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ENTREVISTA

A carioca Simone Maria Pereira da 
Silva atua na Polícia Civil do Distri-
to Federal (PCDF) há 22 anos como 
Delegada de Polícia, período que ela 
descreve como de muito aprendizado 
e realização profissional. “Tive mo-
mentos de muita alegria, mas também 
de dificuldades, e todos me levaram a 
ser quem eu sou hoje, um ser humano 
muito melhor”, avalia a entrevistada.

Ao longo de sua carreira, ela atuou 
na Delegacia de Furtos e Roubos de 
Veículos (DFRV), 27ª DP (Recanto 
das Emas), 2ª DP (Asa Norte), 10ª DP 
(Lago Sul), 9ª DP (Lago Norte), 11ª 
DP (Núcleo Bandeirante), Corregedo-
ria-Geral de Polícia (CGP), Coordena-
ção de Repressão aos Crimes contra 
o Consumidor, a Ordem Tributária e a 
Fraudes (CORF), 3ª DP (Cruzeiro Ve-
lho) e, atualmente, chefia a Delegacia 
de Proteção à Criança e ao Adoles-
cente (DPCA).

A Delegada acredita que foi escolhi-
da pela profissão. Ela conta que dei-
xou o cargo de analista do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios 
(TJDFT) pelo sentimento que tinha de 
querer atuar em uma área mais dinâ-
mica. “Eu prestei para a PCDF por 

Com 22 anos de carreira, Delegada Simone da Silva ressalta
que foi escolhida pela profissão

uma questão de realização profissio-
nal. Queria trabalhar com algo que 
fosse dinâmico e a PCDF me propor-
cionou isso”, ressalta Simone.

A servidora avalia que vem da famí-
lia a força necessária para enfrentar 
os desafios que a carreira impõe a 
qualquer Delegado. “Sem minha fa-
mília não teria chegado onde cheguei 
e não conseguiria permanecer onde 
estou. Eles são meu porto seguro e 
me dão o apoio que eu preciso para 
seguir em frente”, enfatiza a Delega-
da.
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Ela é mãe de Matheus, que tem nove 
anos, e afirma que em seu tempo livre, 
adora ficar com o filho e reunir a famí-
lia e amigos para se divertirem juntos.

Como chefe da DPCA, Simone ava-
lia que o trabalho realizado por eles 
é de extrema relevância social, pois 
lida com um tema sensível e caro para 
toda a sociedade. “Sinto que cada pri-
são que fazemos é uma vitória para 
as crianças e adolescentes que, infe-
lizmente, ainda vivenciam situações 
de vulnerabilidade e violência”, relata 
a Delegada.

Simone afirma que a vivência experi-
mentada em cada Delegacia por onde 

passou, proporciona uma bagagem 
importante, que com certeza contribuiu 
para sua evolução como Delegada de 
Polícia. “Todas as Delegacias pelas 
quais passei acrescentaram muito em 
minha vida profissional e pessoal”, re-
lembra ela.

A entrevistada do Delta conclui sua 
participação citando alguns dos apren-
dizados que outras Delegacias trou-
xeram para sua vida. “Na 27ª DP, por 
exemplo, aprendi como trabalhar em 
um plantão, já na DRFV, iniciei minha 
carreira e foi onde conheci o que é ser 
um Delegado, de fato”, afirma a pro-
fissional.
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NOTAS

O Sindicato dos Delegados de Po-
lícia do Distrito Federal (Sindepo-
-DF), em conjunto com o Sindicato 
dos Policiais Civis do DF (Sinpol-
-DF), protocolou um Ofício para o 
Delegado Geral da Polícia Civil do 
DF, Robson Cândido da Silva, para 
o Secretário de Economia do DF, 

José Itamar Feitosa e para o Secre-
tário de Segurança Pública do DF, 
Júlio Danilo Souza Ferreira, soli-
citando de regulamentação da as-
sistência à saúde das carreiras dos 
Policiais Civis.

Confira a íntegra do documento:

Ofício conjunto entre Entidades solicita regulamentação da
assistência à saúde das carreiras dos Policiais Civis
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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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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

