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ENTREVISTA

Para ser um bom delegado são necessárias 
qualidades que vão além do conhecimen-
to jurídico, policial e administrativo. A per-
cepção é do entrevistado do Delta Informa 
desta edição, Mauricio Caseiro Iacozzilli, 
que avalia a boa comunicação como uma 
das maiores ferramentas para auxiliar a 
rotina de quem escolheu trilhar a profissão.

“O delegado de polícia deve conseguir 
ser assertivo e se comunicar bem com 
praticamente todas as classes sociais para, 
com isso, poder desenvolver um trabalho 
bom e efetivo. Isso porque de nada adian-
ta ter o domínio da língua portuguesa e 
do vocabulário jurídico e não conseguir se 
comunicar de forma mais simples com víti-
mas, testemunhas e autores, não raras ve-
zes iletrados. O delegado de polícia, como 
costumo brincar, tem de ser um verdadeiro 
camaleão social”, afirma Mauricio.

O sonho de se tornar delegado de polícia 
começou quando Iacozzilli cursava o 2º ano 
de Direito, em São Paulo, sua cidade na-
tal. Ele conta que se apaixonou pelo Direi-
to Penal e, desde então, sempre trabalhou 
com esta matéria. “Sempre tive por objetivo 
ingressar na carreira de Delegado de Polí-
cia. Para mim é uma missão na qual apren-
demos todos os dias, com nossos erros e 
acertos, tentando ajudar vítimas, levar crimi-
nosos à justiça e auxiliar na construção de 
uma sociedade mais justa e segura” descre-
ve o servidor.

Antes de se tornar delegado, o profissio-
nal foi escrivão de polícia por oito anos. 
Em 2017, tomou posse como delegado de 

Delegado avalia a boa comunicação como
uma das maiores armas para a profissão

expediente na 19ª DP (Setor “P” Norte). 
Posteriormente, exerceu a função de 
delegado-chefe adjunto na 23ª DP (Setor 
“P” Sul) e atualmente exerce a função de 
delegado-chefe Adjunto na 1ª DP (Asa Sul).

“Sem sombra de dúvidas os três anos tra-
balhando na Ceilândia foram uma grande 
escola, pela grande variedade de crimes e 
situações com as quais me deparei. Foi ali 
que me apaixonei pela investigação de cri-
mes violentos, em especial, os homicídios. 
As duas maiores lições que aprendi como 
Delegado de Polícia foram a tomada de 
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decisões e a importância na habilidade de 
comunicação, seja com a população mais 
humilde, seja com os policiais que coman-
damos, seja com juízes, promotores e de-
mais autoridades”, ressalta o profissional.

Ao longo dos quatro anos como delegado, 
Mauricio participou de diversas investiga-
ções e operações de impacto, em especial 
as de homicídio. Em sua concepção, uma 
das investigações mais marcantes foi o 
caso do “tarado do parque”, em 2020, que 
vitimou um jovem de apenas 20 anos de 
overdose da medicação que o autor utiliza-
va para dopar as vítimas. Posteriormente, 
a equipe elucidou diversos outros roubos 
e estupros cometidos pelo criminoso, tan-
to no Plano Piloto, quanto em Planaltina. O 
servidor conta que esse autor já tem uma 
condenação de sete anos de reclusão e res-
ponde há mais de oito processos, um deles 
por latrocínio. “Tirar estes indivíduos perigo-
sos do convívio social e, assim, tentar fazer 
de nossa cidade um local mais seguro para 
se viver, além de trazer um certo alívio para 
as famílias das vítimas é minha maior moti-
vação para seguir na carreira”, expressa o 
delegado.

Mauricio afirma repassar a importância da 
carreira para a sociedade com a divulgação 
dos trabalhos desenvolvidos na unidade 
pela imprensa e redes sociais. “É impor-
tante que os colegas tenham em mente a 
importância da divulgação dos trabalhos e 
operações realizadas, para que a sociedade 
cada vez mais compreenda a importância 
de nosso trabalho”, destaca.

Família

Quando o assunto é família e profissão, 
Mauricio avalia que a compreensão e apoio 
dos parentes é essencial para enfrentar os 
desafios que a carreira impõe em determi-

nados momentos. “A família com certeza é 
de suma importância para enfrentar esses 
desafios, já que muitas vezes nossa rotina 
fica prejudicada com o dinamismo do traba-
lho policial, seja quando estendemos o horá-
rio de permanência na Delegacia de Polícia, 
seja com os acionamentos nas madrugadas 
e finais de semana”, expressa ele.

