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ENTREVISTA

Jonas Maracajá de Morais é um De-
legado aposentado que carrega muito 
orgulho pela profissão que o acolheu. 
Sua trajetória na Polícia Civil do Distri-
to Federal começou há 21 anos. “Fui 
agraciado com a oportunidade de fa-
zer a diferença na vida de muitas pes-
soas. Nos meus muitos anos atuando 
no plantão, pude vivenciar essa grata 
experiência”, relata o entrevistado do 
Delta.

Paraibano de nascença e brasiliense 
de criação, Jonas relata que, com 11 
anos, já trabalhava em feiras e vendia 
pastel e picolé pelas ruas de Ceilândia 
para complementar a renda de sua fa-
mília. Ele teve seu primeiro emprego 
formal como office boy, aos 17, onde 
ficou por cerca de três anos, já no car-
go de Tesoureiro da empresa.

Aos 20, o servidor assumiu um car-
go no Banco de Brasília (BRB) e, dez 
anos depois, o deixou para estudar 
para o concurso de Promotor de Jus-
tiça. Ele lembra que, dois anos após 
sair de seu emprego, com suas econo-
mias se esgotando e na segunda fase 
do concurso para Promotor, ele deci-
diu prestar concurso para Delegado. 
“Não passei para Promotor, mas pas-
sei pra Delegado, diante disso, decidi 
que queria exercer a profissão desde 

De vendedor de picolé a Delegado!
Conheça a trajetória de Jonas Maracajá

criancinha”, brinca o aposentado.

Gracinhas à parte, o profissional res-
salta que passar no concurso para 
Delegado foi um grande presente em 
sua vida. “Com certeza foi a melhor 
coisa que me aconteceu, tanto é que, 
após assumir o cargo, desisti de fazer 
outros concursos”, ressalta Jonas.

Desde que assumiu a profissão, em 
1999, Jonas esteve lotado no plantão 
da 12ª DP (Taguatinga Centro), 13ª 
DP (Sobradinho), 26ª DP (Samam-
baia Norte), por duas vezes na 14ª 
DP (Gama) e 27ª DP (Recanto das 
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Emas). Ele também foi Diretor Adjun-
to da Divisão de Inteligência da Cor-
regedoria e presidente da Comissão 
Permanente de Disciplina (CPD), a 
convite do atual Delegado-Geral, Ro-
bson Cândido, que foi seu colega de 
plantão no início da carreira.

Ele avalia que, durante seu tempo na 
DI da Corregedoria, teve a chance de 
confirmar a opinião que já tinha: o Dis-
trito Federal tem a melhor Polícia do 
país. “Durante os dois anos e meio em 
que atuei naquela Divisão, pude no-
tar que a Instituição é composta por 
Policiais honestos e, em sua grande 
maioria, comprometidos com o exer-
cício da função. Trabalhadores que 
sentem prazer com a profissão que 
escolheram”, expressa o profissional.

Perguntado sobre a família, ele res-
ponde que a esposa Stela - juntos há 
mais de trinta anos -, e a filha Júlia, 
foram sua sustentação durante a épo-
ca da ativa. “Quem passou pelo plan-
tão de uma Delegacia sabe o quão 
pesada é a carga emocional que en-
frentamos. Muita violência, conflitos, 
maldade e etc, por isso é fundamental 
chegar em casa após um plantão difí-
cil, encontrar sua família, abraçá-los, 
beijá-los e agradecer a Deus pela gra-
ça de ser abençoado por tê-los ao seu 
lado”, destaca Jonas.

O Delegado aposentado, que é apai-
xonado por leitura e aspirante a escri-
tor, conta que já publicou dois livros 
de ficção. “Tenho outras duas obras 
prontas e alguns contos. Literatura, 
música e cinema são meus hobbies 
favoritos”, expõe ao Delta.

“Somos frutos das nossas escolhas”

Ao analisar sua trajetória profissional, 
o Delegado relembrou uma frase que 
sempre fala para a filha: Somos fru-
to das nossas escolhas. Por isso, ele 
avalia que ter escolhido, por cerca de 
14 anos, atuar como Delegado de plan-
tão, trouxe benefícios que agregaram 
em sua vida pessoal, como o sistema 
de folga da carreira, que possibilitou a 
ele acompanhar o crescimento da fi-
lha, seus primeiros passos, primeiras 
palavras, o primeiro dia na escola, na 
natação, no inglês, etc.

Profissionalmente, o aposentado des-
taca que ser Delegado de plantão é 
estar em contato direto com a socie-
dade. “Ele é o cara que vai atender o 
cidadão, orientá-lo. É também o que 
prende ou solta, quando entende não 
ser a situação que lhe foi posta, fla-
grante delito. É o que realiza concilia-
ções, dirime conflitos, aconselha, dá 
bronca, ‘paga geral’, pelo menos para 
mim era assim”, relembra ele.

