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ENTREVISTA
De Policial Rodoviário Federal a Delegado da PCDF,
conheça a história de Josué da Silva Magalhães
Há 18 anos, o Delegado de Polícia
Josué da Silva Magalhães, conhecido pelos colegas como Josuca, atua
em carreiras policiais. Para ele, a experiência ao longo desses anos é um
eterno aprendizado. “Vivo experiências que estão forjando minha carreira
e influenciando diretamente na minha
formação pessoal. Como lição dessas
vivências, creio que estou me tornado uma pessoa melhor, mais madura,
analítica, sensata, determinada, realizada com a profissão e com a vida
pessoal”, ressalta o profissional.
remuneração para nível médio. Fiz o
concurso e consegui êxito na aprovação, sendo nomeado logo em seguida. Desde então, tive a certeza de
que ser Polícia era o meu destino”,
conta o Delegado.

Fazer parte do seleto grupo de profissionais da Segurança Pública foi uma
escolha feita logo após Josué terminar
o Ensino Médio. Ele conta que naquela época veio a responsabilidade e o
peso de se tornar um adulto e ter que
escolher os caminhos para o futuro.
Com isso, veio a dúvida: estudar para
ingressar na Universidade de Brasília
ou para concursos públicos? “Naquele momento pensei: para a UNB eu
vou estudar muito para continuar estudando. Já no concurso irei estudar
para ter uma renda, uma estabilidade.
Daí em diante, não tive dúvidas. Comecei a me preparar para concursos.
Naquele tempo, a Polícia Rodoviária
Federal era o concurso com melhor

Josué se tornou Policial Rodoviário
Federal aos 20 anos de idade e atuou
na área por 13 anos. Nesse meio
tempo continuou os estudos. Ingressou na Faculdade de Direito, e após
se formar, em 2011, definiu uma nova
meta. “Após me formar, tive a confiança que queria seguir na carreira policial. Vi no cargo de Delegado a mescla perfeita entre as duas áreas que
mais gosto, além da oportunidade de
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vivenciar o Direito aplicado ao caso
concreto”, salienta.

Para ele, a importância da carreira
está em diversos segmentos e o seu
principal é ser um garantidor de Direitos Fundamentais, seja do autor
ou das vítimas. “Sempre que tenho a
oportunidade de conversar com algum
cidadão, amigos ou parentes sobre a
atuação do Delegado, tento demonstrar como a Polícia Civil atua, quais
são as atribuições e deveres do Delegado. Evidencio as diferenças entre
a Polícia Preventiva e a Polícia Investigativa, pontuando a importância
de cada uma na Segurança Pública.
Neste contexto, relato casos em que
trabalhei ressaltando a atribuição do
Delegado de Polícia como o presidente da investigação, sendo o primeiro
agente estatal a garantir os direitos
das vítimas, testemunhas e autuado
quem teve sua liberdade restringida
pelo Estado”, relata o servidor.

Em dezembro de 2014 ele fez o concurso para ser Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. A dedicação e o
esforço fizeram com que Josué fosse
nomeado em 2017, após ser aprovado em todas as etapas eliminatórias
de um concurso público.
Quando tomou posse, Josué foi para
a 24ª DP (Ceilândia), em seguida foi
para a 4ª DP (Guará), onde permaneceu por um ano e meio. Após esse
período, foi transferido para a 1ª DP
(Asa Sul), e está até hoje. “A Ceilândia
é uma excelente escola profissional,
todo policial tem que passar pela CEI.
No Guará fiz grandes amigos e trabalhei com uma equipe excepcional.
Atualmente estou na Central de Flagrantes, como coordenador de plantão”, explica o profissional.
Nesses cinco anos como Delegado,
foram muitas operações, investigações, plantões e diversos flagrantes.
“Na minha concepção, Delegado é
aquele profissional da Segurança Pública que faz o uso do conhecimento
jurídico, alinhado ao poder de Polícia, para, imbuído de imparcialidade,
equilíbrio e senso de justiça, aplicar o
Direito Penal ao caso concreto, tanto
nas situações advindas de uma complexa investigação, quanto nos casos
flagranciais, nos quais o tempo de
resposta e decisão são exíguos, o que
exige uma atuação imediata da Autoridade Policial”, observa o brasiliense.
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a continuarmos seguindo e amando a
profissão”, relembra o servidor.

Apesar de pouco tempo no cargo, Luiz
Fernando afirma estar muito satisfeito e feliz com sua trajetória, pois, sua
carreira é reflexo de todos os momentos e experiências vividas. Das diversas operações nas quais trabalhou, o
Policial afirma que cada uma teve importância e relevância, mas que uma
operação realizada no final de 2020,
foi muito marcante.

