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ENTREVISTA

Sarlly Soares é uma mineira que mui-
to fez ao longo dos 26 anos de Polícia 
Civil do Distrito Federal. Durante os 
quatro primeiros anos como escrivã, 
ela se inspirou com a rotina do Dele-
gado de Polícia e prestou concurso 
para integrar a carreira, onde atuou 
por 22 anos com muito afinco e dedi-
cação. “Cada ocorrência solucionada 
me trouxe a sensação de dever cum-
prido e fez parte da minha história”, 
ressalta a aposentada.

A entrevistada, que já teve o sonho de 
ser médica, se apaixonou pelo Direi-
to e pela profissão de Delegada. Ela 
avalia que a carreira escolhida por ela 
pode ser bela e árdua na mesma in-
tensidade. “Ser Delegada de Polícia 
é, antes de tudo, uma das mais be-
las e árduas profissões. Difícil, mas ao 
mesmo tempo apaixonante! Trabalhar 
em prol da paz da sociedade é, mui-
tas vezes, sacrificar sua vida pessoal 
e familiar para garantir a segurança e 
o bem estar da comunidade”, expres-
sa ela.

Ao longo de sua trajetória, Sarlly atuou 
como Delegada de Plantão na 17ª DP 
(Taguatinga Norte), 15ª DP (Ceilância 

Caso Marco Antônio Velasco: conheça o perfil da Delegada que 
esteve à frente das investigações e conseguiu dar um basta nas 

brigas de gangue do Plano Piloto

Centro) e Delegacia da Criança e do 
Adolescente (DCA). Nesta última, a 
servidora aposentada relembra uma 
investigação realizada em 1993 que 
a marcou: o Caso Velasco, em que 
um grupo de 11 jovens, entre 14 e 22 
anos, espancou até a morte o jovem 
Marco Antônio Velasco, de 16 anos.

Ela afirma que a dedicação de toda a 
equipe para a resolução do caso fez 
com que a onda de crimes envolven-
do grupo de jovens tivesse uma con-
siderável baixa naquele período. “Os 
casos envolvendo vítimas crianças e 
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adolescentes sempre me impactaram, 
mas me trouxeram alegrias também, 
pois investigar um fato e, ao final, con-
seguir prender o autor, essa é uma 
resposta para a sociedade e, para 
mim, traz o senso do dever cumprido”, 
avalia a aposentada.

Sarlly foi também Delegada Adjunta da 
antiga Polinter, atual Divisão de Cap-
turas e Polícia Interestadual (DCPI), e 
da 1ª DP (Asa Sul); Assessora da Cor-
regedoria Geral de Polícias; Vogal da 
Comissão Permanente de Disciplina; 
Ouvidora da Secretaria de Segurança 
Pública do DF; Assessora da Secre-
taria de Segurança Pública do DF; e 
Membro da Comissão de Direitos Hu-
manos do DF; além de sócia funda-
dora do Clube dos Delegados. “Minha 
trajetória foi um caminho longo, posso 
dizer que vivi e respirei a Polícia”, afir-
ma ao Delta.

Por ter vivido tão intensamente sua 
carreira, Sarlly conta que muitas ve-
zes não pode estar na presença do 
companheiro e dos filhos, mas que 
isso não é motivo para arrependimen-
tos, pois aprendeu a valorizar ainda 
mais os momentos ao lado da famí-
lia! “A Delegada de Polícia tem que se 
desdobrar, pois é mãe, companheira, 
amiga e não pode deixar que sua vida 
pessoal interfira na profissional, mas 
minha família é o meu aconchego! 
Muitas vezes chegava em casa, sain-
do de um plantão pesado, cansada e 
às vezes chateada, e quando era re-

cebida em casa por meus filhos, seus 
sorrisos já levantavam o meu astral”, 
reflete ela.

A servidora se lembra de uma época 
em que o efetivo da Polícia estava defi-
ciente, os Delegados que trabalhavam 
no expediente, nos finais de semana e 
feriados, cumpriam ainda escalas de 
sobreaviso para cobrir plantões nas 
Delegacias. “Naquela época, diversas 
vezes durante o almoço com a família 
recebia telefonemas para comparecer 
à Delegacia, para lavratura de Auto de 
Prisão em Flagrante”, recorda ela.

A policial avalia, porém, que todas es-
sas dificuldades valeram a pena e ser-
viram de aprendizado para a sua vida. 
“Falar de aprendizado é um assunto 
longo, eu aprendi tanto que escreve-
ria um livro a respeito! Uma das maio-
res lições que tive foi a de conhecer 
de perto o sofrimento humano e lidar 
com ele de forma equilibrada. Aprendi 
que não posso resolver todos os pro-
blemas sociais, mas fazendo a minha 
parte já faço a diferença”, diz a entre-
vistada.
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Para Sarlly, o trabalho na ativida-
de policial dignifica quem o escolhe, 
afinal, sem essas atividades, o equi-
líbrio e paz que a sociedade precisa 
não seriam estabelecidos. “Enquanto 
mulher e Delegada de Polícia, avalio 
que a carreira é de suma importân-
cia, principalmente por se tratar de 
um cargo que poucas mulheres, na 
época que ingressei, tinham coragem 
de abraçar. Sinto orgulho de ter che-
gado onde cheguei, passar por todos 
os desafios que a carreira impõe e 
conseguir me aposentar. Como diz 
nosso hino: Tenho orgulho de ser Po-
licial, enobrece-me a alta missão de 
lutar contra o crime e o mal, e do bem 
ser mais uma expressão”, cantarola a 
mineira.

