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Do interior de Minas, mesmo não tendo refe-

rências da carreira na família, Nélia Maurício  

Pires Lopes Vieira sempre se interessou por

histórias e fatos policiais. Seu primeiro em-

prego na área, ainda enquanto estudante,

foi em um cartório criminal, chegando a ser

diretora de Secretaria e serventuária da 3ª

Vara Criminal de Juiz de Fora, onde adquiriu

experiência para o trabalho que desempe-

nharia anos depois como delegada. 

Depois de se formar em Direito pela

Universidade Federal de Juiz de Fora,

realizou o concurso da Polícia Civil do DF,

em 1986. Foi aprovada e ingressou na

corporação em junho do ano seguinte.

Chegou a trabalhar com os chamados

gebianos, policiais da antiga GEB (Guarda

Especial de Brasília) considerados os

pioneiros da atual Polícia. 

Sua primeira lotação foi na Delegacia de

Sobradinho I, onde foi a primeira mulher a

ocupar o posto de delegada. A partir daí,

passou pelas Delegacias 2ª e 9ª, e foi

adjunta das Delegacias de Atendimento à

Mulher (DEAM), de Costumes e Diversões

Públicas (DCDP) e de Tóxicos e Entorpe-

centes (DTE). 

Foi, ainda, assessora da Corregedoria-Geral

e, mais tarde, a primeira corregedora da

PCDF; assessora e diretora da Academia de

Polícia; chefe da Assessoria Especial e de

gabinete da Secretaria de Estado de

Segurança Pública (SSP-DF); Subsecretaria

de Programas Comunitários (SUPROC);

e chefe da Divisão Especializada em Meio

Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA), na

época, Delegacia de Meio Ambiente

(DEMA).

Juntamente com o colega de trabalho Antô-

nio Manuel, a delegada iniciou os estudos

sobre a Polícia Comunitária, dividindo o foco

da modalidade com a Polícia Militar, fre-

quentemente associada ao tema. “A Segu-

rança Pública, além de estar na Consti-

tuição, passa pela participação da socieda-

de. Eu sempre acreditei que a Polícia preci-

sava estar próxima a ela. Quando existe

este elo entre a comunidade e a Polícia,

todos ganham”, explica Nélia.

Apesar dos inúmeros cargos e locais pelos

quais passou, ela revela um carinho muito

especial pela Delegacia do Paranoá, na qual

teve a oportunidade de chefiar por quase 3

anos. “Foi um lugar onde me realizei. Ali,

pude realmente ver o quanto eu podia ser

útil à sociedade, não só praticando a minha

profissão, mas também fazendo um trabalho

junto à comunidade”, relembra a delegada.

Para ela, ser delegada foi, além de um

sonho, uma realização. “Esta carreira, para

mim, é uma das mais importantes que existe

na área jurídica. É o operador de direito que

tem o primeiro contato com as necessida-

des. Nós estamos à disposição da socieda-

de 24h. A sociedade precisa desse apoio e

busca a Polícia para as mais diversas

necessidades, encontrando lá o seu abrigo”,

ressalta a servidora da PCDF. 

Conheça a história de Nélia Maurício Lopes Vieira,
vanguardista da PCDF desde 1987
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Casada há 30 anos, construiu sua família

simultaneamente à carreira, fazendo o

impossível para conciliar trabalho, filhas e

marido. “Sei o quanto meu marido e minhas

filhas me apoiaram em toda a minha

trajetória, nos bons momentos e nos

momentos muito difíceis pelos quais passei,

mas que superei. Tudo fez parte do meu

trabalho”, compartilha a policial.

Sobre os desafios da carreira para as

mulheres, Nélia conta que antigamente não

havia muitas delegadas, agentes, escrivãs e

peritas; deixando clara a necessidade de

ascensão da classe feminina nas corpora-

ções de Segurança Pública. “Gostaria de re-

gistrar, principalmente às colegas mulheres,

que os filhos podem sim fazer parte das

nossas realizações. Nós não podemos

acreditar que não vamos conseguir, vamos

conseguir sim!”, inspira. Durante suas duas

gestações, reconhece toda a compreensão

recebida: “fui muito respeitada por meus

colegas e pela Diretoria da época, que me

deu todo o apoio”, relata a delegada.

