 07 e 08 de dezembro.
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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

HEADPHONE JBL BLUETOOTH EN-
DURANCE DIVE para ouvir músicas 
enquanto você nada na piscina- preço 
R$ 400,00. NUNCA USADO. NA CAI-
XA E COM NOTA FISCAL.

O aparelho tem 1 GB de capacidade 
para você gravar musicas nele, direto 
do computador.

O aparelho comporta em média 200 
musicas formato MP3 e aguenta em 
média 8 horas de música. Cabo JBL 
para carregar a bateria interna forneci-
do. 

Favor tratar com:
EDUARDO, 61-98311-0023.

HEADPHONE JBL BLUETOOTH ENDURANCE DIVE
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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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ESPAÇO MULHER

O Espaço Mulher está retomando suas atividades de massagens para as filia-
das e familiares. Com atendimento de excelência voltado à beleza e a saúde, o 
local foi pensado especialmente para as Delegadas da PCDF.

Serão oferecidas no espaço massagens Relaxante, Drenagem, Modeladora e 
Desportiva.

Seguindo todas as orientações de biossegurança, o local oferece ainda ser-
viços de design de sobrancelhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação, 
corte, escova e muito mais!

Para saber mais, entre em contato pelo telefone (61) 99249-9110.

Espaço Mulher volta a oferecer massagem para as associadas
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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/ 


25

2022

PARCERIAS



26

2022

PARCERIAS



27

2022

PARCERIAS



28

2022

PARCERIAS



29

2022

PARCERIAS



30

2022

PARCERIAS



31

2022

PARCERIAS



32

2022

OPORTUNIDADE
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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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