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ENTREVISTA

Regilene Siqueira Rozal vive, há dois 
anos e meio (e contando!), o que ela 
avalia como uma das melhores e mais 
desafiadoras experiências de sua 
vida. Desde que aprovada no concur-
so da Polícia Civil do Distrito Federal 
(PCDF) para o cargo de Delegada 
de Polícia, a goiana afirma que tem 
conhecido realidades e sentimentos 
nunca antes imaginados por ela.

A servidora avalia que ingressar na 
profissão representa para ela a opor-
tunidade de participar ativamente da 
vida em sociedade, contribuindo com 
a manutenção da paz social e com a 
preservação do Estado enquanto ga-
rantidor dos direitos fundamentais do 
cidadão. “O Delegado é a autoridade 
pública dotada do poder-dever de afe-
rir a legalidade da atuação do Esta-
do e de emitir juízo de valor sobre a 
tipicidade penal das condutas, que 
primeiro tem contato com o crime e 
com o delinquente, recaindo sobre 
seus ombros grande parte da respon-
sabilidade sobre o destino da socieda-
de”, destaca Regilene.

Anterior à sua entrada na PCDF, a 
Delegada trabalhou no Poder Judici-
ário do Estado de Goiás por 14 anos, 

Para delegada, a Polícia tem espaço para todos! 
Conheça a trajetória de Regilene Siqueira Rozal, que atualmente trabalha 

na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC)

concurso que prestou antes mesmo 
da graduação em Direito, concluída 
na Universidade Católica de Goiás. 
“Durante todo esse tempo, atuei como 
Assessora Jurídica de Desembarga-
dor, oportunidade em que, além de 
atuar na área jurídica, me trouxe ex-
periência na área administrativa, por 
integrar a gestão do gabinete”, conta 
ao Delta.

Nessa época, também foi professora 
convidada da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás-PUCGO, na cadei-
ra de Direito Processual Civil, e da Es-
cola Judicial de Goiás (EJUG/TJGO), 
onde atuava como conteudista. Pediu 
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vacância em seu antigo cargo quan-
do foi aprovada no último concurso de 
Delegado de Polícia da PCDF, assu-
mido em julho de 2019.

No Tribunal de Justiça, ela conta que o 
trabalho era estritamente de gabinete 
e, quando se viu na iminência de as-
sumir um cargo policial, teve inúmeras 
inseguranças, pois não fazia ideia de 
como seria trabalhar em uma unida-
de policial. “Agora, olhando para trás, 
percebo que minha trajetória como de-
legada iniciou-se da melhor forma que 
poderia acontecer para a transição de 
uma carreira para outra. Fui agraciada 
por trabalhar em delegacias geridas 
por delegados empenhados e preo-
cupados em entregar o seu melhor à 
sociedade que servem, e que também 
se dispuseram a me inserir naquele 
mundo”, avalia Regilene.

Quando tomou posse na PCDF, foi 
lotada como plantonista da 6ª Dele-
gacia de Polícia do Distrito Federal 
(Paranoá) por dois anos, onde teve a 
oportunidade de atuar contra crimes 
violentos de toda ordem, e se deparou 
com uma realidade até então desco-
nhecida. “A minha primeira lotação, na 
6ª DP, foi em uma região com acentu-
ados índices de criminalidade violen-
ta, crucial para forjar minha personali-
dade enquanto policial, que, a bem da 
verdade, ainda está em formação. Foi 
engrandecedor!”, revela a Delegada.

Em maio deste ano, ela foi removi-
da para o Departamento de Polícia 
Especializada (DPE), na Delegacia 

Especial de Repressão aos Crimes 
Cibernéticos (DRCC). De plantonista 
do DPC a cartorária de uma delegacia 
especializada em crimes cibernéticos, 
a profissional avalia que os desafios 
são constantes. “Dada a dinamicidade 
da tecnologia e dos crimes cometidos 
em ambiente cibernético, que exige 
conhecimento técnico muito específi-
co, com o qual ainda não tinha intimi-
dade. Abriu-se um novo mundo para 
mim”, conta ela.

O mundo novo ao qual a Delegada 
se refere gira em torno de investiga-
ções sensíveis e de grande repercus-
são, de sucessivas representações 
junto ao Poder Judiciário, de opera-
ções para cumprimento de mandados 
dentro e fora do Distrito Federal. Ela 
o avalia como um verdadeiro mergu-
lho na atividade policial. “A lição que 
trago comigo é a de que a polícia tem 
espaço para todos! De maneira inte-
grada e com espírito de corpo, o re-
sultado do trabalho é sempre gratifi-
cante. Compreendo como essencial 
ter passado pelo DPC, pelo plantão 
de uma delegacia de área periférica, 
para compreender a atividade policial 
sob uma perspectiva mais abrangen-
te, e só assim assumir uma lotação 
em delegacia especializada”, ressalta 
a profissional.
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Entidades Integradas

Desde que assumiu o cargo, a 
Delegada conta que se filiou ao 
Sindepo e à Adepol, entidades que, 
por seus papéis institucionais e suas 
lutas em constante defesa da catego-
ria, considera de extrema importân-
cia para o fortalecimento da classe. 
“Par além disso, o Clube é um local 
que proporciona não só momentos 
de lazer, mas é importante para a 
integração entre os colegas”, avalia 
Regilene.

