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ENTREVISTA

O Delta Informa desta semana conta 
a trajetória da baiana de Formosa do 
Rio Preto, Sibele de Oliveira Marques, 
que entrou na Polícia Civil do Distrito 
Federal em 2009 como escrivã e lu-
tou para ingressar como Delegada de 
Polícia na PCDF quando, em 2015, o 
Tribunal de Contas do Distrito Fede-
ral (TCDF) suspendeu o concurso em 
que havia sido aprovada.

De acordo com a decisão, a medi-
da foi tomada após ser constatada 
uma inversão nas fases classificató-
rias e eliminatórias do concurso. “Os 
candidatos classificados com exce-
dentes questionaram na justiça a or-
dem da fase dos concursos e o TCDF 
suspendeu as nomeações. Meu nome 
já constava na lista, mas o concurso 
havia sido suspenso”, conta ela.

Como escrivã, trabalhou inicialmen-
te na 26ª DP (Samambaia Norte), na 
32ª DP (Samambaia Sul) e na 12ª 
(Taguatinga Centro), onde passou 
os últimos dois anos, já aprovada 
para o cargo de Delegada de Polícia. 
Sibele conta que procurou o Sindica-
to dos Delegados de Polícia do DF 
(Sindepo) na esperança de conseguir 
ajuda para o seu caso. Lá, conversou 
com o então presidente da Entidade, 
Rafael de Sá Sampaio, que pronta-
mente apoiou sua luta e a de outros 

Conheça a trajetória da
Delegada Sibele de Oliveira Marques

servidores na mesma situação.

O Sindicato ofereceu ainda, assistên-
cia jurídica e, por intermédio de Sam-
paio, enviou um representante para ir 
ao TCDF tratar sobre a suspensão das 
nomeações. “Só a intervenção direta 
já foi suficiente e a gente conseguiu 
reverter essa suspensão administrati-
vamente”, relembra o caso.

Ela avalia que ter trabalhado como es-
crivã a possibilitou ficar a par das ro-
tinas de um Delegado de Polícia, pro-
fissão que a escolheu, uma vez que 
quanto mais a conhecia, mais se iden-
tificava. “Com o passar do tempo, ser 
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Delegada de Polícia se tornou um so-
nho, o qual eu persisti e, após alguns 
anos de estudo, consegui finalmente 
ser aprovada para o cargo”, revela ela.

Desde que tomou posse como Dele-
gada, Sibele foi lotada na 27ª DP (Re-
canto das Emas), onde permanece 
até hoje. “A 27ª DP é conhecida por 
ser uma das Delegacias mais pesadas 
do Distrito Federal. Fui lotada desde o 
início no Plantão, na Central de Fla-
grantes, responsável pela cobertura 
das cidades do Recanto das Emas e 
Riacho Fundo I e II, onde exerço mi-
nhas funções com muita satisfação e 
trabalho com uma equipe muito com-
prometida”, declara a delegada.

Foi na PCDF que a baiana encontrou 
também o amor. Sibele conta que  co-
nheceu seu esposo, Nilton da Silva 
Reis, logo que ingressou no polícia 
como escrivã. Em 2016 os pombinhos 
se casaram! “Ele também é escrivão 
e foi quem me ajudou com o trabalho. 
Ele me apoiou quando eu resolvi es-
tudar para o cargo de Delegada de 
Polícia, e hoje, continuamos trocando 
experiências sobre as rotinas do plan-
tão”, conta.

Para a Delegada, sua profissão sig-
nifica exercer suas funções, sempre 
guiada pelo fiel comprimento da nor-
ma, mas sem se afastar de seus prin-
cípios. “A profissão me permite contri-
buir de uma forma muito significativa 
e gratificante para a população, o que 
se nota durante os plantões, pois esse 
contato é muito próximo”, destaca.

Apesar de pouco tempo no cargo, Si-
bele afirma estar muito satisfeita com 
sua trajetória, pois conta com o reflexo 
dos quase 10 anos como escrivã de 
polícia, bagagem que é utilizada por 
ela no cotidiano do plantão. “Uma im-
portante lição que aprendi como De-
legada de Polícia é que o cargo nos 
impõe um poder-dever de decisão, e a 
maioria das vezes, num curto espaço 
de tempo, e não podemos nos furtar 
desse compromisso que assumimos”, 
explica ela.

Para a Delegada, é primordial que o 
profissional saiba que o poder de de-
cisão que tem, é uma ferramenta a ser 
usada com sabedoria. “Temos uma 
grande responsabilidade em cada ato, 
onde cada decisão, atinge a vida de 
diversas pessoas. Por isso, cada ato 
que praticamos deve ser refletido”, 
pontua Sibele.

No curso de formação para Delegado, em 2016.

Perguntada sobre os desafios da mu-
lher como Delegada, ela diz que, ao 
assumir o cargo, cada Delegado con-
ta com atributos que os distinguem e 
os tornam únicos. Ela afirma ainda, 
que há Delegados e Delegadas que 
se encaixam nos mais diversos perfis, 
alguns mais operacionais, outros mais 
estratégicos. “Temos os que desem-



3

2021

penham um trabalho extraordinário 
no plantão e outros da mesma forma, 
nas investigações de seguimento”.

