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ENTREVISTA

Mônica Chmielewski Ferreira Loureiro 
é uma Delegada de Polícia aposentada 
natural do Rio de Janeiro que colecio-
na momentos marcantes de sua época 
na ativa. Foram 23 anos de carreira na 
Polícia Civil do DF. “O trabalho Policial 
e do Delegado só se realizam em Equi-
pe, com todos agindo em sincronia em 
busca dos melhores resultados”, avalia a 
aposentada.

O início de sua carreira Policial foi como 
Delegada Plantonista da 11ª DP (Núcleo 
Bandeirante), onde atuou por dois anos. 
“Na época o plantão era 24x48, bem 
desgastante, mas um grande aprendiza-
do de como trabalhar em equipe”, con-
ta Mônica. Logo depois, a servidora foi 
convidada para atuar como Delegada 
Adjunta da Delegacia de Costumes e 
Diversões Públicas (DCDP), que fazia 
o trabalho hoje executado pela Delega-
cia de Proteção à Criança e Adolescente 
(DPCA). “Apurávamos crimes envolven-
do crianças, realizávamos trabalhos em 
bares com a coibição da venda de bebi-
das para menores, atuamos também no 
enfrentamento à prostituição, principal-
mente a de menores”, relembra ela.

Após sua passagem pela DCDP, Mônica 
tornou-se Delegada Adjunta do Serviço 
de Polícia Interestadual (POLINTER) por 
cinco anos, quando ficou cedida na Co-
missão Permanente de Disciplina (CPD) 
da Corregedoria-Geral de Polícia, e na 
Delegacia Especializada em Tóxicos e 
Entorpecentes (DTE 2). Logo após, foi 

Delegada aposentada relembra momentos marcantes na carreira: 
“O trabalho Policial e do Delegado só se realizam em Equipe”

Delegada Adjunta da 27ª DP (Recanto 
das Emas), onde conquistou com sua 
Equipe o terceiro lugar em Prisões do 
DPC. “Diminuímos os homicídios em 
70% mediante o trabalho sistemático de 
relatório dos Policiais e representações 
pela prisão, a maioria feita por mim e 
por outros colegas da Delegacia! Nessa 
época, fiz a primeira Pós Graduação em 
Direito Público, com o tema Policiamen-
to Comunitário, pelo qual me apaixonei, 
e consegui trazer o Prêmio de Cidade 
Escolhida para implantar o Policiamen-
to Comunitário no DF! Ganhamos duas 
viaturas, coletes e outros”, comemora 
Loureiro.

A Delegada passou duas vezes pela 2ª 
DP (Asa Norte), a primeira como Dele-

Delegada Aposentada da Pollícia Civil do Distrito Federal 
Mônica Chmielewski Ferreira Loureiro.
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gada Adjunta e, posteriormente, como 
Chefe. Lá, participou de várias prisões 
e implementou o Projeto Palestras para 
Porteiros e Vigilantes em todas as qua-
dras da Asa Norte, levando um agente 
de cada seção que tratava de tipos de 
crimes para conversar com os porteiros 
e vigilantes. “Houve passagem de infor-
mações importantes para elucidação de 
crimes e estabelecimento de vínculos”, 
conta ela.

Sua primeira chefia foi na 32ª DP (Sa-
mambaia Sul), onde continuou o trabalho 
em equipe para prisões, principalmente 
contra o tráfico de drogas, além do tra-
balho comunitário que já estava implan-
tado na Delegacia com o Segundo Tem-
po para Crianças, recorda. Em seguida, 
foi para a 21ª DP (Taguatinga Sul), tam-
bém como Delegada Chefe. Nesta dele-
gacia, ela contou um caso emblemático 
que ocorreu durante sua passagem: uma 
Operação de drogas que culminou na 
prisão de 11 traficantes do Areal. “Eles 
ficaram presos por muito tempo pelas 
provas que colhemos, trazendo paz para 
aquela região! Elucidamos vários casos 
de repercussão, fizemos atividades de 
oferecimento dos serviços da Polícia Ci-
vil, Museu de Drogas, Identidade Solidá-
ria, Apresentação do DOE, entre outros 
serviços, como cortes de cabelo, atendi-
mentos dentários, tudo isso com o traba-
lho de parceiros da Delegacia! Em áreas 
carentes como o Areal, fizemos também 
palestras de enfrentamento às drogas e 
à violência escolar”, compartilha Mônica.

A Delegada relembra mais casos que, de 
acordo com ela, demonstram a importân-
cia da boa investigação para que a jus-
tiça seja feita, como a elucidação de um 
crime tido como estupro, em que a vítima 
foi encontrada atrás de um bar na Asa 
Norte, dentro de seu carro e sem vida. 

“Por meio de investigação minuciosa, 
apuramos que a vítima tinha morrido do 
coração após ter tido relações sexuais 
com um parceiro eventual! Ele poderia 
ser preso injustamente se minha Equipe 
e eu não tivéssemos perguntado à mãe 
da vítima se ela tinha problemas de saú-
de, o que aliado ao uso de estimulantes 
para malhar, fez com que viesse a fale-
cer com 23 anos”, destaca ela.

