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ENTREVISTA

Ver uma grande operação policial, no 
Morro do Alemão, foi o ponto chave 
na vida do Delegado de Polícia Marco 
Aurélio Sepúlveda Santos, nosso en-
trevistado do Delta Informa desta se-
mana.

“Sempre tive o gosto pela atividade 
policial, mas o divisor de águas foi 
quando assisti ao vivo pela TV a inva-
são do Morro do Alemão pelas forças 
policiais e percebi que aquela seria mi-
nha profissão. A partir de então, optei 
por dedicar-me aos estudos no início 
de 2011 e obtive a primeira aprovação 
para Delegado de Polícia no ano de 
2013, no concurso para ingresso na 
PC/BA”, conta o Delegado, atualmen-
te lotado na 1ª DP, na Asa Sul. 

Natural de Montes Claros, Minas Ge-
rais, Marco Aurélio conta que o interes-
se pela profissão surgiu naturalmente 
em sua vida, já que vinha de uma fa-
mília de advogados. Mas, antes de se 
firmar na advocacia, experimentou um 
rico período de intercâmbio. 

“Iniciei a advocacia com escritório 
próprio na capital mineira, até que as 
agruras do ofício fizeram-me tomar a 
decisão de residir no exterior e optei 
pela República da Irlanda, onde per-
maneci por um ano e meio”, conta.  

Assistir a Operação do Morro do Alemão me fez perceber que 
aquela seria a minha profissão, diz Delegado Marco Aurélio 

Nesse período cursou aulas de inglês 
e trabalhou como garçom em restau-
rantes sofisticados, onde se gaba de 
ter servido o Bono Vox, The Edge e 
toda a banda U2. “Foi uma experiên-
cia de vida incrível e tive a oportuni-
dade de viajar ao redor da Europa e 
conhecer cerca de 15 países! Ao re-
tornar para o Brasil, concurso público 
não estava nos meus planos e, então, 
continuei a advogar e comecei a le-
cionar inglês nas escolas de idiomas”, 
lembra.   

O início da nova carreira de Marco Au-
rélio começou em 2016, como Dele-
gado de Polícia do Estado da Bahia, 
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lotado na cidade de Guanambi, até 
ser nomeado e tomar posse na Polícia 
Civil do Distrito Federal, em dezembro 
do mesmo ano. “Minha primeira unida-
de de lotação foi a 31ª DP (Planaltina/
DF), onde trabalhei tanto como Plan-
tonista e Delegado Cartorário. Após, 
permaneci por cerca de três anos na 
Região Administrativa de Ceilândia/
DF, com duas passagens pela 23ª DP 
e uma na 15ª DP”, diz. 

Na Bahia, ele lembra um fato diferen-
te e marcante, quando foi designado 
para coordenar as ações da Polícia 
Civil nas eleições municipais de Tan-
que Novo. 

“A equipe era composta apenas por 
um investigador de polícia e um es-
crivão, com apoio de uma pequena 
guarnição da Polícia Militar. A cidade 
estava em polvorosa com dois lados 
políticos, cercando os locais de vota-
ção, aglomerando nas praças e divi-
dindo as vias públicas ao redor do fó-
rum para acompanhar a chegada das 
urnas, mas, com muito esforço e fir-
meza, conseguimos manter a ordem 
da eleição.”, recorda.

Entre as operações mais importantes 
de sua carreira, ele destaca algumas 
na sua passagem pela 23ª DP, como 
Cérbero, Fim da Linha, Sétimo Man-
damento, Taxi Driver, Recovery, Cybe-
rion e Deimos, que tiveram expressivo 
êxito na redução dos índices de rou-
bos e homicídios na região do P Sul, 
em Ceilândia. 

“A Operação Policial denominada Fim 
da Linha marcou pela quantidade de 
investigados e agressividade com 
que eles atuavam nas guerras entre 
as gangues, matando uns aos outros, 
mas provocando a morte de cidadãos 
inocentes”, relembra Marco Aurélio.

