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ENTREVISTA

De origem humilde e muito trabalha-
dor, João Maciel Claro, trabalhou em 
fazendas até os 23 anos. Nascido 
em Estrela D’oeste(SP), seu primei-
ro emprego como servidor público 
foi no cargo de Segurança Judiciária 
no Tribunal de Justiça de São Pau-
lo. Depois de aprovado no concurso, 
decidiu fazer faculdade de Direito e 
se formou em 2005. Viu a profissão 
de Delegado de Polícia como uma 
oportunidade, prestou concurso para 
a Polícia Civil do Distrito Federal e 
em 2006 foi convocado para tomar 
posse na PCDF e se mudou para 
Brasília.

O dia era 20 de março de 2006, mes-
mo com o sonho de ser Promotor de 
Justiça, Maciel conta que a se apai-
xonou pela profissão. “O cargo de 
Delegado de Polícia que me acolheu, 
a PCDF me acolheu. Quando cursa-
va a faculdade queria ser Promotor 
de Justiça, porém, logo que entrei na 
Polícia, trabalhei com equipes mara-
vilhosas e assim me apaixonei pelo 
cargo”, lembra o servidor.

Atualmente, entende o dever da pro-
fissão e afirma que tem como papel 
fundamental a garantia de Direitos 
do cidadão. “O Delegado de Polícia 

João Maciel Claro, Delegado há 17 anos, conta um pouco da sua 
história: “A sociedade reconhece o trabalho da PCDF e é muito 

bom sentir que cumprimos nosso dever”

protege os bens mais importantes 
do ser humano. Protegemos a vida, 
a liberdade, a dignidade humana, 
somos promotores de justiça social, 
somos instrumentos para a segu-
rança pública e a paz social”, expli-
ca João.

Delegado há 17 anos, sua primeira 
lotação foi como plantonista, na 23ª 
DF e depois ocupou o mesmo cargo 
nas 17ª, 18ª e 23ª DP. Na 38ª DP, 
se tornou Delegado-Chefe Adjunto  
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Mas, o Delegado também ressalta 
a importância de uma boa investi-
gação antes de tomar qualquer de-
cisão. “Viver é ser livre, depois da 
vida, o bem mais importante do ho-
mem é a liberdade, devemos ter em 
mente que o Delegado de Polícia, 
por ter entre suas atribuições cons-
titucionais pode privar um indivíduo 
de sua liberdade. Por isso, deve 
pautar sempre no bom senso”, de-
clara o servidor.

Há tantos anos lidando com a reso-
lução de crimes, o ele conta com o 
apoio da família. “Eles são a base 
de tudo! O reconhecimento dos fa-
miliares e amigos do nosso trabalho 
é o combustível para sempre fazer-
mos o melhor”, reforça o paulista. 

Secretário-Geral da Associação dos 
Delegados de Polícia Civil do DF, 
reconhece a importância dos traba-
lhos das Entidades Integradas em 
prol da categoria. “Desde o primeiro 
dia que tomei posse sou sindicali-
zado ao Sindepo/DF e associado a 
Adepol/DF. Já exerci e exerço car-
gos nas entidades, sei o quanto é ár-
duo o trabalho de nossas entidades, 
sempre buscando o melhor para os 
Delegados de Polícia do Distrito Fe-
deral”, finaliza João.

e depois também na 17ª DP. Já nas 
Delegacias de Polícia da 4ª e 23ª, 
atuou como Delegado-Chefe e hoje 
exerce o mesmo cargo na 3ª DP. 

Estar na linha de frente de comba-
te ao crime é um trabalho árduo. Ter 
o reconhecimento da sociedade e 
saber que está trilhando o caminho 
certo dá um gás para os dias difíceis 
de trabalho. Para João Maciel, é sa-
tisfatório saber que cumpre o dever. 
“A sociedade reconhece o trabalho 
da PCDF e é muito bom sentir que 
cumprimos nosso dever. É prazero-
so integrar uma Instituição Policial 
com um índice de mais de 90% de 
apuração de crimes violentos. Isso 
nos dá a certeza que estamos no ca-
minho certo. Que o nosso trabalho 
é reconhecido e que fazemos muito 
para que o cidadão do Distrito Fede-
ral tenha tranquilidade e segurança 
de qualidade”, afirma o Policial.

Mas, a carreira de João Maciel não 
tem só boas histórias. Ele recorda o 
triste caso do assassinato covarde 
de uma criança de apenas 1 ano e 
11 meses. Em 2013, o professor de 
jiu-jítsu Daryell Dickson Menezes foi 
acusado de abuso e espancamento 
contra Miguel Estrela, levando o me-
nino ao óbito. Condenado em júri po-
pular, há mais de 20 anos de prisão, 
o homem não confessou a autoria do 
crime, mas a investigação realizada 
pela equipe esclareceu qualquer dú-
vida.
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NOTAS

Entidades Integradas promovem festa no Dia das Crianças 

Muita diversão e alegria, foi assim a 
festa para as crianças realizada pela 
Associação dos Delegados de Po-
lícia do DF (Adepol/DF) e o Sindica-
to dos Delegados de Polícia Civil do 
Distrito Federal (Sindepo/DF). O even-
to para os associados e seus familiares 
aconteceu na última quarta-feira(12) e 
durou o dia inteiro.