Mônica foi nomeada Delegada Chefe 
da Delegacia Especial de Atendimento 
à Mulher (DEAM), onde ajudou a criar a 
Rede de Proteção à Mulher e trabalhou 
em vários casos da Lei Maria da Penha 
e Estupros. Foi nomeada ainda Delega-
da Chefe da DCA, onde permaneceu por 
três anos. “Nessa Delegacia, aproveitan-
do toda nossa experiência em trabalho 
de Delegacias o DPC, os Policiais faziam 
relatórios dos adolescentes perigosos e 
pedimos sua apreensão no Plantão Ju-
dicial. A maioria das vezes conseguimos, 
retirando o adolescente infrator de alta 
periculosidade do convívio com a socie-
dade, ainda que por menos tempo, quan-
do vários crimes deixaram de acontecer”, 
conta ao Delta.

Ela atuou ainda na Delegacia de Com-
bate aos Crimes Contra a Propriedade 
Imaterial (DCPIM), onde destaca o me-
lhor trabalho de sua “Equipe de Policiais 
Extraordinários, com letra maiúscula”, 
elogia. Ela conta que lá faziam flagran-

Delegada Mônica e Equipe da 9ªDelegacia Lago Norte, 
comparecendo a evento da Polícia Militar naquela região.
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tes diversos de produtos falsificados. 
“Alguns desses produtos podem causar 
muito mal à Saúde Pública! Consegui-
mos, após decisão Judicial de que eram, 
realmente, produtos falsificados, destruir 
os produtos falsos que ficavam arma-
zenados na Polícia Civil. Apreendemos 
milhares de produtos falsificados como 
roupas, DVDs, óculos, sapatos, brin-
quedos, cosméticos, cervejas, whiskies, 
remédios, material agrícola, galões de 
oxigênio e anabolizantes! Estes últimos, 
extremamente perigosos para Saúde 
Pública”, pontua Loureiro.

Com o êxito do trabalho em conjunto 
na DCPIM, Mônica foi convidada pela 
Embaixada Americana para conhecer o 
funcionamento interno do enfrentamen-
to aos produtos falsificados nos Estados 
Unidos, tendo feito parte de um grupo de 
mais dois Delegados de outros Estados, 
um Delegado da Polícia Federal e dois 
servidores da Receita Federal, para uma 
viagem a Washington. “A lição que levo 
comigo é a de que o Policial, por seu tra-
balho, pode ser o maior produtor de Jus-
tiça e Direitos Humanos de uma comuni-
dade”, comenta.

Mônica encerrou sua carreira como Dele-
gada de Polícia em 2019, na 9ªDP (Lago 
Norte), onde afirma que, apesar de haver 
menos crimes, havia menos Policiais e 
Delegados para trabalhar. Nesta DP, ela 
destaca a Operação no Varjão para a pri-
são de 19 traficantes adultos e seis ado-
lescentes infratores. “Com o tráfico de 
drogas estão envolvidos vários crimes 
que o acompanham, tais como os furtos, 
os roubos e os homicídios por acerto de 
contas! Fizemos ainda a arrecadação de 
brinquedos e cestas básicas para crian-
ças carentes do Varjão na época do Na-
tal”, relembra ela.

A Delegada aposentada avalia ter feito 
parte de vários projetos e Operações im-
portantes para PCDF. “Em cada Delega-
cia em que trabalhamos, minha Equipe 
e eu procuramos exercer mais do que 
simplesmente o nosso trabalho com ex-
celência, sempre buscamos dar algo a 
mais para a sociedade. Nossos traba-
lhos comunitários foram a cereja do bolo! 
Na DCPIM, procuramos não destruir as 
roupas falsificadas e, pelo trabalho dos 
presos, fazer roupas para serem doadas 
para pessoas carentes. O que me moti-
vou a continuar era a certeza que o nos-
so trabalho fazia o bem para sociedade! 
Tínhamos a missão enviada por Deus 
para proteger a sociedade e esse senti-
mento supera todas as dificuldades que 
passávamos para cumprir essa missão”, 
revela ela.

Delegada Mônica Ferreira participou de Delegação Bra-
sileira, convidada para viagem a Whasington DC  pela 
Embaixada Americana, para conhecer locais de Enfren-
tamento aos Produtos Falsificados em virtude do trabalho 
executado na DCPIM/PCDF.

Comemoração de Natal com Equipe de Policiais Civis 
da 9ª DP no Varjão, Quando foram doados brinquedos a 
Crianças Carentes.
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Mônica lembra ainda da Moção de Lou-
vor recebida por sua participação no Sin-
depo. A aposentada, que hoje em dia faz 
parte do Clube do Livro com outras De-
legadas, avalia estar muito satisfeita com 
a administração da Adepol na gestão do 
Dr. Amarildo Fernandes, que, de acordo 
com ela, “trouxe novas modalidades es-
portivas também para as mulheres, como 
o beach tennis e a canoagem, além do 
Espaço Mulher, que, inclusive, já estou 
com as unhas marcadas para o próximo 
sábado! Também estou bastante satisfei-
ta com o espírito de luta do Dr. Marcelo 
Portella, sempre procurando autoridades 
que possam solucionar as reivindicações 
dos Delegados”, completa.