Ela revela que cada profissional cum-
pre o seu papel dentro da instituição 
da melhor forma que lhe é dado fazer. 
“Não concordo com qualquer distinção 
relativa ao cargo que leve em consi-
deração o sexo de quem o ocupa. A 
PCDF possui brilhantes Delegadas de 
Polícia, que demonstram total aptidão 
para o cargo”, afirma a entrevistada.
Para ela, o principal desafio da car-

reira continua a ser o aumento da cri-
minalidade de um modo geral, onde a 
banalização do crime de um lado e a 
sofisticação de práticas criminosas de 
outro, serão sempre um grande desa-
fio para o trabalho. “Desde as condu-
tas aparentemente mais inofensivas, 
àquelas que geram clamor social, de-
vemos nos ater sempre de forma pro-
fissional e responsável, dando uma 
resposta efetiva, como aquele que pri-
meiro garante os direitos do cidadão”, 
conclui.

Formação como escrivã, em 2008 Com o esposo, Nilton da Silva Reis.

Delegada Sibele com as filhas De férias com a família.
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NOTAS

O evento de Dia das Crianças no Clu-
be da ADEPOL foi um sucesso entre 
os pequenos e suas famílias. A come-
moração, que aconteceu neste feriado 
(12/10), contou com muitas brincadei-
ras para as crianças, barraquinhas de 
cachorro quente, algodão doce, crepe 
e pipoca, além de jogos e teatro.

O presidente da Associação, Amaril-
do Fernandes, conta que o evento, 
realizado em parceria com o Sindica-
to dos Delegados de Polícia do Dis-
trito Federal (SINDEPO-DF), é resul-
tado do sucesso da primeira edição, 
feita em 2020. “Há um ano, quando 
a gente fez a primeira edição, teve 
uma repercussão muito boa, muito 

bacana. A partir de então, a gente tra-
tou de repetir, esse é o segundo ano”, 
explicou o delegado.

Para a Delegada aposentada Maria 
Gorete Rodrigues Reis, o momento 
foi de muita curtição com os netos. 
“Como eu tenho netos pequenos, 
trouxe os netinhos. Eles já estão na 
folia”, contou aos risos. “É um lugar 
onde a gente encontra os amigos, 
é muito tranquilo”, ressaltou sobre o 
Clube Adepol.

O neto, Antônio Vitor tratou de con-
firmar o que disse a avó. “Eu estou 
achando muito legal. A minha brinca-
deira favorita foi pega-pega”, contou.

Dia das Crianças no Clube da ADEPOL
é sucesso entre os associados
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Vitor de Melo Duarte, Delegado de 
Polícia, também ressaltou o Clube 
Adepol como um espaço para toda a 
família desfrutar. “A gente frequenta 
porque é um ambiente muito familiar, 
muito aconchegante, a gente se sente 
muito à vontade aqui no clube. E, jun-
to com outras famílias, a gente pode 
confraternizar”, expressou o Delega-
do.

Para João Ataliba Nogueira Neto, De-
legado na 38ª DP, a escolha do Clube 
para passar o feriado não poderia ser 

melhor. “É para prestigiar o Clube, o 
evento também. Vamos aproveitar o 
dia todo aqui com eles, as crianças 
estão gostando demais. Trouxe a fa-
mília toda”, contou.

Confira nos links a seguir todas as fo-
tos do nosso evento incrível do Dias 
das Crianças no Clube Adepol! O pra-
zo para baixar as imagens é até o dia 
17 de outubro. Fique atento!

- Galeria 1

- Galeria 2

https://we.tl/t-hrBDRjKdg4
https://we.tl/t-6sWL4EEw9p
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NOTAS

O Presidente do Sindepo-DF, Marcelo Portella, foi recebido nesta quarta-feira 
(13/10), no Palácio do Buriti, pelo Governador Ibaneis Rocha. Na ocasião, fo-
ram tratados diversos assuntos de interesse da categoria. A reunião também 
foi acompanhada pelo Secretário de Economia do Distrito Federal, André Cle-
mente.

Presidente do Sindepo é recebido pelo
Governador Ibaneis Rocha
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NOTAS

Os atletas da equipe Tornado/Adepol 
se destacaram no XX Campeonato 
Brasileiro de Atletismo Master, dispu-
tado na cidade de Cascavel (oeste do 
Paraná), entre os dias 8 a 10 de outu-
bro. Com 220 inscritos de 15 estados 
e do Distrito Federal, a competição 
reuniu mais de 20 modalidades, para 
o feminino e o masculino. 

Os atletas brasilienses obtive-
ram excelentes resultados (confira 

abaixo), em um campeonato brasileiro 
de elevado índice técnico, com ape-
nas dois meses de treinamento,  reali-
zados durante a pandemia. Os treinos 
são feitos na sede da ADEPOL/DF e 
no Centro de Treinamento da Equipe 
Tornado, no Recanto das Emas, em 
conjunto com outros atletas de rendi-
mento. 

Os esportistas foram treinados pelo 
professor Evaristo de Macedo, treina-

Atletas da Tornado/Adepol brilham no
XX Campeonato Brasileiro de Atletismo Máster 
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dor CBAT, que vem fazendo um bri-
lhante trabalho junto a Adepol e equi-
pe Tornado de Atletismo no Distrito 
Federal. Os atletas participaram do 
evento com recursos próprios. 
Confira os resultados: 

Amado Pereira – Delegado de Polí-
cia aposentado 

- 2º lugar no lançamento do disco com 
a marca de 34,99m. 
- 3º lugar no arremesso do peso, com 

a marca de 11,09 metros (lançamen-
to do martelo) e 11,32 metros (lança-
mento do martelete)

Edva Mangueira dos Reis – sócia-
-atleta da Adepol e atleta da equipe 
Tornado de Atletismo do DF 

- 1º lugar nos 100 metros rasos 
- 2º lugar no arremesso do peso
- 3º lugar no lançamento do disco e 
lançamento do martelo.
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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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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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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



2021

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 

Tatiana Damasceno
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE
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CONTATO

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

