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ENTREVISTA
Delegada ressalta importância do seu trabalho em
Comissão Permanente de Disciplina da PCDF
A Delegada Ana Paula Gontijo possui
uma vasta trajetória na Polícia Civil
do Distrito Federal. Desde que assumiu o cargo, há 22 anos, ela passou
por diversas Delegacias até chegar
na Comissão Permanente de Disciplina (CPD) da Secretaria de Segurança Pública, época em que foi cedida,
e, posteriormente, na CPD da PCDF,
unidade diretamente subordinada à
Delegacia Geral da Polícia Civil e destacada por ela como uma das mais
importantes dentro da Instituição.
Ela avalia que a boa disciplina da
PCDF faz com que a unidade em que
trabalha seja pouco conhecida pelos policiais, mas ressalta a sua importância para promover o processo
administrativo disciplinar do órgão.
“É preciso reconhecer que as ações
desastradas, irracionais, desonestas
e violentas praticadas pelos agentes
públicos trazem consequências negativas e depreciativas para todos, por
isso é necessária uma conscientização da população, para que note que
tais atos fazem parte da exceção, pois
nossa polícia possui, em sua maioria,
profissionais honestos com boa capacidade técnica e cultural, que atuam

com razão e sensibilidade no cumprimento da lei”, ressalta a entrevistada.
Goiana, Ana Paula se formou em
Direito na Universidade Federal de
Goiás (UFG). Estava no processo de
colação de grau quando foi aprovada
no concurso para Delegada de Polícia de Minas Gerais. “Na época, fiz o
concurso especifico para o Triângulo
Mineiro e, como minha colocação foi
boa, pude escolher em qual cidade
gostaria de trabalhar. Escolhi Patos
de Minas, cidade natal dos meus pais.
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A família quase explodiu de orgulho,
pois eu fui a primeira autoridade policial do sexo feminino a trabalhar em
Patos”, conta ela.

Entendo que os grandes Delegados
precisam ter caráter, honestidade e se
pautar sempre por princípios morais
e éticos. Aliás, todo servidor público
deveria seguir essa premissa com humildade e sabendo que é apenas uma
peça da engrenagem”, destaca.

Por seu mérito em ser a primeira Delegada da cidade, a servidora conta
que recebeu uma homenagem muito
carinhosa dos colegas mineiros: uma
Delegacia cor de rosa, especialmente
para ela! “Tudo muito lindo, com cortinas e enfeites cor de rosa! Eu, com 23
anos, no meu primeiro emprego, me
senti o máximo”, relembra ela.

Após esses anos lidando com o processo administrativo disciplinar, Ana
Paula avalia que o peso do manto policial é muito maior do que imaginava,
o que requer intenso compromisso
profissional. “Nós, que trabalhamos
com a disciplina, possuímos o dever/
função de orientar os policiais a atuarem da forma adequada, e para isso
expedimos recomendações e determinações, além de fiscalizar o cumprimento das leis, punir os desvios
praticados e proteger o servidor de inseguranças jurídicas”, conta ao Delta.

Sua pretensão profissional, porém,
não parou por ali. Ana Paula relata que
continuou a estudar e se especializar
até que, em 1999, assumiu como Delegada da PCDF, onde começou sua
atuação na então Delegacia de Proteção e Defesa do Consumidor, passando pela Delegacia de Repressão
a Pequenas Infrações (DRPI), 10ª DP
(Lago Sul), 14ª DP (Gama), 29ª (Riacho Fundo), 3ª DP (Cruzeiro Velho),
Corregedoria-Geral de Polícia (CGP),
CPD/SSP e finalmente a CPD/PCDF,
onde atua no presente.
Pouco antes de ser cedida para a
SSP, a PCDF concedeu para a Delegada uma licença capacitação. Ela
foi morar em Portugal para fazer uma
pós graduação na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. “Eu me
sinto feliz e bem sucedida na minha
carreira como Delegada de Polícia.
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Ela destaca ainda que a Lei 4878/65,
que dispõe sobre as peculiaridades
do regime jurídico dos funcionários
públicos civis da União e do DF, ocupantes de cargos de atividade policial,
é vetusta, contudo, “não podemos
nos esquecer que as ações praticadas por nós, policiais, encontram na
lei sua fundamentação, por vezes de
maneira específica, outras genéricas.
A legalidade então, confere liberdade
limitada e relativa para execução dos
atos”, ressalta a profissional.

de equipe, principalmente aos mais
experientes, para evitar uma ação
equivocada. “É preciso saber escutar,
é preciso respeito e comprometimento à instituição que você integra, uma
vez que as pessoas passam, mas a
instituição permanece. O meu conselho para os colegas que estão começando na profissão é que fiquem atentos, pois quanto mais você ascender
na carreira, maiores serão as suas
responsabilidades com a instituição e
seus colegas de trabalho. Saiba que
ser Polícia é saber que a verdade pode
estar além do formalismo e a aparência das coisas pode levar ao injusto”,
finaliza a Delegada de Polícia.

