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ENTREVISTA

Isabel Davila Lopes Borges de Moraes 
é uma Delegada de Polícia nascida em 
Brasília e apaixonada pela área investi-
gativa. Cada investigação bem sucedida 
que engendra uma ação penal robus-
ta, com grande possibilidade de conde-
nação, causa nela a sensação de que 
achou seu lugar no mundo. “Ver além da 
cena do crime, perceber as entrelinhas 
do testemunho, procurar padrões, levan-
tar e confirmar hipóteses, encontrar o 
que o delinquente “deixou de esconder” 
é algo realmente estimulante”, conta a 
Delegada de Polícia para o Delta Informa 
desta edição.

Com uma bagagem que já acumula 19 
anos na Polícia Civil do Distrito Federal, 
a brasiliense ingressou nos quadros da 
PCDF como escrivã em 2002, e traba-
lhou na 2ª DP (Asa Norte) e na 10ª DP 
(Lago Sul). Como Delegada de Polícia, 
cargo que assumiu em 2009, passou um 
breve período na 32ª DP (Samambaia 
Sul). Atuou ainda na Delegacia Espe-
cial de Atendimento à Mulher (DEAM) e 
na Delegacia de Proteção à Criança e 
ao Adolescente (DPCA). Há cinco anos 
está lotada na Coordenação de Repres-
são aos Crimes contra o Consumidor, a 
Ordem Tributária e a Fraudes (CORF).

Definitivamente a profissão de Delegado 
de Polícia a escolheu! Isabel revela que 
buscava outras carreiras quando soube 
que estavam abertas as inscrições para 
o concurso de Delegado de Polícia, em 
2009. Em meio a dois lutos bastantes 
significativos em sua família, parou de 
estudar naquele momento, mas mesmo 

Delegada e servidora da PCDF há 19 anos,
conheça a trajetória de Isabel de Moraes

assim ela conta que fez o concurso e foi 
aprovada em todas as etapas. “Quando 
tomei posse no cargo, veio a certeza de 
que ser Delegada era uma missão e que 
eu iria cumpri-la da melhor forma possí-
vel”, expressa ela.

Sobre seu trabalho na DEAM e na DPCA, 
a Delegada reafirma o impacto dessas 
missões para a sociedade. Na CORF, foi 
ela a responsável pela Operação Shark 
que desmantelou uma organização cri-
minosa que aplicava o golpe do emprés-
timo consignado em quatro estados da 
Federação e que somente em um ano 
movimentou R$90 milhões de reais vin-
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dos da prática de crimes. Ela conta que 
foram quatro presos e 20 Mandados de 
Busca Apreensão (MBAs).

Também foi responsável pela Operação 
Alicantina, que combateu uma Organiza-
ção Criminosa que, com documentos fal-
sos de servidores públicos, em especial, 
auditores do TCU, solicitavam a segunda 
via da CNH das vítimas e com este docu-
mento verdadeiro, mas ideologicamente 
falso, abriam contas bancárias, contrata-
vam empréstimos, compravam veículos 
e realizavam diversas movimentações 
financeiras em nome daquelas. Foram 
12 prisões e 12 MBAs efetivamente cum-
pridos.

Outra Operação de destaque comanda-
da por ela foi a Postulatio. Isabel relem-
bra que foram presos 18 indivíduos que 
se associaram para cometer crimes, se 
passando por pessoas beneficiárias de 
precatórios judiciais e fazendo negocia-
ções fraudulentas do dinheiro que as víti-
mas tinham o direito a receber.

Hoje, sua atuação a permite ter contato 
com órgãos que trabalham no combate 
a fraudes em todo Brasil. Em sua ava-
liação, a troca de informações entre so-
ciedade, órgãos públicos e privados faz 
grande diferença no trabalho das polí-
cias. “A postura de ficar no Cartório ou no 
Gabinete resolvendo questões adminis-
trativas ou simplesmente impulsionando 
os inquéritos já não é mais suficiente”, 
analisa Moraes.

Ela avalia que na profissão é preciso, 
acima de tudo, saber ouvir. “Conversan-
do, explicando abertamente o papel da 
polícia e escutando com atenção e res-
peito às vítimas/parceiros foi a forma que 
encontrei para transmitir a importante 
atuação do Delegado de Polícia como 
o primeiro garantidor dos direitos funda-
mentais”, reflete a Delegada.