A operação mais recente que partici-
pou, já na 1ª DP, foi a Córtex, volta-
da para reprimir uma complexa orga-
nização criminosa especializada na 
falsificação de documentos públicos e 
privados, falsidade ideológica, crimes 
contra a economia popular, recepta-
ção, estelionatos, lavagem de dinhei-
ro, entre outros. 

“Ao longo dessa investigação, oito 
pessoas foram presas em flagrante, 
cerca de R$170.000,00 em espécie 
foram apreendidos, além de diversos 
veículos de luxo e armas de fogo”, co-
memora. 

Para além das muitas histórias nas 
delegacias, plantões e operações, o 
Delegado Marco Aurélio considera 
que um dos seus grandes aprendiza-
dos na sua trajetória profissional foi o 
trabalho em equipe. 
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“Considero uma trajetória atuante, 
combativa, de aprendizado diário, re-
pleta de novos desafios, com bons 
relacionamentos com os colegas e, 
principalmente, compromissada com 
a segurança pública. A grande lição 
carregada nos meus poucos anos de 
atividade policial é que ‘quando se 
trabalha com uma verdadeira equipe, 
não há obstáculo que não seja supe-
rado, nem sucesso que não seja al-
cançado’.”, aponta. 

Os louros existem, mas os desafios 
ainda são muitos nesta carreira, acre-
dita o Delegado. “Os principais desa-
fios da carreira são a valorização das 
atribuições e prerrogativas do cargo, 
a defesa frente as interferências políti-
cas, recomposição salarial e a carên-
cia de servidores”, enumera. 

Marco Aurélio conta que a sua rela-
ção com as Entidades Integradas é de 
parceria. “Possuo excelente relação 
profissional com as entidades repre-
sentativas, e apoio os atos em defesa 
da classe. Meus filhos adoram passe-
ar no Clube dos Delegados e, sempre 
que possível, levo a família para o la-
zer”, diz. 

“Ser Delegado de Polí-
cia é vocação, é atuar com 
coragem, firmeza, legalida-
de e liderança, servindo e 
protegendo a sociedade. 
É uma árdua e gratificante  
profissão.”
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NOTAS

A arena da Adepol foi palco de mais dois duelos, na busca por uma vaga para 
as próximas fases. No sábado (16/10), Suécia levou a melhor e venceu por 
2 a 1 a equipe da Alemanha.

No mesmo dia, Itália também ganhou, por 2 a 1, da Inglaterra. Confira as fotos:

Galeria de fotos:
Confira como foi a sexta rodada do Campeonato Adeboleiros
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EVENTOS

Está chegando o Baile dos Delegados! A nossa tradicional confraternização de 
fim de ano está de volta: dia 4 de dezembro de 2021, no Clube de Engenharia.

Os ingressos estão à venda nas sedes da ADEPOL e SINDEPO, a partir do dia 
25 de outubro de 2021. 

O valor será de R$ 100 até dia 12 de novembro (sujeito a alteração após a 
data). Os convites são limitados a dois (2) por Delegado associado.

Teremos serviço de manobrista, buffet com jantar completo e bebidas all inclu-
sive, além de DJ e show com a banda Joy Band! 

Não perca!!! 

Venda de convites para o Baile dos Delegados
está aberta a partir do dia 25
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COMUNICADO

Buscando melhorar ainda mais o atendimento de saúde dos associados e seus de-
pendentes, a Adepol firmou mais um convênio na área. A partir de agora, a operadora 
Prevent Senior Private passa a integrar o rol de empresas parceiras da associação.  
 
Para mais informações, dúvidas e adesões o associado deve entrar em contato 
com Adriana, pelo telefone (61) 99451-5877. Caso tenha interesse no atendi-
mento presencial, basta realizar o agendamento prévio no mesmo contato. O 
atendimento será realizado toda quarta feira, das 14h às 17h, na Adepol/DPE, 
até o dia 30/11/2021.

Adepol firma convênio com a
operadora de saúde Prevent Senior Private 
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Adepol firma convênio com a
operadora de saúde Prevent Senior Private 
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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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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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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
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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 

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