Entidades de Classe

Para o delegado, o Sindicato e a Associa-
ção são de suma importância para conquis-
tar melhorias funcionais e salariais para a 
categoria. Em sua percepção, ambos vem 
desempenhando um excelente trabalho. “O 
Clube ainda tem a função de integrar os co-
legas com os eventos realizados. Com o ad-
vento da pandemia passei a frequentar me-
nos o Clube, mas é um excelente local para 
rever os amigos e descansar com a família”, 
destaca Iacozzilli.
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NOTAS

O presidente da Associação dos Delegados de 
Polícia do Distrito Federal (Adepol-DF), Amaril-
do Fernandes, esteve presente nesta quarta-fei-
ra (07), no Palácio do Buriti, para acompanhar 
a assinatura do Projeto de Lei nº 1614/2020. O 
PL vai resolver a questão da regularização de 
terrenos ocupados por clubes esportivos, tem-
plos religiosos e entidades sem fins lucrativos 
no Distrito Federal. A Adepol está inserida neste 
contexto pois a área que ocupa na orla do Lago 
não estava regularizada até então. Amarildo 
afirma que o Decreto vem justamente trazer a 
possibilidade de viabilizar a regularização desta 
área.

“Em 2020 o GDF indicou um representante para, 
junto aos clubes, formular este PL, que nasceu 
justamente com a participação de todos os Clu-
bes, inclusive o da Adepol. Demos importantes 

sugestões na ocasião, principalmente voltadas 
para os critérios de pagamento da ocupação, 
já que o pagamento em dinheiro ficaria inviável 
para clubes pequenos como o nosso. Demos 
importante contribuição, por exemplo, na cria-
ção da moeda social”, avalia o presidente.

Com a modalidade de concessão mediante 
retribuição social, o projeto vai de encontro a 
outro implementado desde o início da gestão 
atual. Trata-se da a adesão de sócios atletas 
vindos de áreas carentes do Distrito Federal, 
onde são fornecidos espaço, estrutura, treina-
mento e todos os equipamentos necessários 
para que esses atletas possam se desenvolver 
no esporte e trilhar uma caminhada de sucesso.

“Este projeto serve de base como argumento 
e pagamento da ocupação fundiária através da 

Diretoria da Adepol-DF comemora assinatura de PL
que soluciona a regularização de terrenos ocupados por clubes 

esportivos na capital
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moeda social. Mesmo até então informal, essa 
adesão vem trazendo grandes resultados, tanto 
que hoje uma atleta desse grupo estará repre-
sentando o Brasil nas paraolimpíadas de Tó-
quio”, ressalta Amarildo.

O vice-presidente do Sindepo e presidente 
do Conselho Fiscal da Adepol, Paulo Roberto 
D´Almeida, que fez parte da história da constru-
ção do Clube, fez questão de estar presente na 
ocasião. Ele relembra toda a luta e trajetória até 
chegar à assinatura do PL.

“Essa luta vem desde a época da fundação do 
Clube da Adepol em 1988, quando ainda era 
presidente da Associação. Compramos um ter-
reno e o outro tivemos que pegar concessão até 
que regularizasse a situação, falha da Terracap 
conosco. Gostaria de cumprimentar toda essa 
evolução que passou por nós, finalizando com 
a participação do doutor Amarildo e com a coor-

denação do Sinlazer-DF, Sindicato dos Clubes 
e Entidades de Classe Promotoras de Lazer e 
Esportes do Distrito Federal”, relembra ele.

O presidente da Adepol-DF afirma ainda que 
se trata de uma importante conquista para os 
associados, que terão a garantia de que uma 
importante área do clube será regularizada nos 
próximos meses.

“Essa tão sonhada regularização vem de muito 
tempo, não é de agora e certamente os ex-pre-
sidentes deram grandes contribuições para que 
esse desfecho, de fato, se realizasse. Cumpri-
mento a determinação do governador Ibaneis 
(MDB) juntamente com a Câmara Legislativa, 
que romperam todos esses trâmites regimen-
tais em tempo surpreendente, fazendo com que 
no dia de hoje esse fato fosse concretizado e 
sonho realizado”, conclui Amarildo.
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NOTAS

Confira como foi o último sábado (03/07) no Clube da Adepol, onde os associados puderam 
saborear uma deliciosa feijoada e prestigiar a música ao vivo do cantor Lourival Rodrigues!

Confira as fotos da Feijoada da Adepol do último sábado (03)
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NOTAS

Inscreva seu baixinho no Festival de Fantasias Juninas!
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CLUBE ADEPOL
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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 semana, oferecendo a 
membros da corporação e dependentes serviços a partir de R$ 20,00, incluindo design de sobran-
celhas, 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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OPORTUNIDADE
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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 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.
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo 

Rafael Sampaio 
 

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
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CONTATO

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