Sobre fatos inusitados que presenciou
nesses anos como Delegado, Josué
relata que quando era Policial Rodoviário Federal, ele conduzia diversas
situações flagranciais à PCDF, porém
na época, por não entender como era
a atuação de um Delegado na Central
de Flagrantes, questionava a atuação
das Delegacias. “Ao prender alguém
em flagrante, apesar da euforia pela
prisão, batia um certo desânimo de ter
de ficar uma ou duas horas na Delegacia para lavrar o flagrante. Hoje, estando do outro lado, entendo os motivos
da demora para formalizar a prisão e
reconheço o quanto já fui injusto na
minha análise leiga do assunto. Lavrar
um Auto de Prisão em Flagrante é restringir um dos bens mais preciosos do
ser humano, a sua liberdade. O Delegado de Polícia, durante o flagrante,
tem que colher, num curto espaço de
tempo, elementos que comprovem a
materialidade e autoria, zelar pela integridade do preso, cumprir com todas
as formalizações previstas do Código
Processo Penal, ou seja, trata-se de
procedimento minucioso, detalhado
e sensível. Atualmente, trabalhando
na Central de flagrante, na medida do
possível, sempre tento explicar para
o Policial Militar, da PRF ou de outra
instituição que esteja conduzindo uma
prisão em flagrante, quais são os procedimentos adotados e a importância
de cada um deles para a validade da
prisão”, pontua Josué.

“Cobra Coral é uma região que fica
na Asa Sul, nas proximidades do setor de Embaixadas, local no qual há
um tráfico intenso de crack. Quem
trabalha na PCDF sabe que no tráfico de crack é difícil ocorrer grandes
apreensões, o que dificulta a sua caracterização e posterior condenação;
sendo assim, na maioria das vezes os
autores são colocados em liberdade e
voltam a traficar. Através do trabalho
investigativo, que envolveu escutas,
interceptações telefônicas e quebra
de dados telemáticos, conseguimos
demonstrar que na Cobra Coral, na
verdade, havia uma verdadeira associação criminosa voltada para o tráfico. Após a deflagração da operação,
foram presos oito autores por tráfico
e associação ao tráfico, cumpridos diversos mandados de busca, e, neste
ano, todos foram condenados definitivamente recebendo penas compatíveis com a prática delituosa. Com isso
houve uma diminuição do tráfico na
região, bem como os índices de crimes adjacentes ao tráfico. Ver o resultado do seu trabalho, em parceria
com toda sua equipe, é o que motiva
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Fora da Delegacia, ele precisa recarregar as energias e nada melhor do
que a família para isso. “A profissão
de Delegado é extremamente desgastante e estressante, então, a família acaba sendo uma base importante
para suportar e tornar mais leve a jornada de trabalho”, garante ele.

carreira. Já o Clube dos Delegados,
ele avalia como um lugar de descontração e de estreitamento de laços
com os demais colegas.
“Nossa atribuição como Delegado é
atacada por diversas outras carreiras
e instituições, somente com um Sindicato forte podemos minimizar o efeito
nocivo desses ataques. Além disso,
há diversas demandas que, na pessoa do Sindicado, são mais viáveis
de serem cobradas. Com relação a
Adepol, só tenho elogios. É um orgulho apresentar o local para um parente ou amigo, sem falar no Adeboleiro,
o melhor campeonato amador do DF”,
conclui o entrevistado.

Entidades Integradas
Sindicalizado desde a sua posse, o
Delegado afirma que o Sindicato dos
Delegados de Polícia do Distrito Federal (Sindepo/DF) e a Associação
dos Delegados de Polícia do Distrito
Federal (Adepol/DF), são ambientes
de troca de experiências e da busca
por, cada vez mais, melhorias para a
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NOTAS
Novo Presidente do Sindepo se reúne com
Secretário de Segurança Pública

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal
(Sindepo/DF), Paulo Roberto D’Almeida, se reuniu na última quinta-feira, 11/08,
com o Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Dr. Júlio
Danilo Souza Ferreira, na sede da SSP.
A visita institucional ocorreu para apresentar a nova composição da Diretoria do
Sindicato e tratar das demandas de interesse da categoria.
No encontro, o presidente do Sindepo ressaltou a importância de se promover
a reestruturação e valorização da carreira, além de assuntos de interesse da
segurança pública do Distrito Federal.
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NOTAS
Venha treinar atletismo no Clube dos Delegados

A Associação dos Delegados do Distrito Federal (Adepol/DF) está retomando
os treinos de Atletismo no Clube dos Delegados.
Diante do excelente desempenho das equipes de atletismo nos Jogos Mundiais
de Policiais de Bombeiros - WPFG de Roterdã, na Holanda, os treinos de atletismo, comandados pelo professor Emanoel Evaristo, detentor de habilitação
técnica internacional, estão de volta.
Muitos Delegados se interessaram e procuraram a Adepol para mais informações, por esse motivo, disponibilizamos um link para levantar o número de interessados. O link estará disponível até 26 de agosto.
Acesse e inscreva-se: clique aqui!
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NOTAS
Adepol avalia 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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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!
Para saber mais, entre em contato pelos telefones (61) 3361-8471 ou (61)
8247-0506.
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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 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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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 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 supe18

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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