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Humildade, resiliência e fé: delegado afirma serem estes os 
maiores ensinamentos da profissão

ENTREVISTA

Foto: A
rquivo P

essoal

Jônatas José Santos da Silva não dispensa 
elogios ao falar da profissão, que o tem acolhi-
do por 15 anos: a de delegado de polícia. Para 
ele, humildade, resiliência e fé são os maiores 
aprendizados obtidos durante a sua carreira.

O paulista veio para Brasília em 2006 para as-
sumir o cargo na 24ª DP (Setor O). Desde lá, 
passou por delegacias como: 15ª DP (Ceilândia 
Centro); 30ª DP (São Sebastião); 27ª DP (Re-
canto das Emas); 4ª DP (Guará II); a assessoria 
da CORF (EPIG), 3ª DP (Cruzeiro Velho); DI-
FRAUDES/CORF; 19ª DP (Setor “P” Norte); 14ª 
DP (Gama); e atualmente está na 9ª DP (Lago 
Norte), como delegado-chefe.

O servidor afirma que estes ambientes o mos-
traram a importância de ser um bom aplicador 
do Direito e saber unir as profissões de policial 
e administrador para a carreira. “Ser um dele-
gado de polícia é ter a possibilidade de ajudar 
as pessoas mais humildes, cidadãos que quase 
nunca têm voz”, completa Jônatas.

Ele, que em 2020 fez parte da operação SNAKE 
(14ª DP), envolvendo o tráfico da Naja Kaouthia 
e de outras cobras exóticas, falou também so-
bre os desafios da profissão, já que em muitas 
ocasiões é necessário abdicar do convívio diá-
rio com a família em favor da sociedade. Ape-
sar disso, reflete que a carreira o abraça e pro-
porciona a sensação de combater injustiças em 
prol da coletividade. “Ser delegado, para mim, 
é mais que uma profissão, é uma forma de vi-
ver. É adrenalina. É felicidade. É se compade-
cer com a dor do outro e poder fazer algo para 
tentar diminuir as injustiças do dia a dia”, avalia 
o profissional.

Jônatas disse que sempre teve o sonho de atu-
ar como delegado, “desde a época em que fre-
quentava os bancos da Casa Amarela” revela 
o policial, referindo-se à Universidade Católica 
de Santos, em SP, onde formou-se em 2003 no 
curso de Direito. Ao longo desta entrevista com 
o Delta Informa, o delegado utiliza por vezes 
adjetivos como honra, honestidade, amizade, 
companheirismo e fidelidade para se referir à 
profissão.
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“Família é o centro de tudo”. Esta foi a primeira 
frase dita pelo delegado-chefe quando pergun-
tado sobre a sua. Jônatas lembrou-se que “nos 
dias em que as coisas não dão tão certo, eles 
estão sempre ali de braços abertos para te re-
ceber, sempre com um sorriso e muito amor”, 
emociona-se o delegado.

Quem também promove a sensação de acolhi-
mento para ele é a Associação e o Sindicato, 
com os quais possui a relação “mais harmonio-
sa e amigável possível, marcada por inúmeros 
episódios de apoio incondicional por parte dos 
integrantes das Entidades Integradas”, ressalta 
o servidor.

Antes da pandemia, Jônatas relata que costu-
mava frequentar bastante o Clube dos Dele-
gados para a prática de natação. Contudo, em 
razão da crise de saúde global decorrente da 
Covid-19, tem se mantido afastado. Ele afirma 
que está ansioso para voltar, assim que a pan-
demia chegar ao fim.

“A natação e o ciclismo me ajudam a manter o 
peso, auxiliam na redução do estresse do dia 
a dia, melhoram a minha respiração, pressão 
sanguínea e musculatura. Com certeza preten-
do voltar”, conclui o delegado.

Fotos: A
rquivo P

essoal



3

2021

NOTAS
Foto: A

rquivo P
essoal

O presidente do Sindepo, Marcelo Portella, participou hoje do Pró-Economia – Etapa I. O programa, 
elaborado pelo GDF, foi anunciado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e dará um grande aporte fiscal 
para beneficiar segmentos da economia que foram afetados pela atual crise causada pela pandemia. 
 
