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29 de Julho de 2022

SER DELEGADO É UM APRENDIZADO DIÁRIO PARA GARANTIR A
LEI E DEVOLVER À POPULAÇÃO UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA,
AFIRMA MARCELO GAIA DA SILVA

Leia também
DELEGADOS DO DF DÃO SHOW NO
“WORLD POLICE AND FIRE GAMES”
E CONQUISTAM VÁRIAS MEDALHAS

DIRETORIA DO SINDEPO CONVOCA
FILIADOS PARA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA ELEITORAL
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www.entidadesintegradasdf.org.br/

AINDA DÁ TEMPO DE VOTAR NO
CONCURSO REI DO AMENDOIM
E RAINHA DA PIPOCA
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ENTREVISTA
“Ser Delegado é um aprendizado diário para garantir a Lei e devolver à população uma sociedade mais justa”, afirma Marcelo
Sabe aquele sonho de infância, que
desde pequeno nos motiva a lutar por
ele, e levamos para a vida adulta?
Pois é, o sonho de infância do Delegado Marcelo Gaia da Silva era se tornar um Delegado da Polícia Civil do
Distrito Federal.
O Delta desta edição conta a história
desse profissional que mesmo com
apenas três anos no cargo já coleciona experiências, curiosidades e uma
enorme bagagem como Delegado de
Polícia. Formado em Direito no ano de
2010, Marcelo já sabia a carreira que
iria seguir. “Sempre quis ser Delegado
de Polícia, sempre admirei a carreira
de Delegado e sempre tive a certeza
de que era o que eu queria para a minha vida profissional”, afirma Marcelo.

bastante nos desafios diários no exercício da minha profissão”, analisa o
mineiro, que é natural de Unaí, Minas
Gerais.
Marcelo ingressou na PCDF em 28
de junho de 2019, na 16ª DP (Planaltina), onde ainda trabalha. Ele descreve sua trajetória como desafiadora e
ao mesmo tempo gratificante. “Como
Delegado tenho uma pequena trajetória e um aprendizado diário”, enfatiza
o policial.

Antes de entrar na PCDF, Marcelo
atuou por treze anos como Policial
Militar do Distrito Federal, de 2002 a
2015. Em 2015 tomou posse no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios (TJDFT), como Analista Judiciário. “No TJDFT exerci a função de
Oficial de Gabinete (Assessor do Juiz)
na Primeira Vara Criminal de Planaltina-DF por quatro anos, saindo para
ingressar na PCDF, para o cargo de
Delegado. Aqui, já é importante mencionar que as experiências adquiridas
nestas outras profissões me ajudam

Para o servidor, ser Delegado é ocupar uma função de grande envergadura e de muitas responsabilidades,
mas que ao final do dia é totalmente
recompensadora. “Para mim, o nosso
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cargo exige que a gente aplique a Lei
a quem quer que seja de forma correta
e imparcial, garantido que os direitos
das pessoas sejam assegurados. A lição que levo é sempre ter humildade
e respeito ao próximo. Em uma profissão tão difícil como a do Delegado
você não conseguirá realizar qualquer
trabalho dos mais simples ao mais
complexos sem ajuda de outras pessoas”, explica o servidor.

seja no atendimento ao público, seja
conduzindo uma investigação. Acho
importante tratar com a mesma seriedade qualquer situação que chegue
ao seu conhecimento”, destaca o servidor.

Momentos marcantes
O profissional lembra que, em diversas situações, a equipe da 16ª DP
conseguiu humanizar o atendimento
e chegar a melhor resolução dos conflitos. “Um certo dia estava de plantão,
a noite na 16ª DP, momento em que
chegou uma senhorinha no balcão
bastante nervosa pedindo para falar
com o Delegado. Por coincidência estava no balcão e me dirigir até ela e
falei, sou o Delegado de plantão, posso ajudá-la? Ela respondeu: ‘Eu quero
é falar com o Delegado, você não tem
cara delegado’. Todos ali começaram
a rir da situação, inclusive eu. Depois
de muita conversa convenci aquela
simpática senhora que era um Delegado e conversamos por bastante
tempo. Nesse caso, aquela senhora
queria apenas conversar e ser ouvida
por alguém”, conta Marcelo.

