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ENTREVISTA

Nascido em Niterói, o delegado Márcio 
Araújo Salgado conta que veio para 
Brasília em 1983 para trabalhar no 
Banco do Brasil, onde foi funcionário 
de carreira por 15 anos. Ainda antes 
de ingressar nos quadros da PCDF, 
em 1997, exerceu o cargo de Analista 
Judiciário no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

Embora já tivesse uma carreira sólida, 
Márcio revela que o desejo de ser 
Delegado o acompanhava desde 
muito novo, ao escutar as histórias de 
seu pai, que foi Delegado de Polícia 
Federal. “As narrativas, as resoluções 
de casos por ele vivenciados e suas 
decisões sempre tomadas com grande 
senso de justiça e razoabilidade, bem 
como seus princípios éticos, serviram 
de suporte para minha formação 
profissional e trajetória na PCDF”, 
expressa Salgado.

O Delegado iniciou a trajetória na 
Polícia Civil em fevereiro de 1999 e, 
por 20 anos e meio, dedicou sua vida 
a atender os interesses da sociedade 
se valendo das leis e da justiça. 
“Durante minha trajetória, sempre 
busquei atuar com ética, dedicação 
e tecnicidade, priorizando o trabalho 
em equipe e respeitando as leis e os 
valores da nossa Instituição”, relata o 

Polícia Judiciária é a linha de frente no combate à criminalidade, 
avalia Márcio Araújo Salgado, Delegado aposentado com vinte 

anos na PCDF

entrevistado.

Ao assumir como Delegado foi lotado 
no plantão da 2ªDP (Asa Norte). Nos 
anos seguintes, passou pela 27ª DP 
(Recanto das Emas) e 14ª DP (Gama). 
Depois, teve a oportunidade de 
ocupar, sucessivamente, as chefias-
adjuntas da Divisão de Repressão 
a Sequestros (DRS), Delegacia de 
Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), 
23ª DP (Setor “P” Sul) e Delegacia de 
Defraudações (DEF).

Em 2010, Márcio se tornou Diretor 
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da Divisão Especial de Combate ao 
Crime Organizado (DECO), e, após, 
chefiou a 31ª DP (Planaltina). “Nutro 
carinho especial por essa unidade, 
não apenas em razão do bom trabalho 
realizado em prol da comunidade, 
mas, também, por haver conquistado a 
consideração e amizade dos Policiais 
daquela Delegacia”, avalia.

Com a implantação do plano “Ação 
Pela Vida” do Governo do Distrito 
Federal (GDF), em 2012, foram criadas 
quatro Coordenações Regionais 
para comandar as Delegacias 
do Departamento de Polícia 
Circunscricional (DPC/PCDF). Márcio 
foi designado para exercer o cargo 
de Coordenador da Coordenação da 
Região Leste (AISP LESTE).

O ano de 2013 foi de imensa honra 
para o Delegado, pois foi escolhido 
para o posto de Corregedor-Geral 
da Corregedoria de Polícia (CGP/
PCDF), onde permaneceu até o início 

de 2015. “Em 2015 assumi o cargo 
de Coordenador da Coordenação 
Regional Oeste (AISP OESTE), onde 
fiquei até meados de 2017. Após breve 
passagem pela 10ª DP (Lago Sul), 
transferi-me para a 5ª DP (Asa Norte), 
unidade em que exerci atividades 
cartoriais e encerrei o ciclo na PCDF”, 
conta ao Delta.

Após sua aposentadoria, em 2019, 
atuou ainda como Corregedor 
da Secretaria da Saúde do DF e, 
atualmente, dedica tempo à advocacia 
privada. Casado, pai de três filhos e 
um neto, o Delegado considera que 
sua família foi o pilar fundamental 
de toda a sua trajetória profissional. 
“Eles me deram respaldo em todos 
os momentos, especialmente em 
relação aos desafios mais difíceis e 
decisivos que enfrentei na PCDF”, 
conta Salgado.
Ao longo de sua carreira, Márcio 
teve a oportunidade de participar 
e comandar inúmeras operações 
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policiais de relevância para a PCDF. 
O aposentado relembrou a “Operação 
Acton”, deflagrada em setembro de 
2011, quando estava como Diretor da 
DECO, e que teve grande repercussão 
na mídia nacional.

Na ocasião, foi desbaratada uma 
organização criminosa composta 
por fiscais da AGEFIS, grileiros e 
empresários da construção civil que 
atuavam nas áreas de Vicente Pires e 
Taguatinga, envolvendo pagamentos 
de propinas para que não ocorressem 
embargos ou demolições em obras 
irregulares em imóveis residenciais 
e comerciais, bem como para 
cancelamento de autuações lançadas 
nos sistemas de dados da AGEFIS.

