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ENTREVISTA
De Policial Penal a Delegada,
conheça a trajetória de Fernanda Ivo
A brasiliense Fernanda Alves Ivo da
Silva está na área da Segurança Pública há 13 anos, mas nem sempre
como Delegada de Polícia. Antes de
ser aprovada no concurso da Polícia
Civil do Distrito Federal, ela trabalhou
como policial penal do DF, onde teve
seu primeiro contato com os presídios
e entrevistou detentos de alta periculosidade. “Aprendi mais sobre a natureza do ser humano nesta época”,
revela Fernanda.
Para ela, estar na Polícia é uma manifestação do empoderamento feminino.
“Nunca aceitei o machismo e a sociedade patriarcal em que, de certa forma, ainda vivemos, e acredito que isso
me fez buscar uma posição em que
eu estivesse em igual posição com os
homens ou em posição de liderança”,
enfatiza a entrevistada. O Delegado é
a “primeira autoridade a garantir que a
norma jurídica seja devidamente aplicada e os direitos respeitados, é um
cargo de tamanha responsabilidade
por ser tomador de decisões constantemente em situações críticas que exigem controle emocional, imparcialidade e senso de humanidade”.

DP (Núcleo Bandeirante), na Seção
de Investigação de Crimes Violentos
(SICVIO), onde investigava homicídios e roubos. Depois disso, passou
dois anos e meio como agente de Polícia na 21ª DP (Taguatinga Sul), onde
apurava crimes contra a mulher e crimes sexuais. “Como investigadora,
tive grandes experiências nas ruas,
cumprindo mandados de prisões e
busca e apreensões diversos”, relata
ela.

Fernanda também trabalhou dois anos
e meio como Agente de Polícia na 11ª
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Ela tomou posse como Delegada no
último concurso, e ficou, por três meses, na 32ª DP como cartorária, onde
presidiu inquéritos de infrações penais diversas. Em seguida, retornou
para a 21ª DP, onde exerce o cargo
de Delegada Cartorária desde então.
“Meu primeiro plantão foi na 20ª DP
(Gama) e eu fiquei um pouco nervosa, um misto de poder, inexperiência e
insegurança, mas logo me identifiquei
com o cargo, pois somei duas coisas
que eu gostava de fazer: a investigação e a análise jurídica dos fatos”, relembra a profissional.

A Delegada relata que aprende
diariamente com os colegas de
profissão, de equipe e com os cidadãos que frequentam a delegacia e
precisam ser ouvidos na investigação. “Aprendi que é preciso saber
ouvir e analisar cada situação minuciosamente, pois assim como há pessoas más, há também pessoas boas.
Aprendi que apesar de ser líder, preciso saber ouvir opiniões dos colegas
investigadores que possuem vasta
experiência prática. Uma boa decisão
só é obtida em equipe”, avalia.
Ainda sobre as experiências que a profissão lhe trouxe, ela frisa a importância de não ter opiniões engessadas,
e ainda que só é possível se tomar
uma decisão justa e imparcial com honestidade, ética e humanidade. “Trabalhamos em locais onde moradores
possuem classes sociais diferentes e,
muitas vezes, a realidade deles é diferente da nossa. Visitei lugares que eu
nunca iria se não exercesse a minha
profissão e descobri o tanto que a vida
pode ser mais difícil que a gente imagina”, destaca Fernanda.

Em sua avaliação, a experiência como
Agente de Polícia e Policial Penal foi
imprescindível para que tivesse um
melhor entendimento do sistema e
tomada de decisões como Delegada.
“Fiz grandes amigos e aprendi que
nunca se fecha uma porta. Essa experiência me fez ter uma visão melhor
de como os órgãos de segurança funcionam e de como agir em algumas
situações. Já fui investigadora e agora
conduzo/presido a investigação. A atividade é híbrida, pois somos policiais,
operadores do direito, administradores e psicólogos”, conta a Delta.

A servidora tem sua família como
base desses valores. Para Fernanda,
os Delegados estão inseridos em um
ambiente de constante frustação e a
família é quem fortalece esse profissional, o lembra de seu potencial e dá
forças para continuar. “Em razão das
situações diárias da profissão, em que
muitas vezes não temos a resposta e
nem o resultado que almejamos, ante
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as limitações fáticas e jurídicas, podemos nos sentir impotentes em oferecer uma resposta satisfatória à sociedade. Além disso, a atividade policial
é estressante e com muitos momentos
marcantes e de tragédias, e a família
consegue equilibrar isso”, diz ela.

vidade física constantemente – durante a semana musculação e, aos finais
de semana, procura fazer uma caminhada ao ar livre – e se volta para a
religião. “Acredito muito no poder de
Deus na minha vida e na paz que ele
me traz. Se não fosse por Ele, não estaria aqui hoje”, agradece Fernanda.