Além disso, Marcelo encara a profissão como uma constante fonte de
aprendizado, fundamental para aplicar a justiça. “Todos os dias você irá
aprender algo novo, seja pelo seu próprio trabalho ou passado pelos seus
colegas. Se você estiver disposto a
somar, dividir e aprender com as pessoas que estão ao seu lado diariamente, não tenho dúvida que se tornará um profissional melhor em todos
os sentidos”, pontua.
O Policial reforça que qualquer tipo de
investigação tem o mesmo peso para
ele, e o mais importante, trata todas
as pessoas envolvidas em uma ocorrência com dignidade. “Repasso para
sociedade a importância da carreira
prestando o melhor serviço possível,

Apesar do pouco tempo na PCDF, o
Delegado participou das investigações de um caso emblemático, que
comoveu o Brasil inteiro, a troca de
duas crianças em uma maternidade
de Planaltina. “Esse fato me marcou
demais. Em síntese, a mãe de uma
criança procurou esta Delegacia e
narrou que sua filha nascida no referido hospital no ano de 2014 tinha sido
trocada por outra criança, qual seja,
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que a filha que estava com ela não
era a sua filha biológica. Diante disso,
diligenciamos e conseguimos localizar a outra mãe. As mães juntamente
com as crianças foram encaminhadas
ao IPDNA para realização de exame
de DNA, sendo constatado realmente
que as crianças foram trocadas no dia
do nascimento. Este fato muito marcante para mim e toda minha equipe.
Aqui, também não poderia deixar de
parabenizar mais uma vez o excelente serviço prestado pelo IPDNA, os resultados dos exames saíram em tempo recorde”, relembra.

Filiado desde que tomou posse como
Delegado, em 2019. Marcelo afirma
que o Sindepo tem uma importância
enorme como uma entidade de luta,
que busca de forma incessante melhorias e a valorização da carreira. Já
sobre o Clube da Associação dos Delegados, o profissional destaca que é
um lugar de integração, descontração
e de estreitar laços como os demais
colegas. “Acho importante as entidades estarem integradas para, além de
nos representar, defender os interesses da categoria. Sempre que posso frequento o Clube dos Delegados
com a minha família e amigos, inclusive esse ano fizemos o aniversário de
seis anos da minha filha lá”, finaliza.

O profissional destaca que toda essa
vivência não seria possível sem o
apoio familiar, que é parte fundamental nesse processo. “Muitas das vezes
ficamos mais tempo na Delegacia ou
em campo do que com a nossa família. Dependendo da unidade em
que trabalha, fica vários dias longe de
casa e dos entes queridos. Além disso, a todo momento temos que tomar
decisões que repercutem diretamente na vida do cidadão. Todas essas
situações diárias que passamos, sem
apoio da família não conseguiríamos.
Aqui, gostaria de pedir licença aos leitores para fazer um agradecimento
especial a minha esposa pelo apoio
incondicional e por ter sempre acreditado em mim”, ressalta. Marcelo é
casado com Emile há nove anos e
os dois tem uma filha, Clara, de seis
anos.
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NOTAS
Delegados do DF dão show no “World Police and Fire Games”
e conquistam várias medalhas

Nas provas de revezamento os atletas
da Polícia Civil também deram show.
Primeiro foram as Delegadas Silvana,
Marcia, Tânia, e a papiloscopista Dênia que garantiram a medalha de Ouro
na prova de revezamento 4x400m. Já
os homens não ficaram atrás. Deu dobradinha brasileira na prova masculina e a medalha de Ouro ficou com
a equipe A da PCDF, com os atletas
Amarildo, Abraão, Edson e Santana.
Já a de Prata ficou com a equipe B
e os atletas Galdino, Mauro, Ailton e

A edição de 2022 do World Police and
Fire Games termina no próximo domingo (31), e Brasília tem motivo de
sobra para celebrar a sua participação
nesta edição do maior evento Olímpico da Segurança Pública.
Quinze Delegados da capital, ativos e
aposentados, conquistaram até a última parcial (26 de julho), dezesseis
medalhas, sendo seis de ouro, oito de
prata e duas de bronze, um recorde
de medalhas conquistadas.
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Amarildo, Abraão, Edson e Santana. FABIOLA BRUGNARA CHELOTTI – 2
Já a de Prata ficou com a equipe B Medalhas de Prata nos 400m e 800m
e os atletas Galdino, Mauro, Ailton e e 1 Medalha de Bronze 100m rasos;
Renato.
NANCY P. DE C. ALENCAR – MedaA competição, considerada uma das lha de Prata nos 100m rasos;
maiores do mundo, ficando atrás somente dos Jogos Olímpicos, acontece TÂNIA MARIA DE O. SOARES – Meem Rotterdam, na Holanda. Este ano, dalha de Prata nos 100m rasos e Meconta com mais de 10 mil competido- dalha de Bronze nos 5000m rasos;
res de 70 países.
AILTON CARLOS DA SILVA – Quarto
A Delegada Nancy Alencar, partici- lugar nos 100m rasos;
pou das provas de 100m rasos e revezamento 4x100, e treinou durante MÁRIO ANDRÉ – Sexto lugar nos
três meses exclusivamente para as 100m rasos;
Olímpiadas no Clube da Adepol. A
atleta conquistou a medalha de Prata JOSÉ ROBERTO – Sexto lugar nos
na prova de Atletismo dos 100m ra- 5000m rasos.
sos. “Estou muito feliz. Foi gratificante
treinar e ter conseguido e poder levar Na próxima edição do Delta vamos
essa medalha para o Brasil. Agrade- trazer o resultado e quadro de medaço a Adepol por esse incentivo e essa lhas final da competição, não perca!
participação conosco”, enfatiza a atle- E continue torcendo pelos Delegados
ta.
do DF!!
Confira a classificação dos primeiros
Atletas Delegados nos WPFG:
AMADO PEREIRA – 3 Medalhas de
Ouro nos esportes: Arremesso de
Peso, Lançamento de Dardo e Lançamento de Disco;
AMARILDO FERNANDES – Medalha
de Ouro nos 100m rasos;
MARCIA MARGARETE – 3 Medalhas
de Prata nos esportes: Lançamento
de Disco; Lançamento de Dardo, Arremesso de Peso, e o 5º lugar na modalidade Salto em Distância;
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NOTAS
Diretoria do Sindepo convoca filiados para Assembleia Geral
Ordinária Eleitoral