A Delegada finaliza ressaltando que Po-
licial é aquele que está sempre presen-
te e é capaz de salvar vidas e promover 
a justiça para os que necessitam. “Ser 
Delegado de Polícia, para mim, é ser o 
guardião da segurança na área em que 
trabalho, podendo até mesmo exercer 
papéis como o de psicólogo, assistente 
social, além de promotor de Justiça So-
cial nas comunidades onde trabalham. 
Minha Equipe é minha família Policial até 
hoje e para sempre”, conclui a entrevis-
tada. Encontro das Delegadas Aposentadas com Dr. Rafael  

Sampaio no Clube da Adepol.

Delegada Mônica e Colegas Delegados, quando recebeu 
Monção de Louvor pela sua Participação Ativa no SINDE-
PO, evento realizado no Prédio da DGPC.

Delegada Mônica e Equipe de Policiais Civis da DCPIM, 
em votação de interesse da Polícia Civil, com Parlamen-
tares na Câmara Legilslativa.

Em Palestras para Porteiros e Vigias de Prevenção de 
Crimes e Noções de Segurança Pública realizada por 
Delegada Mônica Equipe da 2ª Delegacia, em todas as 
Quadras da Asa Norte.
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NOTAS
INOVAPOL: Presidente do Sindepo recebe

Moção de Louvor por dedicação em concurso

O presidente do Sindepo, Marcelo Portella, recebeu uma Moção de Louvor na Câ-
mara Distrital, na última quarta-feira (08/09), por sua dedicação ao concurso INO-
VAPOL, onde diversos projetos de ferramentas de auxílio ao trabalho Policial foram 
apresentados. 

Um dos projetos selecionados foi produzido pelo Delegado de Polícia Isac Batista de 
Azevedo. Trata-se de um aplicativo mobile para identificação e cadastro de suspei-
tos, contribuindo para agilizar e tornar mais seguro o ofício do Policial que trabalha 
na ponta da linha.

O Dr. Isac também foi homenageado com a Moção de Louvor e com a Moeda Pira da 
Pátria, oferecida pela Comissão de Segurança da CLDF, representada pelo Deputa-
do Distrital Roosevelt Vilela.
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Galeria de fotos:
Confira como foi a primeira rodada do Campeonato Adeboleiros

A primeira rodada do 13º Campeonato Adeboleiros – Eurocopa teve início no último 
sábado (4/09) e reuniu os times da Inglaterra, Suécia, Itália, Portugal, Espanha e 
Holanda em três partidas emocionantes em busca de pontos para a próxima fase.

Suécia, Itália e Espanha levaram a melhor nesta primeira etapa. Confira as fotos!
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Você pode ficar ligado em tudo que acontece no Adeboleiros 2021 – Eurocopa pelo 
aplicativo Bora Soluções Esportivas, disponível para android e iOs, além de acom-
panhar as resenhas das partidas disponíveis no canal Adeboleiros Adb no Youtube. 
Não perca!

https://www.youtube.com/channel/UC17ZtCwETBWsrM7JE_Arhhw
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Veja como foi a participação de Rayane Soares,
sócia-atleta da Adepol, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Rayane Soares da Silva é uma jovem 
maranhense criada em Brasília que 
aprendeu, desde muito cedo, a driblar 
os obstáculos em busca do sonho de se 
tornar uma atleta de sucesso. Com 22 
anos, a sócia-atleta da Associação dos 
Delegados de Polícia do Distrito Federal 
(Adepol-DF) foi campeã mundial em Du-
bai nos 400m rasos, da classe T13, para 
atletas com baixa visão, e participou des-
ta edição dos Jogos Paralímpicos.

Ela correu os 100 metros rasos feminino 
da categoria T13 em 12s39 e chegou a 
se classificar para a final dos Jogos Pa-
ralímpicos de Tóquio 2020. Rayane re-
velou que, apesar de não ter conseguido 
medalha para o Brasil nesta edição, ter 

chegado tão longe foi satisfatório, pois 
a pandemia de Covid-19 refletiu no de-
sempenho da atleta. “O Brasil parou e 
muitos países de fora continuaram trei-
nando”, avaliou ela.

A atleta, que virou notícia em diversos 
sites como: Globo Esporte, Agência Bra-
sília e UOL. Para ela, a experiência de 
participar dos Jogos Paralímpicos, sem 
dúvidas, foi maravilhosa. “Os treinos fo-
ram realmente muito bons e é tudo muito 
lindo no Japão. Os japoneses são pes-
soas extremamente receptivas e foi uma 
experiência que irei levar para sempre. 
Agora, é treinar ainda mais e me prepa-
rar para as próximas competições”, con-
cluiu a esportista.
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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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http://www.clubedodelegado.com.br
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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
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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