Além da família, para manter a saúde
mental e espiritual, a Delegada faz ati-
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NOTAS
Delegados da PCDF participam de palestra na
Câmara dos Deputados sobre crimes cibernéticos
O evento teve como objetivo debater
sobre crimes no ambiente virtual
Em um mundo cada vez mais tecnológico e digital, os crimes cibernéticos
(executado em ambientes virtuais) tornam-se muito comuns e, consequentemente, acabam sendo pauta em discussões e debates. Pensando nisso,
a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, promoveu no dia 18
de novembro de 2021, na 3ª Sessão
Legislativa Ordinária, o seminário intitulado “O COMBATE AOS CRIMES
CIBERNÉTICOS NO BRASIL – PAPEL
DO PARLAMENTO BRASILEIRO”.
O evento foi transmitido ao vivo e dividido em duas mesas, sendo a primeira
tratando sobre “Panorama geral sobre
os crimes cibernéticos no Brasil: principais conceitos e desafios”, e a mesa
2 tratou sobre a “Proteção de crianças
e adolescentes no ambiente cibernético”.
Participaram da palestra a Delegada de Polícia, REGILENE SIQUEIRA
ROZAL, como representante da Associação dos Delegados de Polícia Civil
do Distrito Federal (Adepol-DF), e o
Delegado de Polícia, DÁRIO TACIANO
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DE FREITAS JUNIOR, representando
a Delegacia Especial de Repressão
aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Distrito Federal.
O evento ocorreu a partir dos seguintes requerimentos: (Requerimentos
nº 1/2021, do deputado Bibo Nunes,
subscrito pelos deputados Coronel
Chrisóstomo, Luis Miranda e Silas Câmara; nº 14/2021, do deputado Luis
Miranda, subscrito pelos deputados
Coronel Chrisóstomo, Leo de Brito,
Nilto Tatto, Roberto Alves e Silas Câmara; nº 29/2021, do deputado Rodrigo Coelho, subscrito pela deputada
Angela Amin; nº 52/2021, do deputado
Roberto Alves; nº 71/2021, da deputada Luiza Erundina, subscrito pelos
deputados Angela Amin e Vitor Lippi; e
nºs 79 e 134/2021, ambos da deputada Angela Amin).
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NOTAS
Diretorias das Entidades Integradas se reúnem
para tratar sobre recomposição salarial

Na noite desta quarta-feira (17), os Delegados de Polícia componentes das
Diretorias das Entidades Integradas estiveram reunidos para deliberar ações
que buscam a tão sonhada recomposição salarial da categoria. Os salários da
PCDF atingiram o maior achatamento registrado na história da Corporação.
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NOTAS
IFB abre vagas remanescentes para curso sobre
Ciências Policiais com foco na atuação da Polícia Judiciária

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 investigação de crimes militares.

O Diretor Geral do Campus Ceilândia,
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB,
professor Ricardo Frangiosi de Moura, tornou pública a convocação para
o preenchimento de vagas remanescentes para o segundo semestre de
2021 do Curso de Especialização em
Ciências Policiais com foco na atuação da Polícia Judiciária, desenvolvido em parceria entre o IFB, a Escola Superior de Polícia Civil do Distrito
Federal - ESPCDF e a Universidade
do Distrito Federal.

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

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

Confira o Edital na íntegra e saiba
quais os documentos necessários
para efetivar a matrícula no curso.
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COMUNICADO
Receba o tratamento VIP que você merece!

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 sobrancelhas, 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.
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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 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

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 desconto 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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CONTATO

EXPEDIENTE
CONSELHO EDITORIAL
Presidente da Adepol
Amarildo Fernandes
Pesidente do Sindepo
Marcelo Portella
Diretoria de Comunicação - Sindepo
Rafael Seixas e Laryssa Neves

REDES SOCIAIS

CONTATO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Mídia e Conexão
Jornalista responsável
Júlia Zouain

(61) 3233-0068

Diagramação
Caroline Sousa
(61) 3234-0575
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