A policial também é pioneira tanto no

Sindicato quanto na Associação dos

Delegados de Polícia do Distrito Federal,

sendo uma das primeiras apoiadoras das

entidades. Em relação ao Clube dos

Delegados, ressalta o sentimento de

gratidão pela atenção que a atual gestão

está direcionando ao local, demonstrando

carinho e apreço por seus dirigentes. “As

Entidades Integradas travam uma luta séria

em busca dos nossos direitos. Possuem

representatividade e reconhecimento não só

na esfera pública, mas também nas esperas

policial e governamental”, elogia Nélia.
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Em março de 2008, durante seu comando

na Corregedoria-Geral da PCDF, foi

homenageada com o título de Cidadã

Honorária de Brasília, em sessão solene

realizada na Câmara Legislativa. Ao longo

da carreira foi agraciada com mais 7

medalhas de honra, entregues pelas

instituições Secretaria de Estado de

Segurança Pública (SSP-DF), Subsecretaria

do Sistema de Defesa Civil, Governo do

Distrito Federal (GDF), Corpo de Bombeiros

Militar (CBMDF), Polícia Militar (PMDF) e

Polícia Civil (PCDF).
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“Estou muito feliz com a administração do

Dr. Amarildo, tudo melhorou muito. Como

fundadora, vejo com muito bons olhos as

melhorias que tem feito. Gosto muito do

Clube. Meus familiares praticam canoagem

e eu faço parte do grupo de corrida, além de

frequentar o espaço Mulher. Além disso,

participo do Clube do Livro, apoiado pelas

Entidades. Eu me alegro muito em ver que

nosso Clube está cada dia melhor, sempre

muito bem frequentado”.

Com o olhar voltado à corporação, afirmou

que a Polícia permite o acesso a diferentes

realidades, o que proporciona importantes

ensinamentos. “Acho que uma das maiores

lições que eu aprendi é que o trabalho só flui

se for, realmente, um trabalho de equipe.

Sempre dizia para os policiais da minha

equipe que eu era a motorista de um carro e

que para o carro andar, a engrenagem toda

precisaria funcionar; e só funciona com o

respeito, com a honestidade e com o

trabalho de todos. O êxito nunca é de uma

pessoa, o êxito é de todos, é da equipe.

Então precisamos sempre respeitar muito os

policiais que trabalham conosco, porque

todos têm um papel de suma importância”,

revela a delegada. 
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Hoje, mesmo depois de se aposentar, o

trabalho continua: “Integrei no grupo que fez

o estudo inicial dos crimes de feminicídio do

Distrito Federal. Foi uma satisfação muito

grande, um trabalho árduo, que me realizou

muito”, orgulha-se. Preocupada com a

questão da violência contra a mulher,

pretende, com um próximo projeto, realizar

um trabalho voluntário com as vítimas,

sobretudo de agressões domésticas.

Nélia se aposentou, em 2016, na função de

chefe de gabinete da Secretaria de Segu-

rança Pública, prosseguindo como chefe da

Assessoria Especial da Secretaria de Segu-

rança Pública até 2019, quando, de fato,

desligou-se da instituição. “Aconselho as

pessoas a se prepararem para aposentar.

Os ciclos fecham, mas sempre devemos

fechar os ciclos com o dever cumprido”,

conclui a delegada vanguardista.



NOTAS

Para verificar o status atual, siga o passo a passo:

1 – Acesse o site do sistema PCSAUDE pelo link https://pcsaude.pcdf.df.gov.br/;

2 - Clique na aba “COMPROVANTES” > “INCLUIR COMPROVANTES”;

3 - Descer a barra de rolagem até o campo “HISTÓRICO DE COMPROVANTES” e verificar

se há comprovação para todos os meses e beneficiários. Em caso positivo, a situação está

regularizada.

Caso falte algum comprovante, é preciso entrar em contato com o Sindicato e/ou com a

Associação e informar nome do beneficiário, matrícula SIAPE e mês(es) pendente(s), a fim

de que seja registrada a situação e regularizada junto ao Departamento-Geral do Pessoal

(DGP).

É importante que todos os servidores que recebem PCSAUDE, incluindo os vinculados a

sindicatos e associações, regularizem a inserção de comprovantes mensais do ano de 2020

no sistema, sob pena de suspensão do benefício a partir de 1º de maio de 2021.

Os associados das Entidades Integradas (Adepol/ Sindepo) têm até o dia 31 de março para

enviar os comprovantes de pagamentos faltantes para o e-mail adepoldf@adepoldf.org.br,

com o assunto COMPROVANTES PCSAÚDE.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo número (61) 9 8324-6960 (WhatsApp).

Prazo para regularização de comprovantes no Sistema
PCSAUDE encerra em 31 de março



NA MÍDIA
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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.

ESPAÇO MULHER

Receba o tratamento VIP que você merece!
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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.

CLUBE DE VANTAGENS

Descontos exclusivos nos mais diversos serviços e
produtos? Aqui tem!



CLUBE DE VANTAGENS



COMUNICADO



COMUNICADO



PARCERIAS



PARCERIAS



PARCERIAS



REDES SOCIAIS



CONTATO

EXPEDIENTE
CONSELHO EDITORIAL

 

Presidente da Adepol
Amarildo Fernandes

 

Pesidente do Sindepo
Rafael Sampaio

 

Diretoria de Comunicação - Sindepo
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 

Jornalista responsável
Marina Rodrigues

 

Diagramação
Marina Rodrigues

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://www.instagram.com/adepolsindepodf/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
http://adepolsindepo.org.br/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF

