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ENTREVISTA

No clima do Dia dos Namorados, os dele-
gados de polícia Suzana Roberto Orlandi 
Machado e Mário André Carvalho Machado 
falam sobre a vida profissional e a dois re-
lembram momentos marcantes na trajetória 
do casal. Também dão conselhos para ca-
sais que compartilham a profissão à frente 
de uma delegacia.

O casal avalia que para se ter uma relação 
de sucesso tanto pessoal, quanto profissio-
nal, é importante aprender a equilibrar car-
reira e a rotina em casa, a fim de não per-
mitir que uma interfira na outra. “É essencial 
saber separar e distinguir o lado matrimonial 
das atribuições inerentes ao cargo, ou seja, 
não permitir que os assuntos profissionais 
interfiram no dia a dia do casal”, afirma o 
delegado.

Suzana acrescenta que é importante não 
transformar a casa em uma delegacia. 
“Mesmo eventualmente trocando ideias 
acerca do trabalho policial”, ressalta.  Sobre 
as maiores vantagens de se ter como côn-
juge um colega de profissão, os dois trou-
xeram palavras como compreensão, apoio, 
auxílio e respeito pelas decisões individuais, 
sentimentos essenciais para conduzir o re-
lacionamento de dois delegados, pondera o 
casal.

De acordo com Suzana, a profissão de de-
legada ainda apresenta inúmeras dificulda-
des. “Entre elas: escalas noturnas, plantões 
em finais de semana, viagens inesperadas 
e outras situações não exigidas para as de-
mais profissões. Quando ingressamos na 
carreira policial, há quase quarenta anos, 
essas dificuldades eram maiores, porém, fo-
ram amenizadas por eu ser casada com um 
colega de profissão que sempre me apoiou 

Dia dos namorados: Casados há 36 anos, delegados dão conselhos 
para quem tem o parceiro com a mesma profissão

e me fez crescer profissionalmente”, decla-
ra Suzana.

Conectados, o momento mais marcante dos 
dois tanto na profissão, quanto na vida pes-
soal são os mesmos: a construção da famí-
lia com o nascimento de suas filhas e neta, 
além do recebimento do Diploma do Mérito 
Policial Civil, ele em 1994 e ela em 2001. 
“Dentre os vários momentos marcantes que 
tivemos, destaco o recebimento do Diploma 
do Mérito Policial Civil, comenda conferida 
àqueles que dedicaram suas vidas a servi-
ço do bem-estar da sociedade e honraram 
a profissão que abraçaram, elevando o con-
ceito Instituição Polícia Civil do Distrito Fe-
deral”, comenta Mário André.

Ele começou a carreira policial em 1976, na 
Polícia Federal e em 1982, na Polícia Civil 
do Distrito Federal (PCDF). Ela ingressou 
na PCDF em 1985, ano em que se casa-
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ram. Mário André e Suzana compartilham 
os motivos de, após todos esses anos, con-
tinuarem unidos, trilhando o mesmo cami-
nho. “Amor, confiança, abnegação e sabe-
doria para transformar os meus defeitos em 
virtudes, tendo, assim, contribuído para o 
meu crescimento profissional e convivência 
familiar”, expressa o delegado.

Suzana complementa o marido. “Depois de 
quase quarenta anos, ainda acho meu ma-
rido um homem lindo, educado, amoroso, 
a quem continuo admirando muito. Enfim, 
meu eterno namorado”, revela e dá mais 

dicas para um relacionamento saudável e 
duradouro. “Procurar se colocar no lugar do 
outro, evitar discussões inúteis, procurar le-
var uma vida leve e alegre, são alguns dos 
segredos para uma longa vida em comum”, 
ressalta Suzana, e Mário André finaliza: 
“Saber ouvir e dialogar, respeitando as de-
cisões do outro e apoiar o que for decidido 
em conjunto”, conclui a delegada.

As Entidades Integradas desejam a todos 
os delegados um feliz Dia dos Namorados 
e um ano repleto de felicidades em todos os 
âmbitos de suas vidas.
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NOTAS

O presidente do Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Distrito Federal (Sindepo-DF), Mar-
celo Portella, entregou nesta quarta-feira (9/06), 
um ofício ao senador Izalci Lucas e ao deputado 
federal Luis Miranda por suas atuações no Con-
gresso Nacional na relatoria do Projeto de Lei 
Complementar nº 6/21. O PLC vetado pelo Go-
verno Federal é oriundo da Medida Provisória nº 
1014/20, que teve como objeto a organização 
da Polícia Civil do Distrito Federal.

Por meio de suas redes sociais, o senador agra-
deceu a entrega do documento e reforçou seu 
apoio à MP. “Agradeço a homenagem que re-
cebi do presidente do Sindicato dos Delegados 
de Polícia do Distrito Federal, Marcelo Portella, 
pelo nosso trabalho em apoio à MP 1.014. Apro-
veito para reforçar meu apoio aos policiais civis 
em sua luta pela assistência à saúde, que sofreu 
vetos presidenciais, mas ainda terá análise no 
Senado Federal. Contem comigo”, expressou 
Izalci.

Após veto à assistência à saúde dos policiais civis,
presidente do Sindepo presta homenagem aos relatores

da medida no Congresso Nacional

Para Luis Miranda, perder esta que seria uma 
grande conquista para os policiais civis é algo 
inadmissível. “Eu acredito desde que eu entrei 
no cargo de deputado federal, tanto o Sinpol 
como o Sindepo e, principalmente, a própria Di-
retoria da Polícia, por meio do doutor Robson, 
me trouxeram essa como demanda principal da 
polícia, perder é inadmissível, vamos trabalhar 
para derrubar o veto, vamos cobrar a palavra 
empenhada, o voto do governo em plenário nas 
duas casas para que nós possamos, em acordo, 
como já está sendo construído, derrubar o veto 
e entregar para o policial dignidade, porque ter 
saúde é ter dignidade, é constitucional”, declara 
o deputado.