Entidades de classe

A sócia fundadora do Clube dos De-
legados avalia que o espaço é o pon-
to de encontro dos amigos. Ela está 
por dentro das ações do Sindepo na 
luta por melhores condições salariais 
e afirma que logo alcançarão êxito 
nessa empreitada. “A união faz a for-
ça, então essa parceria do Sindicato 
com a Associação faz muita diferen-
ça. Penso que, em breve, teremos 
novidades, especialmente pelo fato 
de que as forças de Segurança Públi-
ca têm se empenhado para essa con-
quista mútua”, conclui a servidora.
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NOTAS

A Assembleia Extraordinária do Sin-
dicato dos Delegados de Polícia do 
Distrito Federal (Sindepo/DF) acon-
teceu nesta segunda-feira (10/01) 
e deliberou, por unanimidade entre 
os colegas presentes, a não mar-
cação e desmarcação do Serviço 
Voluntário Gratificado (SVG) dos 
Delegados de Polícia do DF para o 
mês de fevereiro.

O quórum optou por se unir ao que 
foi decidido durante a Assembleia 
do Sindicato dos Policiais Civis do 
DF (Sinpol-DF), que ocorreu no úl-
timo dia 3, em demonstração de 
apoio e união da categoria.

O Diretor-Geral da PCDF, Dr. Ro-
bson Cândido, e o Diretor-Adjunto 
da PCDF, Dr. Benito Tiezzi, estive-
ram presentes no início da Assem-
bleia, para reforçar essa união. Na 
oportunidade, o DG informou aos 
sindicalizados que um projeto de 
lei prevendo o aumento do valor do 
auxílio-alimentação da categoria foi 
encaminhada pelo GDF à Câmara 
Legislativa, que o Governador de-
terminou ao presidente do Inas-DF 
que fizesse uma minuta de lei que 
autorize a concessão do plano aos 
policiais e que a proposta de rea-
juste salarial seria apresentada em 
breve.

Em AGE, sindicalizados do Sindepo aderem ao movimento de
desmarcação do serviço voluntário de fevereiro da Polícia Civil
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Em 1º de janeiro de 2022, a Lei 
Complementar nº 173/2020, que 
instituía uma espécie de “regime 
fiscal provisório” para enfrentamen-
to à pandemia do novo coronavírus, 
se tornou obsoleta, o que possibi-
litou que a proposta fosse encami-
nhada. “Eu tenho certeza que, tão 
logo chegue na Câmara Distrital, 
iremos conseguir aprovar em tem-
po recorde”, avalia o DG.

O DG sinalizou que irá se reunir 
com o Secretário de Economia do 
DF, Dr. José Itamar Feitosa, nesta 
terça-feira (11), para solicitar que 
o levantamento do valor disponí-
vel para o reajuste das Forças de 
Segurança do DF seja priorizado, 
de modo que uma proposta efetiva 
possa ser apresentada ao Gover-
nador do DF, Ibaneis Rocha, assim 
que a autoridade retornar à Brasília, 
no próximo dia 22.

Com os limitadores da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que proíbe o 
aumento da despesa de pessoal 
expedido nos 180 dias anteriores 
ao final do mandato do titular do 
Poder, e da Lei Eleitoral, que tam-
bém prevê vedações durante esse 
período, o cumprimento da promes-
sa de campanha de Ibaneis, que 
previa o reajuste salarial da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros e Polí-
cia Civil, fica ainda mais acirrado.

Sampaio avalia que é tempo de 
união entre as categorias e, princi-

palmente, entre os Delegados de 
Polícia do DF, cabeças da melhor 
Polícia do Brasil, cujo salário não 
chega próximo ao mérito conquista-
do com muita luta e sacrifício.
Outras pautas

Os sindicalizados deliberaram ain-
da para que fosse feita uma propos-
ta de paridade salarial e consigna-
da em ata. O presidente do Sindepo 
afirmou que será feito um ofício e 
encaminhado para as autoridades 
das esferas Distrital e Federal.

Também foi votado pela maioria que 
uma parte do fundo orçamentário 
do Sindepo, até 30 mil, fosse dis-
pendido para gastos em publicida-
de, de forma a mostrar à sociedade 
a grande defasagem nos salários 
da Polícia Civil do Distrito Federal, 
servidores da capital do país atual-
mente vistos como os primos po-
bres das Polícias Civis de outras 
regiões do Brasil.
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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 
99654-4584.

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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CLUBE DE VANTAGENS
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PARCERIAS

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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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

CONTATO

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