No total, foram presas treze pessoas, 
sendo cinco fiscais da AGEFIS, e 
cumpridos 22 mandados de buscas 
e apreensões em residências, 
estabelecimentos comerciais e na 
própria sede da agência de fiscalização. 
“Ter integrado os quadros da PCDF foi 
motivo de grande orgulho, satisfação e 
realização, tanto no âmbito profissional 
quanto no pessoal”, comemora.

Salgado avalia que a Polícia Judiciária, 
comandada por Delegados, possui 
relevância ímpar no Sistema Jurídico-
Penal brasileiro, constituindo-se 
na primeira linha de combate à 
criminalidade e de aplicação das leis 
penais. “A grande verdade é que a 
formação probatória e a elucidação 
dos crimes são materializadas, 

quase exclusivamente, no âmbito 
das investigações realizadas nas 
Delegacias de Polícia. Em regra, 
nada significativo em relação aos 
fatos é acrescentado a partir das 
fases processuais seguintes”, avalia o 
aposentado.

Nessa avaliação, Márcio afirma: “O 
múnus de presidir um procedimento 
policial gera imensa responsabilidade 
ao Delegado, que, em última análise, 
possui a legitimidade de ser o principal 
representante do Estado no combate 
ao crime, tendo ainda o dever cultivar 
a boa imagem da Instituição perante 
a sociedade”, ressalta o entrevistado.

Associado das Entidades Integradas 
desde à época em que assumiu 
o cargo de Delegado, Salgado 
observa, com enorme satisfação, 
as gestões atuais da Adepol e do 
Sindepo, destacando as melhorias 
que vêm sendo realizadas no Clube 
da Adepol e a atuação do Sindicato 
na defesa dos interesses legítimos e 
das prerrogativas dos delegados da 
PCDF.

O aposentado finaliza com uma 
avaliação do que foi a Polícia Civil do 
Distrito Federal em sua vida. “A PCDF 
é uma grande escola, onde se aprende 
importantes lições que servem, não 
apenas para a atividade policial, mas 
também para o desenvolvimento e 
enriquecimento do indivíduo” conclui 
o servidor.
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MATÉRIA

Janeiro é o mês das férias da garotada 
e os associados do Clube da Adepol 
que não viajaram neste começo de 
ano estão aproveitando, e muito, todas 
as atividades que o Clube oferece!

O espaço conta com saunas, 
churrasqueiras e salão de festas, além 
de ter passado por reformas recentes 
no deck e banheiros e substituído 
os aquecedores das piscinas, tudo 
isso para garantir mais segurança e 
conforto para os associados.

Modalidades e novos esportes têm 
surgido no Clube da Adepol desde 
o ano passado. Atividades como o 
atletismo, o kitesurf, esporte aquático 
que utiliza uma pipa e uma prancha 
para deslizar sobre a água, o beach 
tennis, praticado na quadra de areia, 

e a canoagem têm atraído o interesse 
dos associados.

Para a Delegada de Polícia Agatha 
Natasha Rheinheimer, a escolha 
da Diretoria de Esportes de levar o 
beach tennis para o Clube foi certeira! 
“A disponibilização desta modalidade 
na Adepol reforçou ainda mais 
minha vontade de praticar o esporte, 
principalmente pela excelência do 
Clube e por ter uma vista única”, elogia 
a Delegada.

Pra quem gosta de tênis o clube 
também é uma excelente opção, as 
quadras bem cuidadas são um convite 
aos praticantes do esporte. 

O Delegado de Polícia João Guilherme 
Carvalho, joga tênis e faz Kitesurf na 

Férias combinam com Clube da Adepol!
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Adepol, quando vai ao clube aproveita 
para levar a filha para brincar. “Os 
brinquedos novos estão excelentes 
para crianças pequenas. As melhorias 
tem sido perceptíveis, parabenizo a 
gestão”, destaca o Delegado.

O parquinho conta com brinquedos 
como pula-pula, labirinto, escorregador e 
amarelinha, proporcionando a criançada 
momentos de lazer inesquecíveis.

E por falar em lazer, o Espaço Mulher 

conta com serviços de qualidade e 
atendimento de excelência voltado à 
beleza e à saúde. O local foi pensado 
especialmente para as Delegadas da 
PCDF, para contribuir com o seu bem-
estar e zelar por sua valorização.

Seguindo todas orientações de 
biossegurança, o Espaço Mulher 
funciona aos finais de semana e 
oferece aos membros das Entidades 
Integradas e seus dependentes 
serviços de design de sobrancelhas, 
manicure e pedicure, depilação, 
esfoliação, massagem relaxante, 
corte, escova e muito mais!
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COMUNICADO
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DELTA NA MÍDIA
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CLUBE ADEPOL
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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 
99654-4584.

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.