Portella ressalta a importância de que nesse 
momento sejam reforçadas a união de toda a 
categoria para que, juntos, consigam alcançar o 
êxito com a derrubada do veto. “Viemos trazer 
aqui, em nome da nossa categoria, um ofício 
de agradecimento por todo seu empenho em 
prol da aprovação da nossa medida provisória, 
que nos traria a tão sonhada assistência inte-
gral de saúde, e pedindo ainda o empenho para 
conquistarmos a derrubada desse veto e con-
seguirmos levar esse pleito a nossa categoria”, 
expressa o presidente do Sindepo.

As Entidades Integradas reforçam que, com o 
apoio de parlamentares engajados na luta em 
prol da categoria, irão continuar as tratativas 
para derrubar o veto imposto pelo governo fe-
deral, afim de restabelecer a redação original do 
artigo 5º do PLV nº 6/2021, prevendo-se a pos-
sibilidade da concessão de assistência à saúde 
aos integrantes das carreiras da Polícia Civil do 
Distrito Federal e seus dependentes, como já 
ocorre com a Polícia Militar e o Corpo de Bom-
beiros Militar do Distrito Federal.
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Segundo especialistas, remar é uma das ativi-
dades físicas mais completas que existem. Ao 
contrário do que muitos pensam, além dos bra-
ços, a prática fortalece pernas, glúteos, costas 
e abdome, alivia tensões e melhora a postura 
de quem pratica a modalidade. Associados que 
realizam a canoagem havaiana no Clube da 
Adepol relatam que a modalidade vai além dos 
benefícios físicos.

A diretora da Divisão de Controle do Gabinete 
do Delegado Geral (GABDG), Jun’ Áurea Cos-
ta Bezerra de Carvalho, destaca que estar em 
contato com a natureza renova suas energias. 
“A água, o vento e o sol promovem em conjun-
to uma sensação de bem estar incrível, passo 
a semana lembrando da experiência vivida. O 
clube passou por uma revitalização que está 
chamando a atenção dos frequentadores. Todo 
mês somos surpreendidos com alguma novida-
de seja na parte de infraestrutura ou mesmo na 
disponibilização de novas atividades esporti-
vas”, ressalta Jun’ Áurea.

Ela compartilha um momento de lazer que a ati-
vidade proporcionou para sua família. “No dia 
das crianças do ano passado o clube realizou a 
prática da canoagem para as famílias. Conse-
gui remar com minha mãe, então com 70 anos 
de idade, minha sobrinha de 15 anos e meus 

três filhos com 4, 7 e 9 anos de idade. A ca-
noagem tem o diferencial de envolver diversas 
gerações em uma mesma atividade, sendo um 
esporte extremamente democrático quanto ao 
fator idade”, relembra a delegada.

Para o instrutor do esporte no clube, Marcelo 
Ottoni Nepomuceno, atleta e proprietário da 
empresa de canoagem havaiana No’ah, levar a 
prática da atividade para os associados e seus 
dependentes valorizou o uso da área, que pos-
sui um espaço agradável à beira do lago. O ins-
trutor destaca ainda os benefícios trazidos pelo 
esporte para quem pratica o esporte. “Essa mo-
dalidade é qualidade de vida na essência por-
que a gente trabalha tanto a coletividade e a 
pratica esportiva em si, que é o exercício físico, 
quanto questões como a socialização, a solida-
riedade entre os participantes, o contato com 
o sol, já que é um esporte outdoor, e ainda o 
contato com a água e com a natureza. Para nós 
é um motivo de muita alegria permitir que mais 
pessoas conheçam a canoagem havaiana, que 
é uma ferramenta de promoção de qualidade 
de vida fantástica”, explica o instrutor.

O delegado-chefe da 8ª DP (SIA), Rodrigo Bo-
nach Batista Pires, praticante do esporte desde 
agosto de 2020, também avalia que os bene-
fícios da canoagem estão diretamente ligados 

Delegados compartilham sua paixão pela canoagem,
esporte oferecido pelo Clube da Adepol
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ao contato com a natureza e com as paisagens 
do Lago Paranoá. “A experiência tem sido muito 
positiva pela diminuição do estresse, melhoria 
da saúde e maior disposição. Com certeza indi-
caria a outros delegados, pois o convênio com 
a ADEPOL garante descontos aos delegados e, 
além dos benefícios da atividade física, o espor-
te proporciona o contato direto com a natureza e 
as belezas do Lago Paranoá”, ressalta Bonach.

O delegado canoísta conta que conheceu o es-
porte no próprio clube da Adepol e logo se iden-
tificou com o espírito de equipe necessário para 
realizar os trajetos. “Na canoa havaiana deve-se 
buscar a perfeita harmonia entre os remadores, 
que também possuem diferentes funções, o que 
estimula a versatilidade e o trabalho em equipe, 
qualidades importantes para o desempenho do 
cargo de delegado”, avalia.

Bonach finaliza com um convite a outros profis-
sionais que ainda não conhecem a modalidade. 
“Para quem quiser conhecer, pode ser agenda-
da aula experimental. Os instrutores são profis-
sionais de educação física e bastante conhece-
dores da atividade de canoagem e da milenar 
cultura Va’a (palavra em samoano, havaiano e 
taitiano que significa ‘barco’)”, conclui o delega-
do.
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Presidente do Sindepo diz que policiais se sentem abandonados 
em combate

DELTA NA MÍDIA
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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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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