Família

Para Rozal, a família é essencial em 
todos os momentos, inclusive para 
enfrentar os desafios da carreira de 
Delegada. “Meu pai, minha mãe e mi-

nhas irmãs sempre me incentivaram 
a estudar e a dar o meu melhor, e, 
mesmo com os riscos envolvidos na 
carreira policial, esse incentivo nun-
ca cessou. Hoje, estando a minha 
família em Goiânia, temos que lidar 
diariamente com a saudade, com a 
ausência física, porque os encontros 
são muito menos frequentes do que 
gostaríamos”, lamenta Regilene.

Ela aproveita o espaço para expres-
sar sua eterna gratidão aos pais, em 
especial ao pai, que perdeu em março 
deste ano. “Uso esse espaço, inclu-
sive, para homenageá-los e agrade-
cê-los por me fazerem ser quem sou. 
Meu pai é o meu eterno amor e sau-
dade, de quem trago sempre as lições 
de lisura e moralidade”, conclui a De-
legada.



4

2021

NOTAS

O Diretor Geral do Campus Ceilândia, 
do Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia de Brasília - IFB, 
professor Ricardo Frangiosi de Mou-
ra, tornou pública a convocação para 
o preenchimento de vagas remanes-
centes para o segundo semestre de 
2021 do Curso de Especialização em 
Ciências Policiais com foco na atua-
ção da Polícia Judiciária, desenvolvi-
do em parceria entre o IFB, a Esco-
la Superior de Polícia Civil do Distrito 
Federal - ESPCDF e a Universidade 
do Distrito Federal.

Ao todo, serão 26 vagas para servi-
dores policiais da PCDF, de qualquer 
uma de suas carreiras, três vagas para 
servidores policiais de qualquer das 
carreiras da Polícia Federal, da Polí-
cia Civil de Goiás e da Polícia Civil de 

Minas Gerais e ainda uma vaga para 
servidores das Polícias Judiciárias 
das demais Unidades da Federação e 
das Polícias Judiciárias Estrangeiras 
com Embaixadas estabelecidas no 
DF, integrantes das Forças Armadas 
e das Polícias Militares que atuem em 
unidades com atribuição para investi-
gação de crimes militares.

Dúvidas e esclarecimentos serão 
respondidos pelo e-mail processo 
seletivo.ceilandia@ifb.edu.br, bem 
como pelo telefone da Escola Supe-
rior de Polícia Civil do Distrito Federal 
- ESPCDF – 3207-5454.

Confira o Edital na íntegra e saiba 
quais os documentos necessários 
para efetivar a matrícula no curso.

IFB abre vagas remanescentes para curso sobre
Ciências Policiais com foco na atuação da Polícia Judiciária

http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/ifb-abre-vagas-remanescentes-para-curso-sobre-ci%C3%AAncias-policiais-com-foco-na-atua%C3%A7%C3%A3o-da-pol%C3%ADcia-judici%C3%A1ria
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NOTAS

Representando as Entidades Integra-
das, o presidente da Associação dos 
Delegados de Polícia do DF (Adepol), 
Amarildo Fernandes, foi recebido na 
terça-feira (09/11), pelo ministro da 
Justiça, Anderson Torres, na sede do 
Ministério.

Também participaram da reunião o di-
retor-geral da Polícia Civil do Distrito 
Federal (PCDF), Robson Cândido, o 
presidente da Associação Nacional 
dos Delegados De Polícia Judiciá-
ria (ADPJ), Gustavo Mesquita, o di-
retor da Associação dos Delegados 
de Polícia do Estado de São Paulo 

(ADPESP), Rodrigo Lacordia e o de-
legado de Polícia José Werick de Car-
valho.

Na reunião, foi reiterada a importância 
de se avançar na construção da Lei 
Orgânica Nacional das Polícias Judi-
ciárias, como um grande legado a ser 
deixado pelo governo federal, para o 
aperfeiçoamento do sistema de segu-
rança pública.

O ministro Torres concordou com a 
pertinência da medida, e afirmou que 
determinará empenho do Ministério 
para o avanço do texto.

