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ENTREVISTA

Um representante do povo em bus-
ca da Justiça. Servir a lei como um 
instrumento do Estado faz com que 
o Delegado de Polícia Civil, Gleyson 
Gomes Mascarenhas, tenha paixão 
pelo que faz. Mas, antes de desco-
brir que aquela seria sua real deter-
minação, passou por alguns serviços 
públicos que o levaram até a carreira 
de Delegado.

Natural de Anápolis - GO, no começo 
da carreira pública passou a integrar 
o quadro de auxiliar no Ministério 
Público de Goiás. Ao se formar em 
Direito em 2022, começou a estudar 
para concursos públicos na área ju-
rídica, pois seu objetivo de carreira 
era ser Promotor de Justiça. Mas, 
em 2004 foi aprovado para o concur-
so público da Polícia Civil do Distrito 
Federal, se formou na academia em 
2005 e tomou posse no ano de 2006. 
“Ao tomar posse como Delegado da 
PCDF e exercer a função de Delega-
do de Plantão, local em que conheci 
o dinamismo da função, percebi que 
esta era a profissão que iria exercer 
pelo resto da vida. A investigação é 
apaixonante!”, relata.

Apesar do concurso público em Bra-
sília, só se mudou de fato para a 

Delegado da Polícia Civil do DF há 16 anos, Gleyson Gomes 
Mascarenhas, afirma que “O trabalho de Delegado de Polícia

vai além de analisar o fato e adequá-lo à norma.”

Capital Federal em 2010. Atualmen-
te, o Delegado de Polícia Civil co-
leciona 16 anos de carreira, tendo 
passado pelo Plantão e Cartório da 
32ª DP; Assessoria do DAG: cartó-
rio da DECAP; Delegado Chefe-Ad-
junto da 24ªDP; Cartório da 26ª DP; 
Delegado Chefe-Adjunto da 35ª DP; 
Delegado Chefe-Adjunto da 05ª DP 
e Delegado Chefe da 5ª DP, função 
que exerce atualmente. 

Durante sua trajetória, Gleyson 
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idade, com um tiro de escopeta ca-
libre 12 no rosto. A menina estava 
dormindo quando foi assassinada”, 
se recorda. 

A investigação requer muita disci-
plina e cuidado. O trabalho na linha 
de frente de combate ao crime não é 
fácil. A família nestes casos se torna 
um alicerce para o profissional. “Dia-
riamente convivemos com as maze-
las da população, vivenciamos o que 
há de pior no ser humano. Portanto, 
é no acolhimento da minha família 
que renovo minhas energias para 
continuar desempenhando a mis-
são que me foi concedida”, declara 
o servidor público.

As Delegacias de Polícia são insti-
tuições que as pessoas recorrem 
não apenas quando precisam relatar 
algum crime, mas também quando 
precisam se sentir seguras. Um fato 
interessante na carreira do Delega-
do de Polícia Civil é que em deter-
minado dia, socorreu uma mãe que 
estava prestes a dar a luz a uma 
criança dentro do carro. “Estava no 
plantão, quando entrou um homem 
desesperado, dizendo que sua es-
posa estava no estacionamento e 
seu filho estava nascendo. Quando 
eu e os outros policiais chegamos no 
carro, a criança já estava literalmen-
te vindo ao mundo. Nenhum de nós 
tínhamos treinamento para auxiliar 
no parto. Entretanto, do outro lado 
da pista, havia um hospital e imedia-
tamente, um dos Policiais assumiu 

Gomes conta que aprendeu muito 
com os colegas de profissão e que o 
trabalho em equipe nestes casos são 
essenciais. “Posso afirmar que o co-
nhecimento adquirido com a vivên-
cia com outros colegas, às vezes, é 
mais importante que o conhecimento 
jurídico. O trabalho de Delegado de 
Polícia vai além de analisar o fato e 
adequá-lo à norma. É preciso conhe-
cimento em diversas outras áreas. 
Por isso, sempre é preciso se atuali-
zar também”, explica.

O Delegado de Polícia Civil já partici-
pou de diversas operações. Uma de-
las teve repercussão internacional, 
quando desarticulou uma organiza-
ção criminosa que extorquia pesso-
as do público LGBTQIA+. Com atu-
ação em diversos estados no Brasil 
e também em outros países, como 
a França e a Espanha. Mas, outros 
dois crimes em específico marcaram 
sua carreira. O primeiro foi a prisão 
de um jovem de apenas 20 anos, 
responsável pela prática de diversos 
homicídios. “O detalhe do caso era 
que ele sempre esmagava a cabeça 
das vítimas. Ao ser indagado porque 
utilizava este método, friamente, ele 
informou que adorava ouvir o baru-
lho do crânio das vítimas se partin-
do. O segundo foi a prisão de um 
indivíduo, com diversas passagens 
por homicídio,  que, para se vingar 
da sua vizinha, por acreditar que ela 
era quem o tinha delatado, na ma-
drugada, entrou na casa dela e ma-
tou sua filha, de apenas 06 anos de 
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a direção. A criança nasceu e a mãe 
recebeu auxílio das enfermeiras que 
ali estavam. O detalhe é que o pai 
havia passado em frente ao hospi-
tal e preferiu dirigir até a Delegacia 
para pedir ajuda”, conta.