Certa vez, conversando com uma amiga 
sobre o desgaste que a profissão pode 
acarretar, Isabel conta que foi aconse-
lhada a buscar algo que a fizesse bem e 
com isso pudesse ajudar outras pesso-
as, como um trabalho assistencial ou vo-
luntário, e foi aí que percebeu que estava 
no caminho certo. “Gostei da ideia dela 
e passei a pensar no que eu poderia me 
dedicar. Cheguei a uma conclusão incrí-
vel e simples: Delegada de Polícia é o 
que eu sei ser. É o trabalho que eu faço 
de coração e com o qual posso ajudar 
quem precisa. Encontro meu valor sen-
do delegada de polícia e assim, posso 
transmitir à sociedade o que eu tenho de 
melhor”, compartilha.

A Delegada afirma que na família encon-
tra o equilíbrio para exercer uma profis-
são tão arriscada. “Depois que me tornei 
mãe, deixei de ser tão afoita e impulsiva 
e aprendi a reconhecer o melhor momen-
to de agir, seja em uma situação de rua 
ou na própria investigação. Na família, 
percebo o orgulho e encantamento dos 
meus quando conto a eles sobre minha 
atuação. Voltar para casa íntegro é uma 
necessidade de todo policial, porque a 
família precisa sentir essa segurança”, 
avalia.
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Entidades Integradas

Isabel afirma que vê a importância do 
trabalho dos Sindicatos neste momento 
difícil, onde órgãos querem exercer de 
forma indecorosa a atribuição precípua 
dos Delegados, que é a investigação das 
infrações penais. “O trabalho de bastido-
res é incansável e bem mais inteligente 
do que a postura de confronto”, expres-
sa.

 Ela ressalta ainda que o Clube da Ade-
pol está “mais lindo do que nunca”, pois 
foi renovado e conta com espaços muito 
agradáveis. “A valorização das margens 
do clube deu vida ao lugar: o píer e a vis-
ta do lago e da Ponte JK são um espetá-
culo à parte. Adorei conhecer o Espaço 
da Mulher e os esportes de areia e aquá-
ticos”, finaliza Isabel.
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NOTAS

Parabéns, Adepol!
54 anos de lutas e histórias!

No dia 26 de agosto a Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal com-
pletou o seu 54º aniversário. É com muita alegria que celebramos esta data tão es-
pecial para uma Associação valorosa que atua, desde 1967, em prol de homens e 
mulheres defensores da justiça no Distrito Federal!

Desejamos longa vida a nossa Associação e contamos com a certeza de ter, em nos-
sos associados, defensores da Casa do Delegado de Polícia do DF!
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Agora a quadra de beach tennis possui iluminação LED!

A Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Adepol-DF), preocupada 
em modernizar a infraestrutura de iluminação de suas instalações, atualizou a ilumi-
nação da quadra de beach tennis com a nova tecnologia LED, por seu alto desempe-
nho e eficiência energética.

Agora a quadra conta com uma luz homogênea e sem ofuscamento para facilitar a 
execução esportiva de maneira confortável e segura. No início do mês, o mesmo 
procedimento foi realizado com a quadra de tênis.

O presidente da Adepol-DF, Amarildo Fernandes, afirma que as melhorias foram rea-
lizadas também para aumentar a luminosidade do espaço e reduzir a fadiga que, por-
ventura, causava, e faz um convite aos associados que ainda não foram aproveitar o 
ambiente após as melhorias. “Em nome das Diretorias da Adepol-DF, conclamamos 
a todos para a prática saudável do esporte e utilização do espaço que nos pertence”, 
conclui o presidente da Associação.
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Divulgadas as datas em que sócia-atleta da Adepol
irá competir nos Jogos Paralímpicos de Tóquio

A Comissão Técnica Brasileira divulgou as datas em que a sócia-atleta da Adepol-DF, 
Rayane Soares da Silva, irá competir nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Nos dias 31 
de agosto e 2 e 4 de setembro, a atleta, que já é campeã mundial dos 400m rasos em 
Dubai, da classe T13, para atletas com baixa visão, irá disputar o ouro para o Brasil 
nas modalidades de 100 e 400m.

A sócia da Adepol compartilhou com o Delta Informa como anda a rotina de treinos 
e as expectativas para essa competição. “Estou treinando cerca de 1 hora por dia 
e os treinos estão realmente muito bons. Aqui é tudo muito lindo, os japoneses são 
pessoas extremamente receptivas e eu estou confiante”, contou Rayane.

A Adepol deseja boa sorte para a atleta. Seu desempenho todos esses anos nos dei-
xa mais que orgulhosos em tê-la conosco no time de sócios-atletas do Clube!
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PARCERIAS

Entidades Integradas firmam parceria
com Clube de Tiro Bravo
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CLUBE ADEPOL
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ESPAÇO MULHER

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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OPORTUNIDADE
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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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CLUBE DE VANTAGENS
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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
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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

