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entrevista
“A REALIZAÇÃO DE UM SONHO DE CRIANÇA,
UMA META PROFISSIONAL”
Esta é a avaliação do Delegado Brunno
Oliveira e Silva sobre a profissão, personagem principal do Delta Informa desta
semana.
Natural de Teresina, Piauí, o Delegado
avalia que a escolha da profissão se
deu pelo apreço à carreira e pela ideia
de colaborar com a sociedade.
“Sempre busquei ocupar o cargo de
Delegado. É indubitável a relevância
do trabalho das Polícias Ostensivas,
mas por outro lado, é inegável que a
resposta estatal é mais completa por
meio do trabalho investigativo, atingindo os verdadeiros autores, e sobretudo, resultando em condenações
mais consistentes e com recuperação
de ativos”, afirma Brunno.

para ajudar na sua trajetória até o almejado cargo. Em 2015, ele tomou
posse na PRF e por quatro anos exerceu a função, sendo lotado por um ano
na Delegacia de Santarém, no Pará, e
nos três anos seguintes na Delegacia
de Santa Inês, no Maranhão. Naquele mesmo ano, surge a oportunidade
de ingressar na Polícia Civil do Distrito Federal, com a publicação de um
novo certame para Delegado.

O sonho de se tornar Delegado de
Polícia começou quando Brunno ainda era uma criança. Ele admirava a
atuação dos Delegados nos grandes
casos de investigação. Ao concluir os
estudos, decidiu ingressar no curso
de Direito para trilhar seu caminho até
a tão sonhada carreira.

A tão sonhada posse se concretizou
em 26 junho de 2019, e Brunno assumiu a função de Delegado de Polícia. Sua primeira lotação foi na 31ª
DP (Planaltina), onde ainda trabalha.
“De um sonho de criança à uma meta
profissional. Não me vejo, hoje, em

Após se formar, em 2011, Brunno focou nos Concursos. Ele conta, que
só prestava concurso para Delegado, mas que viu na Polícia Rodoviária
Federal (PRF) uma boa oportunidade
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carreira distinta da Policial. Por estar
ocupando o cargo que sempre almejei
e em uma das melhores instituições
Policiais do País, só tenho a agradecer a Deus. A Ele toda a honra, toda
a Glória, todo louvor, toda gratidão e
toda adoração”, enfatiza Brunno.

um irmão, de um animal de estimação, de um ente querido, e não apenas um final de número de inquérito,
ou um nome ou um CPF”, destaca o
Delegado
Em pouco mais de três anos de profissão, Brunno avalia a trajetória de Delegado de Polícia como prazerosa, de
muitas experiências e aprendizado.
“Ainda estou engatinhando na carreira. De toda sorte, já foi possível vivenciar diversas situações e realidades,
cada qual representando um novo
desafio e um novo aprendizado. Entre erros e acertos, só resta agradecer
aos gestores da minha atual (e até então única) lotação, com os quais tento
aprender todos os dias, dentre outras
coisas, sobre gestão humanizada.
Aos colegas Delegados; e aos agentes, escrivães e demais servidores da
31ªDP, com quem venho aprendendo
sobre investigação, “rua”, garra e determinação”, ressalta.

Para o Policial, a carreira de Delegado além de ser uma grande conquista
e realização profissional, é ainda um
sacerdócio. “Vivenciamos diariamente
as belezas e as dificuldades do cargo,
nas mais variadas searas. De um lado,
a possibilidade de dinamismo no dia
a dia e de estar envolto por adrenalina. Do outro, a responsabilidade de
decidir, muitas vezes sem muito tempo para tanto, acerca dos bens mais
importantes, em especial a liberdade,
buscando sempre sopesar as individualidades de cada caso, respeitando
as garantias constitucionais e, sobretudo, buscando dar amparo à vítima
e à sua família. Muitas das vezes, à
família do autor delitivo; enfim, à sociedade como um todo”, reflete.

Ao ser indagado sobre situações inusitadas ou diferentes que já ocorreram
nesses últimos anos de profissão, o
Delegado brinca. “Na Polícia nós vemos de tudo. Por ser um dos poucos
locais com atendimento 24h e por ser
a primeira barreira entre o bem e o
mal, é comum chegarem situações
inusitadas”, sorri.