Para a Polícia Civil foi autorizado o pagamento de R$ 11 milhões devidos a policiais, que estavam 
na fila para o recebimento de pecúnias. 
 
Além disso, a Secretaria de Economia autorizou o aumento da margem consignável para os servi-
dores públicos, de 30% para 40%, do contracheque com empréstimos em folha.

Policiais civis são beneficiados por programa do GDF 



4

2021

NOTAS

Foto: A
rquivo P

essoal

Vida Aurora Manuela Evaristo Caetano, sócia 
atleta da Adepol, participou do Campeonato 
Mundial de Revezamentos da Polônia. Foram 
treinamentos intensos e dois dias de muita gar-
ra, empenho e dedicação pelo título. Embora 
não tenha se classificado, a equipe do Sindepo 
aplaude e agradece a atleta pelo excelente de-
sempenho. 

A competição foi nos dias 01 e 02 de maio. A 
corredora afirma que sua ida à Polônia propor-
cionou aprendizados valiosos, como melhores 
técnicas de passagem do bastão e a visualida-
de durante a corrida. “O meu desempenho nos 
treinamentos foi muito bom. O maior desafio de 

chegar em outro país para uma competição de 
alto nível sempre é o nervosismo, mas consigo 
me adaptar fácil a situações de pressão”, revela 
a atleta.

Daqui para frente, Vida Aurora vai se preparar 
para alcançar o índice olímpico em uma prova 
individual nos 200 metros. Apesar de não ter se 
classificado, a atleta levará da experiência so-
mente boas lembranças. “Achei a competição 
e a sensação de estar presente em um cam-
peonato mundial muito boas. São coisas que a 
gente só consegue sentir vivendo o momento. A 
energia das pessoas e a pista foram surreais”, 
conclui Vida.

Sócia atleta da Adepol participa de
Campeonato Mundial de Revezamentos na Polônia



A Assembleia Geral Extraordinária está marcada para a próxima terça-feira, dia 11 de maio de 
2021. Ela acontecerá de forma virtual. A pauta principal é a alienação das duas salas do Brasília 
Shopping.

Na última reunião, realizada em 15 de abril, o Laudo de Avaliação e o parecer positivo da venda 
pela comissão composta por Rafael Sampaio, Marcelo Portella e Paulo D’almeida foram apresen-
tados aos filiados. Na ocasião, foi decidido, em conjunto, realizar uma nova AGE para finalizar as 
apreciações acerca do tema e decidir sobre uma possível venda dos imóveis.

O link para acessar a sessão será gerado e enviado a todos pelas redes sociais, no dia 11 de maio 
de 2021, terça-feira, às 17h45, em primeira convocação, ou às 18hs, em segunda convocação. 
Clique aqui para ter acesso ao Edital de Convocação na íntegra.

Sindepo lança edital de convocação para
Assembleia Geral Extraordinária
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http://entidadesintegradasdf.org.br/noticias/noticias-sindepo-e-adepol/edital-de-convoca%C3%A7%C3%A3o-assembleia-geral-extraordinaria
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PCDF manda oficiar deputada Júlia
após fala sobre “esquema na polícia”

DELTA NA MÍDIA

Confira no link.

https://www.metropoles.com/colunas/janela-indiscreta/pcdf-manda-oficiar-deputada-julia-apos-fala-sobre-esquema-na-policia
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Polícia Civil do DF pede esclarecimentos após
deputada falar em ‘esquema’ na corporação;

DELTA NA MÍDIA

Confira no link.

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/05/05/policia-civil-do-df-pede-esclarecimentos-apos-deputada-falar-em-esquema-na-corporacao-veja-video.ghtml
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FELIZ DIA DAS MÃES!
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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!



2021

10

OPORTUNIDADE



2021

CLUBE DE VANTAGENS

11

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.

http://www.clubedodelegado.com.br
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CLUBE DE VANTAGENS



2021

14

COMUNICADOS



2021

PARCERIAS

15



2021

PARCERIAS

16



2021

PARCERIAS

17



2021

18

REDES SOCIAIS



2021

CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo 

Rafael Sampaio 
 

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