Para o profissional, uma investigação 
bem feita deve ser conduzida com se-
riedade, competência e acima de tudo 
com imparcialidade. “Quanto mais cor-
retas, imparciais e responsáveis forem 
conduzidas as investigações, mais se-
remos respeitados e valorizados pela 
sociedade. Um profissional valorizado 
e respeitado é um profissional com-
prometido, motivado e, com certeza, 
mais dedicado. E é desse profissional 
que a PCDF precisa”, aponta Maraca-
já.
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Em sua visão, a ascensão na carrei-
ra deveria priorizar a competência e a 
dedicação do profissional. “O histórico 
profissional do Delegado e, aliado a 
isso, o tempo na carreira e a experi-
ência deveriam ser levados em consi-
deração, não apenas a indicação polí-
tica ou por afinidade. Essa é uma das 
poucas críticas que tenho em relação 
à Instituição e, sem sombra de dúvida, 
uma das pautas que o Sindepo deve-
ria abraçar, juntamente com todos os 
colegas que estão na ativa”, analisa o 
Delegado.

Maracajá acrescenta que foi muito fe-
liz na PCDF, onde conheceu pessoas 
maravilhosas e grandes profissionais. 
“Principalmente minhas equipes dos 
plantões de P13, P26 e P27, profis-
sionais e amigos que me ajudaram a 
exercer minha função com tranquili-
dade e sabedoria. Deus me abençoou 
permitindo que me encontrasse com 
todos eles. Obrigado a todos os pro-
fissionais da PCDF com os quais eu 
trabalhei, cada um de vocês contribuiu 
para a realização da minha missão. 
Obrigado”, conclui o entrevistado. 
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NOTAS

A Assembleia Extraordinária do Sindi-
cato dos Delegados de Polícia do Dis-
trito Federal (Sindepo/DF) aconteceu 
nesta quinta-feira (03/02) e deliberou, 
por maioria de votos, pela aderência 
constitucional à operação PCDF Le-
gal, deflagrada após a Assembleia do 
Sindicato dos Policiais Civis do DF 
(Sinpol-DF), na última segunda-feira 
(31/01).

Dessa forma, durante a operação, os 
servidores só devem executar ações 
de diligência, prisões e apreensões 
caso seja observado o número míni-
mo de policiais civis que a atividade 
exige e somente em condições totais 
de segurança.

A intenção dos Delegados é demons-
trar apoio e união aos Policiais Civis 
e Forças de Segurança na luta pelo 
recomposição salarial.
 
Ao mesmo tempo em que a Polícia Ci-
vil de Brasília é tida como a melhor e 
mais eficiente a nível nacional, os de-
legados da PCDF ocupam, hoje, uma 
das piores colocações no ranking sa-
larial da categoria no país.

O presidente do Sindepo/DF, Rafael 
Sampaio, frisou que o diálogo com o 
GDF tem demonstrado avanços, mas 
a categoria ainda espera uma respos-
ta quanto a percentual, tendo em vista 
que as Leis de Responsabilidade Fis-

Em AGE, Delegados aderem à operação PCDF Legal deflagrada 
pela categoria dos Policiais Civis
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cal e Eleitoral proíbem o aumento da 
despesa de pessoal expedido nos 180 
dias anteriores ao final do mandato do 
titular do Poder.

A segunda pauta deliberada pelos 
presentes tratou sobre o Serviço Vo-
luntário Gratificado (SVG) para o mês 
de março que, por hora, ficará permiti-
do à categoria a marcação. A decisão, 
entretanto, será reavaliada em uma 
nova AGE, antes do carnaval, caso a 
categoria não receba nenhuma res-
posta do Governo. 

A não marcação do SVG para o mês 
de fevereiro, que continua valendo, 
ocasionou o deslocamento de agen-
tes de atividades especiais para su-
prir escalas de plantões, o que tem 
afetado serviços essenciais à popula-

ção. “Temos um mês para tratar com 
o governo e o sentimento é de que as 
portas estão abertas e uma proposta 
será feita à categoria nesse período”, 
avaliou o presidente do Sindepo.

Outras pautas

Sindicalizado ao Sindepo, o Delega-
do-Geral da PCDF, Robson Cândido 
esteve presente na AGE e sinalizou 
que as legislações que alteram as 
condições do INAS serão sanciona-
das na semana que vem e que em até 
20 dias o modelo já deve estar traça-
do.

Os projetos que autorizam a majora-
ção do auxílio-alimentação e a criação 
do auxílio-uniforme foram encaminha-
dos à CLDF.
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NOTAS

As Entidades Integradas homenageiam os profissionais que fizeram aniversário do 
Curso de Formação de Delegado de Polícia na última terça-feira (1º/02)! 

Parabéns pela garra e determinação em continuar, ao longo de 23 anos, desem-
penhando os aprendizados adquiridos durante a formação e buscando constante 
aprimoramento na rotina profissional para, cada vez mais, servirem à sociedade de 
maneira íntegra, justa e eficaz!

Confira as fotos da época!

Recordar é viver! Turma de Delegados celebra 23 anos
do Curso de Formação
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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 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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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