Entidades de Classe se reúnem com Ministro da Justiça
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NOTAS

Em mais uma ação para a melhoria das instalações do Clube da Adepol, a troca 
dos aquecedores das piscinas das crianças e dos adolescentes foi concluída. 

O sistema anterior era antigo e instável. Agora, foi colocado um aquecedor 
elétrico com maior capacidade. O modelo usa energia renovável, a partir de 
placas solares fotovoltaicas.

Essa é mais uma obra realizada pela atual gestão da Adepol para garantir mais 
lazer aos associados!

Clube da Adepol: Novos aquecedores para a piscina da garotada!
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NOTAS

A sócia-atleta da Adepol, Vida Aurora 
Evaristo, foi convocada pela Confede-
ração Brasileira de Atletismo (CBAt) 
para compor a seleção que represen-
tará o país na primeira edição dos Jo-
gos Pan-Americanos Júnior.

Em maio deste ano, a velocista, que 
tem uma rotina de treinos  na pista do 
Corpo de Bombeiros do DF, na pista 
de atletismo do Recanto das Emas e 
ainda no Clube da Adepol, disputou o 
Campeonato Mundial de Revezamen-
tos da Silésia, na Polônia. Ela tam-
bém conseguiu as melhores marcas 
pessoais nos 100 m, com 11.52 e nos 
200 m, com 23.62, durante o Brasilei-
ro Sub-20, disputado em dezembro, 
em Bragança Paulista.

A atleta revela estar muito feliz com 
a convocação. “Esse ano foi um ano 
muito diferente para mim como atleta. 
Participei de todas as seleções bra-
sileiras, exceto Tokyo, e de todos os 
eventos internacionais das categorias 
Sub-23 e Adulto. Fui ao Mundial e aos 
Sul Americanos, mas ainda não tinha 
em meu currículo nenhuma participa-
ção em Jogos Pan Americanos. Fiquei 
muito feliz em poder estar novamente 
com a Seleção Brasileira”, conta ao 
Delta.

Sócia-atleta da Adepol, Vida Aurora é convocada para
Pan-Americano Junior de Cali

Para o presidente da Adepol, Amarildo 
Fernandes, a conquista de Vida leva 
inspiração a outros sócios-atletas. “É 
um momento muito gratificante para 
todos que acompanham a evolução 
da Vida Aurora ao longo desses anos 
como sócia-atleta da Adepol. A certe-
za de que o incentivo dos treinos no 
Clube contribuem para o futuro des-
ses atletas é o que nos faz continuar 
nessa caminhada”, destaca o presi-
dente.

O time completo tem 68 atletas, 34 no 
feminino e 34 no masculino. O evento 
está marcado para ser realizado entre 
25 de novembro a 5 de dezembro, na 
cidade de Cali, Colômbia. O atletismo 
será entre os dias 30 de novembro e 
4 de dezembro.
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NOTAS

Na última rodada da primeira fase, nos gramados da Adepol, Portugal e 
Espanha se enfrentaram e quem se garantiu para a próxima etapa foram os 
portugueses, em um emocionante 3x0! Quem também se classificou foi a Fran-
ça, que, de virada, emocionou os espectadores e deu adeus para a Inglaterra 
(4x3). Confira as fotos!

Adeboleiros: Confira como foi a última rodada da primeira fase
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EVENTOS

Marque na agenda: dia 4 de dezembro de 2021 acontece o nosso tradicional 
Baile dos Delegados! A confraternização de fim de ano está de volta, no Clube 
de Engenharia.

Os ingressos já estão à venda nas sedes da Adepol e Sindepo e irão custar 
R$100 até dia 12 de novembro (sujeito a alteração após a data). Os convites 
são limitados a dois (02) por Delegado associado.

Nossa festa terá serviço de manobrista, buffet com jantar completo e bebidas all 
inclusive, além de DJ e show com a banda Joy Band! 

Garanta já seu ingresso!

Para mais informações, reservas e compras dos ingressos para o Baile dos 
Delegados, entre em contato com a organização.

Neide - 61 9 9654-4584 | Lúcia - 61 9 8247-0504 | Vilma - 61 9 8247-0506

Adquira seu convite para o
Baile dos Delegados de Polícia nas sedes da Adepol e Sindepo



12

2021

COMUNICADO

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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COMUNICADO
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COMUNICADO
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SORTEIO
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CLUBE ADEPOL
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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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CLUBE DE VANTAGENS
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CLUBE DE VANTAGENS
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PARCERIAS
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Confira mais uma parceria exclusiva para os filiados das Entidades Integradas! 
Baixe o aplicativo da Lavô em seu celular agora mesmo e use o código de des-
conto para agendar o serviço! Os códigos mudam toda semana, fique ligado 
em nossas redes!
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OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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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

29

CONTATO

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