Brunno afirma repassar a importância da carreira desempenhando suas
atribuições com correição, humildade, técnica e responsabilidade, buscando sempre manter a credibilidade
e o respeito junto à sociedade. “Desempenhamos, na condição de Delegados de Polícia, a nobre função de
“primeiro juiz da causa”, de “primeiro
garantidor da legalidade e da justiça”,
além de realizarmos um verdadeiro
filtro para os demais componentes da
persecução penal. É necessário o cuidado de enxergarmos nos inquéritos e
demais procedimentos, uma pessoa,
uma família, a vida de um amigo, de
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Mas para ele, cada operação ou fato
Policial pode marcar de alguma forma,
bem como representar um aprendizado. “Situações que envolvem vulneráveis (incluindo aqui, também animais)
acabam sendo mais marcantes para
mim. Todavia, acredito que a operação que desarticulou um grupo da
Bahia, especializado no cometimento de crimes de furto mediante fraude
nos estados da Bahia, Espírito Santo,
São Paulo, Goiás e Distrito Federal,
tenha sido, até então, a que mais me
enriqueceu em aprendizado. Não sei
se pelo fato da vulnerabilidade das vítimas idosas, seja por ter vivenciado
uma realidade distinta e ter apreendido vários conhecimentos com a equipe por meio de erros e acertos, seja
em razão da repercussão do caso, ou
por ter acompanhado o processo de
persecução criminal desde o início e
até algumas decisões no Supremo Tribunal Federal”, acrescenta o servidor.

casa, uma vez que nos encontramos
no desempenho das funções, seja na
rua, no plantão ou em alguma Operação dentro ou fora do Distrito Federal.
Enfim, conforme disse Isaac Newton:
‘se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes”, comenta.
Brunno conta que, desde que se mudou para a Brasília, sente muita falta
de seus familiares, em especial dos
pais, irmãos e do sobrinho, que residem em Teresina. Já a companheira
do Delegado, que é servidora pública
estadual em outra unidade da federação, consegue por meio do Teletrabalho, ficar parte do mês no DF. “A
saudade é diminuída por meio de ligações, em especial das videochamadas, e das viagens, sejam quando eles
vêm para Brasília ou quando retorno
para minha cidade. Sou grato por ter a
companhia dos amigos conquistados
aqui no DF, os quais correspondem a
uma segunda família”, emociona-se o
Delegado.

Sobre o papel da família em sua vida,
o Delegado afirma que sempre teve o
apoio e o suporte deles, e que são fundamentais para encarar os desafios da
vida e da carreira. “Alcançar o cargo
de Delegado dependeu sobremaneira
de apoio e resiliência constantes dos
nossos familiares. E, na lida diária, em
que acabamos por absorver muitas
coisas ruins diante das situações vivenciadas e analisadas, sermos acolhidos em nossas casas com o amor
dos nossos entes queridos é fundamental. Sem contar as vezes que dependemos da aceitação deles no que
diz respeito a eventuais ausências em

Entidades Integradas
Para o delegado, o Sindicato e a Associação são de suma importância
para conquistar melhorias funcionais
e salariais para a categoria. “Minha
relação é boa e amistosa, seja com
a Associação, seja com o Sindicato. Destaco aqui, o nosso Clube dos
Delegados, que é um verdadeiro refúgio mental com a beleza das águas
do Paranoá e da arquitetura da Ponte
JK.”, arremata o servidor.
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notas
Marcelo Portella deixa presidência do Sindepo

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal
(Sindepo-DF), Marcelo Portella, deixou a presidência do Sindicato nesta terçafeira, 10/08, para assumir a Diretoria Geral do Detran/DF.
A nomeação saiu no Diário Oficial do DF desta terça-feira, 9/8. Atualmente,
além da presidência do Sindepo, o Delegado atuava na chefia da 1ª DP (Asa
Sul).
Quem assume a presidência da instituição é o então vice-presidente, Paulo
Roberto D’Almeida, Delegado aposentado, conhecido como Paulinho.
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Diversão garantida é no Parque Infantil do Clube da Adepol
Clube da Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Adepol/DF)
é o lugar perfeito para a diversão e o descanso em família e com os amigos.

rosto, desenhos, brincadeiras com
massinha de modelar, cama elástica,
e muito mais.