Corrida do saco, pintura de rosto, te-
atro infantil e várias outras ativida-
des animaram os participantes. Para 
Bruna, filha da Delegada de Polícia 
Civil Sarllys Soares, o evento foi só 
diversão. “Trouxe a minha filha, a mi-
nha prima, a minha afilhada e cunha-
da. Nós estamos aproveitando muito 
a festa que está muito bem-organiza-
da, muito legal a iniciativa do clube”, 
afirmou.

Para a Ana Catarina, esposa do Dele-
gado de Polícia Civil, Eduardo Gama, 

a comemoração prestigiou bem as 
crianças e as fez se sentirem espe-
ciais. “Trouxemos nossos filhos Pedro 
e Sofia. O evento está muito bonito, 
tem bastante atrações para todos os 
gostos e é muito importante prestigiar 
as crianças, para que elas se sintam 
especiais desde pequenas para terem 
um desenvolvimento pleno e autoes-
tima. Está tudo lindo aqui”, declarou.

Campanha de arrecadação 

Além do dia divertido no clube da 
Adepol, as Entidades Integradas rea-
lizam uma campanha de arrecadação 
para crianças com câncer, tratadas 
por uma instituição na região do Sol 
Nascente. Os interessados em con-
tribuir, podem levar roupas e brin-
quedos, nas Sedes do Sindepo e da 
Adepol, das 08 às 18h. A campanha 
acontece até esta sexta-feira, 14 de 
outubro.
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NOTAS

Quer comprar ou vender um produto?
Adepol/DF cria Espaço Classificados no Delta Informa

Tem algum serviço a oferecer, mas 
não sabe onde divulgar? Ou até mes-
mo aquele item que não tem mais uti-
lidade e gostaria de passar para fren-
te? Com o intuito de facilitar a troca 
entre os associados, a Adepol dispo-
nibilizará no Delta Informa uma seção 
especial. O Espaço Classificados será 
lançado no dia 16 de setembro.
 

Serviços, produtos para negociação, 
trocas, vendas ou até mesmo alugu-
éis são algumas das várias possibili-
dades de trâmites de negócios para os 
associados. Ficou interessado? Para 
anunciar é bem fácil, basta enviar um 
e-mail para clubeadepol@adepoldf.
org.br, com todas as informações do 
serviço ou produto que deseja colocar 
para negociação.
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CLASSSIFICADOS

EMPANADAS CONGELADAS PRONTAS PARA O PREPARO
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CLASSSIFICADOS

Apartamento 2 quartos em Goiania-GO, no famoso setor Bueno, avenida T13, 
com um quarto de casal e um quarto  com duas camas de solteiro.

Preço por R$200 a diária para duas pessoas e 250 para até 4 pessoas (final de 
semana mínimo duas diárias).Taxa de limpeza de 150 reais em qualquer caso.

Contatos pelo telefone 62991525386.

APARTAMENTO 2 QUARTOS / GOIÂNIA

2 apartamentos em RIO QUENTE-GO com infraestrutura integral de lazer 
(piscinas aquecidas, sauna, piscina infantil tematizada, salão de jogos, bar, res-
taurante, na melhor esquina da Rua Principal, onde você fará tudo a pé como ir 
a restaurantes, à feirinha popular, e a meros 100 metros do mais famoso resort 
do Brasil (Hot Park Rio Quente Resorts, que vende ingressos para passar o 
dia). 1 quarto com cama casal, e sala com sofá que transforma em 2 mini ca-
mas, 2 ar condicionados, 2 TVs e sacada para rua principal.

APARTAMENTOS / RIO QUENTE - GO

Preço exclusivo para setembro, ou-
tubro e novembro por R$500,00. En-
trando sexta e saindo domingo de 
noite ou segunda de manhã. Até 4 
pessoas. Para reservas iniciando e 
findando entre segunda feira e quinta 
feira preço promocional duas noites 
por R$300,00, com mais uma noite 
adicional a R$100,00.

Contatos 62991525386
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CLASSSIFICADOS

APARTAMENTO / BRASÍLIA / SUPER QUADRA 500 SUDOESTE
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ESPAÇO MULHER

O Espaço Mulher está retomando suas atividades de massagens para as filia-
das 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 ser-
viços de design de sobrancelhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação, 
corte, escova e muito mais!

Para saber mais, entre em contato pelo telefone (61) 99249-9110.

Espaço Mulher volta a oferecer massagem para as associadas
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CLUBE ADEPOL
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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 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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REDES SOCIAIS
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Paulo Roberto D’Almeida
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Franciele Bessa
 

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
https://twitter.com/AdepolSindepoDF

	Button 1: 