Sobre o Sindicato dos Delegados de 
Polícia Civil (Sindepo) e a Associa-

ção dos Delegados de Polícia Civil 
(Adepol), conta que a relação é de 
muito respeito e admiração. “Acredi-
to no trabalho deles e sei que eles 
vão nos guiar da melhor forma pos-
sível para que possamos conseguir 
a merecida estruturação da carrei-
ra e a justa recomposição salarial”, 
finaliza.
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NOTAS

Delegados de Polícia Civil do DF ganham espaço dentro da CLDF

Jane Klébia foi eleita com mais de 19 mil votos, se tornando a
segunda mulher mais votada no DF para o cargo

A luta por melhorias em prol das carrei-
ras de Delegados é recorrente para o 
Sindicato de Delegados de Polícia Civil 
do Distrito Federal. Ocupar cargos den-
tro das administrações públicas traz 
voz e representatividade para a cate-
goria que trabalha na linha de frente de 
combate ao crime na capital federal. 
Nestas eleições de 2022, os Delegados 
de Polícia Civil tiveram a conquista de 
eleger uma representante para a  
Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

Delegada de Polícia Civil e conhe-
cida pela luta na garantia de Direito 
das mulheres, Jane Klébia, foi eleita, 
no último domingo (02), como Depu-
tada Distrital. Ela conquistou mais de 
19 mil votos e se destacou como a 
segunda mulher mais votada para o 
cargo na CLDF. Para a nova cadeira, 
garante que a Polícia Civil do DF terá 
um gabinete para recorrer na Câmara 
Legislativa. “Estaremos à disposição 
das instituições representativas da 
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PCDF, Sindicato e Associação, como 
também aos Policiais que poderão 
me procurar porque estarei sempre à 
disposição para ouvir as demandas”, 
destaca Jane. 

Servidora pública há 40 anos, a von-
tade de se candidatar partiu de um 
apelo social. Tomando destaque por 
suas ações enquanto Delegada, Jane 
Klébia passou a receber pedidos 
para que representasse a socieda-
de dentro do Parlamento. “Passando 
por este contato social, algumas pes-
soas começam a desejar que você 
as represente em um espaço maior”, 
afirma a Policial. 

O baixo salário da categoria ainda é 
uma realidade e a recomposição sa-
larial um desejo. Esta é uma das bata-
lhas que os Delegados de Polícia Ci-
vil travam frente ao Poder Executivo 
no desejo de serem atendidos. Mas, 
além disso, o Sindepo reconhece os 
esforços dos demais Delegados que 
se empenharam muito para obter a 
candidatura nestas eleições, Alírio 
Neto, Fernando Fernandes, Júlio Cé-
sar, Pablo Aguiar, Rafael Sampaio e 
Sérgio Bautzer. O Sindicato agradece 
aqueles que buscam melhorias para 
a carreira de Delegados e parabeni-
za os candidatos pela coragem.  
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Termina o prazo para inscrições das chapas para o triênio 

As eleições para o triênio 2023 
a 2025 para a nova diretoria do 
Sindicato dos Delegados de Polícia 
Civil do DF (Sindepo/DF) estão pró-
ximas e o prazo para as inscrições 
das chapas candidatas à disputa 
se encerrou nesta sexta-feira (07). 
Para o próximo triênio os Delega-
dos de Polícia Civil se uniram em 
um acordo para inscrever apenas 
uma chapa que representará toda a 
categoria. 

Este gesto, para o atual Presiden-
te, Paulo Roberto D’Almeida, de-
monstra seriedade e união entre os 
colegas. “Os nossos objetivos são 
sempre os mesmos, lutamos pe-
las mesmas causas e esta foi uma 
oportunidade muito boa que tivemos 
de reunir todos em um grupo só, in-
dependente de qualquer diferença. 
Nós temos que estar unidos porque 
temos ainda pela frente muitas ba-
talhas para enfrentar”, declara.

A nova diretoria, se eleita, terá 
como Presidente a Delegada da 
Polícia Civil, Cláudia Aparecida da 
Silva Alcântara, Vice-presidente o 
Delegado Rodrigo Pereira Larizzatti, 
Diretor Financeiro o Delegado Dar-
bas José Coutinho Filho, Primei-
ro Suplente o Delegado Fabiano 

Gomes de Oliveira, Segundo Su-
plente o Delegado Ricardo Bispo 
Farias e Terceiro Suplente a Dele-
gada Ana Carolina Litran Andrade.

Para a Delegada da PCDF, Cláudia 
Alcântara, é muito importante que 
todos estejam juntos nesta jornada. 
“A Polícia vai estar muito bem re-
presentada por todos nós. Por isso 
é importante que todo o grupo traga 
as suas ideias para que possamos 
lutar por nossas causas”, afirma.

As eleições acontecem no dia 09 de 
novembro no mesmo dia das elei-
ções da nova diretoria da Associa-
ção dos Delegados de Polícia Civil 
do Distrito Federal (Adepo/DFl). 
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Sindepo e Adepol promovem campanha
para o Dia das Crianças 

Para o Dia das Crianças o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito 
Federal (Sindepo/DF) e a Associação dos Delegados de Polícia Civil (Adepol/
DF) estão promovendo uma campanha de arrecadação de roupas, sapatos e 
brinquedos.

As doações podem ser feitas até o dia 14 de outubro e serão revertidas para 
uma instituição que cuida de crianças com câncer na região do Sol Nascente. 
Para contribuir basta ir até um dos pontos de arrecadação e deixar a sua doação.

Locais de arrecadação:
Sede do Sindepo e Sede da Adepol, de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h, 
até o dia 10 de outubro.
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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

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/ 
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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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