Ana Paula aproveita o espaço para
aconselhar os colegas policiais sobre
a importância de, na dúvida, pedir ajuda, conselhos e opiniões aos colegas
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NOTAS
Presidentes participam de reunião com
Secretário de Segurança Pública do DF e Delegado Geral da PCDF

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal
(Sindepo), Marcelo Portella, e o presidente da Associação dos Delegados de
Polícia do DF (Adepol), Amarildo Fernandes, estiveram reunidos na terça-feira (23/11) e na quinta-feira (25/11) com o Delegado Geral de Polícia Civil,
Robson Cândido da Silva, e demais representantes de Entidades de Classe do
DF, para tratar sobre a recomposição salarial.
Na reunião de terça, estiveram com o Secretário de Segurança Pública do DF,
Júlio Danilo Souza Ferreira, na luta pelo atendimento à solicitação, que visa tirar a PCDF do maior achatamento salarial da história. O Secretário Júlio Danilo
prometeu uma agenda com o Governador Ibaneis Rocha para tratar do assunto.
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NOTAS
Adepol leva medalha de bronze em 1º
Campeonato Brasiliense de Atletismo Master 2021

Tornado, que tem parceria com a Adepol. Foram 1317 pontos somados.

Nos dias 13 e 14 de novembro, o Centro Integrado de Educação Física de
Brasília (CIEF) foi palco do 1º Campeonato Brasiliense de Atletismo Master
2021. Os sócios-atletas da Adepol e
Delegados e Delegadas associados
competiram em diversas modalidades, entre elas lançamento de disco,
5.000, 800 e 100 metros rasos, lançamento de dardo e revezamento 4x100
metros.

Para o presidente da Adepol, Amarildo Fernandes, que também competiu em diversas modalidades, o bom
resultado incentiva a prática dos esportes entre os Delegados associados e agrega outros atletas ao Clube.
“Queremos valorizar a equipe Master
diante desse resultado expressivo e,
para isso, vamos dar estrutura de fortalecimento para eles nos próximos
meses, para que se desenvolvam no
nível que já estamos trabalhando com
os sócios-atletas com menos de 23
anos”, destaca Fernandes.

A Adepol ficou em terceiro lugar na
classificação final por equipes, somando 148 pontos femininos e 127 masculinos, o equivalente a 275 pontos
no total. O primeiro lugar foi da equipe
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NOTAS
Adeboleiros: Confira galeria de fotos!
Confira a Galeria de fotos da 9ª rodada da competição que tem aquecido os
gramados do Clube da Adepol! Nesta fase, Itália derrotou França por 4x2,
Espanha e Suécia terminaram empatadas (2x2) e Holanda venceu de goleada
o time da Alemanha, placar final: 7x0!
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NOTAS
Baile dos Delegados: Garanta seu ingresso!

Marque na agenda: dia 4 de dezembro de 2021 acontece o nosso tradicional
Baile dos Delegados! A confraternização de fim de ano está de volta, no Clube
de Engenharia.
Os ingressos custam R$ 150,00 cada e estão disponíveis também para os Delegados da Polícia Federal e sócios temporários.
Nossa festa terá serviço de manobrista, buffet com jantar completo e bebidas
all inclusive, além de DJ e show com a banda Joy Band!
Garanta já seu ingresso!
Para mais informações, reservas e compras dos ingressos para o Baile dos
Delegados, entre em contato com a organização.
Neide - 61 9 9654-4584 | Lúcia - 61 9 8247-0504 | Vilma - 61 9 8247-0506
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NOTAS
Banda de Delegado Tassará lança
música autoral sobre trabalho da Polícia

A banda P40, liderada pelo Delegado Waldemar Tassara, lançou nesta sexta-feira (26/11) sua primeira música autoral em todas as plataformas digitais!
A música se chama “Vocação” e fala sobre o trabalho da Polícia. A canção
conta com a parceria do agente de Polícia Thiago, conhecido como TR, que
também tem uma carreira na música com o Bronx hiphop.
Quer conhecer a música? Entre no Spotify ou Deezer a partir do dia 26/11 e
procure por “P40 Vocação”.
No Instagram @p40banda você acompanha as novidades da banda!
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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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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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