As crianças que são dependentes dos
associados contam com uma excelente opção de lazer, enquanto os adultos
relaxam ou aproveitam as atividades
do clube, elas brincam protegidas. O
local dispõe de um Parque Infantil,
com acompanhamento, para que a
garotada possa aproveitar o dia.

O parque foi instalado no Clube em
1987, mas, em outubro de 2020 passou por uma grande transformação,
com brinquedos e instalações novas,
o local ficou ainda mais moderno, divertido e seguro, contando com brinquedos adequados que atendem todas às normas de segurança.

A estrutura infantil proporciona momentos muito especiais para as crianças, sem deixar de zelar pela segurança dos pequenos. Todos os sábados,
o Clube conta com uma monitora que
promove atividades como pintura de

Para o presidente da Associação dos
Delegados de Polícia do Distrito Fe7
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tora melhorou ainda mais essa nossa
percepção de valorização. Nós sempre vemos que o pai e a mãe querem
praticar alguma atividade, então isso
tudo faz com que eles tenham tranquilidade para aproveitar o que o Clube
oferece, enquanto a monitora cuida
das crianças”, ressaltou Fernandes.

deral, Amarildo Fernandes, o espaço infantil caiu nas graças dos pais e
também das crianças. “Nossa primeira expectativa foi trazer a família para
o Clube da Adepol. Nós já tínhamos
um parquinho, porém, improvisado
e muito deficitário, então juntou essas duas questões: a necessidade de
uma grande reforma e a valorização
da presença da criança e da família.

O Parque funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, sendo que aos sábados conta com a presença da monitora, das 10h às 16h.

O parque tem atendido muito bem as
expectativas e as crianças têm gostado. Com a presença de uma moni-
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notas
Adepol: Nova parceria com plataforma Gympass

Atendendo a pedidos de diversos colegas, a Associação dos Delegados do Distrito Federal (Adepol/DF) entrou em contato com a plataforma GymPass, para
uma possível parceria e assim beneficiar os associados.
A GymPass é uma empresa que oferece uma rede nacional de academias, personal trainers, psicólogos e terapeutas, disponibilizando bem-estar a qualquer
tempo e qualquer lugar no mundo onde você estiver.
A contratação da plataforma gera custos e é necessário a adesão de 500 beneficiários.
Para adesão, o interessado deverá pagar o valor do plano escolhido e um valor simbólico, que será repassado para GymPass, de R$ 9,00 (nove reais) por
pessoa.
Ficou interessado? Acesse o link e preencha os dados.
https://forms.gle/h5fhmJA3MvnQY6ea6
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Últimos dias para se inscrever no campeonato Adeboleiros

O campeonato Adeboleiros, promovido pela Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Adepol/DF) está com inscrições abertas.
Nesse ano, a competição será uma homenagem a Copa do Mundo, com seleções que não utilizamos nas edições anteriores, além de diversas novidades e
a grande rivalidade de sempre.
As inscrições vão até 15/8, no site do Adeboleiros (www.adeboleiros.com.br).
Vamos fazer o melhor campeonato de futebol amador do mundo. Vagas limitadas!
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espaço mulher
Espaço Mulher volta a oferecer massagem para as associadas
O Espaço Mulher está retomando suas atividades de massagens para as filiadas 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 serviços de design de sobrancelhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação,
corte, escova e muito mais!
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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 benefícios 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, 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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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 diversas áreas do conhecimento.
Para associados da Adepol-DF, o desconto desse semestre é o valor da
bolsa adquirida pelo candidato + 5%
de pontualidade.
Funciona assim: o candidato parceiro deve prestar o vestibular e passar
ou usar a nota do Enem dos últimos
quatro anos com média igual ou supe21

rior a 450 pontos. Feito isso, é lançado 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 descontos para os filhos de colaboradores 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/
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