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ENTREVISTA

“Ser Delegada foi um sonho de meni-
na. Meu pai é Delegado da Polícia da 
Polícia Federal aposentado e meu tio 
era Agente da Polícia Federal, logo, 
desde pequena, tive contato com a 
profissão e ouvia sobre as investiga-
ções”, conta a delegada Fabíola Brug-
nara Chelotti. 

Nascida em Brasília, ingressou na 
faculdade de Direito com apenas 17 
anos. Durante a graduação estagiou 
em escritórios de advocacia, mas a 
carreira de Polícia sempre foi seu ob-
jetivo. “Assim que me formei foi pu-
blicado o edital para o concurso de 
Agente de Polícia, o qual me inscre-
vi e passei. Anos depois, retornei aos 
estudos para concurso e fui aprovada 
para o concurso de Delegado da Polí-
cia Civil do Distrito Federal”, relembra 
Fabíola que exerce o ofício há 4 anos 
e soma ao todo 16 anos de trabalho 
na PCDF.

Fabíola atuou como Agente de Polícia 
na na 1ª, 2ª, 9ª e 10ª Delegacias do 
Departamento de Polícia Circunscri-
cional (DPC). Ainda nesta época, ela 
se apaixonou pela questão que envol-
ve a coibição da violência doméstica 
contra a mulher. “Me deparei com inú-
meros registros e investigações en-
volvendo a Lei 11.340/2006, que era 
recente e despertava muitas dúvidas 
e interpretações divergentes”, explica. 
Como Delegada de Polícia, empossa-
da em setembro de 2019, agora Fa-

Sonho de menina, realização de mulher:
Delegada Fabíola soma 16 anos na Polícia Civil

bíola está na Delegacia Especial de 
Atendimento à Mulher (DEAM I). 

“Vou aproveitar o mês da mulher, 
março, para enfatizar que trata-se de 
tema muito delicado e que merece 
muita atenção” enfatiza a delegada 
que recentemente participou de uma 
ocorrência de tentativa de feminicídio, 
na área nobre de Brasília. “A violên-
cia contra a mulher está na ordem do 
dia e independe de classe social. E 
percebo o não reconhecimento dos 
autores de que aquela conduta prati-
cada contra a mulher é criminosa, ou 
seja, é entendida como natural, o que 
não é. Qualquer uma de nós pode ser 
e estar sendo vítima de violência no 
âmbito doméstico, seja, física, moral, 
sexual, patrimonial ou psicológica”, 
esclarece.
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Fabíola reforça o papel das Delega-
cias Especializadas de Atendimento 
à Mulher no Distrito Federal diante 
deste cenário, e reforça que o traba-
lho é realizado com seriedade e não 
se restringe ao registro policial. Abran-
ge orientação, oferece rede de apoio 
psicológico, jurídico e também auxilia 
o público, visto que trata-se de tema 
multidisciplinar.

‘Mamãe, você estava ajudando as 
mulheres?’

Para a delegada, o apoio da família foi 
fundamental para lograr em êxito seus 
objetivos. “Meus pais e meu irmão me 
apoiaram e me ajudaram muito duran-
te os anos de estudo para meu último 
concurso. A família é a base de tudo, 
é o que faz sentido na nossa vida. É 
meu alicerce e minha rede de apoio 
em tudo o que eu faço”, ressalta a en-
trevistada e acrescenta que o nasci-
mento da filha mudou sua percepção 
de mundo e de amor. “Meu marido e 
ela me auxiliam e me apoiam nos de-
safios profissionais e escolhas. Che-
gar em casa após um dia cansativo de 
trabalho e ser recebida por eles, com 
muito carinho, é revigorante. Minha fi-
lha fala ‘mamãe, você estava ajudan-
do as mulheres?’.

Fabíola afirma que a população acre-
dita muito no trabalho da Polícia e que 
o serviço é muito bem prestado no 
DF. “Temos a confiança da população. 
Muitas vezes ficamos menos tempo 
com nossos familiares para nos dedi-
car a uma investigação e concluir um 
trabalho, pois trata-se de trabalho ár-
duo”, conta.

“Mas nem só de trabalho vive o ho-
mem, né?” Brinca a delegada e diz 
ser necessário manter a vida em equi-
líbrio. Conciliar a família, o espírito, o 
trabalho, o lazer e o social. “No clube 
da ADEPOL conseguimos encontrar 
os amigos, reunir familiares, fazer di-
versas atividades físicas e nos manter 
com saúde física e mental. Temos um 
espaço maravilhoso, à beira do lago, 
repleto de natureza, com piscinas 
aquecidas, parquinho para crianças, 
atividades esportivas como atletismo, 
beach tennis, canoagem, musculação, 
futebol, restaurante, salão de beleza. 
O local está cada vez melhor. Eu faço 
parte do clube de atletismo da ADE-
POL e convido todos a participarem. 
Além dos treinos em equipe, também 
participamos de competições e ainda 
dá pra ganhar umas medalhas”, con-
clui a entrevistada.
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NOTAS

Representantes do Sindepo-DF se reúnem com Secretário
de Segurança Pública para falar sobre reajuste salarial

O vice-presidente do Sindepo-DF, Marcelo Portella, e o Diretor Financeiro, 
Paulo d’Almeida, estiveram reunidos na tarde desta quinta-feira (10), com o 
Secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo e com representantes das 
Forças de Segurança da capital para discutir a recomposição salarial da 
categoria. 

Na próxima semana o Governador do DF, Ibaneis Rocha, deve fazer um 
pronunciamento oficial a respeito do tema.
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Campo de futebol da Adepol agora conta com iluminação LED!

Os gramados do campo de futebol do Clube da Adepol agora contam com uma 
iluminação mais tecnológica para os jogos de futebol de seus associados.

O espaço agora conta com um moderno sistema de lâmpadas LED. A ilumina-
ção da arena esportiva é mais um investimento visando trazer mais conforto 
para quem joga e assiste às partidas, além de economizar na conta de energia 
e valorizar o ambiente.
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S.O.S PETRÓPOLIS
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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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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

EXPEDIENTE

CONTATO

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