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal(Sindepo-DF)
convoca a categoria para Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, que
será realizada na próxima terça-feira (02), com o objetivo de definir a
Comissão Eleitoral e demais providências relacionadas às eleições da
Diretoria e do Conselho Fiscal, previstas para 09 de novembro de 2022.
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A reunião será realizada no Clube
da Adepol-DF, às 17h30, em primeira convocação, às 18h, em segunda convocação. A convocação está
em consonância com o art 43 §1º,
inciso XII, do Estatuto da entidade.
Sua presença é muito importante!

2022
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NOTAS
Ainda dá tempo de votar no Concurso Rei do Amendoim
e Rainha da Pipoca

Ainda dá tempo de votar nos melhores trajes típicos da festa junina da
Associação dos Delegados do Distrito Federal (Adepol/DF) e eleger o Rei
do Amendoim e Rainha da Pipoca de
2022. A votação vai até 4 de agosto.
Vote no seu “caipirinha” preferido.
Os concorrentes são crianças de até
5 anos que abrilhantaram a festa da
entidade com seus trajes caipiras.
É só escolher o candidato e comentar na publicação com o número da
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criança nos comentários. Será considerado apenas 1 voto por seguidor. O
rei e a rainha mais votados receberão
prêmio no valor de R$1.000,00, sendo
R$500,00 para cada alteza.
A votação ocorre no Instagram da entidade (https://www.instagram.com/
adepoldf/) não deixe de votar.
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PARCERIAS
Entidades Integradas firmam parceria com Seguros do Brasil!

As Entidades Integradas firmaram uma nova parceria para os associados, o
Convênio Seguros do Brasil proporciona até 35% de desconto no seguro do
automóvel! O desconto especial também vale para pais, filhos e cônjuge.
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PARCERIAS

O ICESP é uma instituição de ensino
superior que atua há mais de 25 anos
no Distrito Federal, proporcionando
educação de qualidade e formando
profissionais de excelência em diversas áreas do conhecimento.
Para associados da Adepol-DF, o desconto desse semestre é o valor da
bolsa adquirida pelo candidato + 5%
de pontualidade.
Funciona assim: o candidato parceiro deve prestar o vestibular e passar
ou usar a nota do Enem dos últimos
quatro anos com média igual ou supe16

rior a 450 pontos. Feito isso, é lançado no sistema e ele já garante aquele
percentual. Com a parceria, ele ainda
tem direito a mais 5% sobre a bolsa
que conseguir!
Além da faculdade também há descontos para os filhos de colaboradores parceiros no “Colégio promove”,
do Grupo.
Segue o link do vestibular, que já pode
ser feito para o 1°/2022.
Link do Vestibular Digital: www.icesp.
br/vestibulardigital/
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CLUBE ADEPOL
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ESPAÇO MULHER
Espaço Mulher volta a oferecer massagem para as associadas
a partir de 30 de julho
O Espaço Mulher está retomando suas atividades de massagens para as filiadas e familiares. Com atendimento de excelência voltado à beleza e a saúde, o local foi pensado especialmente para as Delegadas da PCDF.
Serão oferecidas no espaço massagens Relaxante, Drenagem, Modeladora e
Desportiva.
Seguindo todas as orientações de biossegurança, o local oferece ainda serviços de design de sobrancelhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação,
corte, escova e muito mais!
Para saber mais, entre em contato pelos telefones (61) 3361-8471 ou (61)
8247-0506.
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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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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
Andressa Oliveira

(61) 3233-0068

Diagramação
Laielle Regina
(61) 3234-0575
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