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ENTREVISTA
Pioneirismos e desafios, conheça a trajetória da Delegada
aposentada Maria Gorete Rodrigues dos Reis
Maria Gorete Rodrigues dos Reis é uma
piauiense de 67 anos que adora rememorar as diversas fases de sua vida profissional dentro da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A entrevistada desta
edição do Delta Informa conta, com detalhes, os desafios por ela enfrentados na
busca por espaço dentro de uma Instituição majoritariamente composta por homens.
Foram vinte e cinco anos na instituição,
destes, seis como escrivã. Ao longo desse tempo, Gorete conta que jamais se
opôs ou se omitiu diante do seu dever
nas exumações, operações policiais e
atos administrativos, próprios do Inquérito Policial. Ela foi pioneira em DP´s importantes, como: Delegacias como a da
Criança e do Adolescente (DCA-Asa Norte) e na de Proteção da Mulher no DF.
A Delegada ingressou na Polícia Civil
desde 1973. Ela afirma que, ao se dirigir
ao órgão do GDF responsável por concursos, leu um Edital para escrivão de
Polícia com o salário três vezes maior
que o seu de professora da então Fundação Educacional do DF. “Essa foi a razão inicial para fazer parte dos quadros
da PCF”, brinca a aposentada.

Ela foi a primeira Escrivã Chefe do DF,
uma batalha curiosa do então chefe da
Delegacia com a Chefia de Polícia, que
alegava que o Escrivão Chefe é o segundo homem da DP, então uma mulher
não poderia ser nomeada para o cargo.
“Fui nomeada e venci a primeira barreira como mulher policial. Depois, vieram
outras... Os testes físicos, defesa pessoal no concurso para Delegado em uma
época em que mulheres não jogavam futebol e nem faziam academia de lutas,
dirigir homens...”, pontua ela.

Ela foi lotada na Delegacia de RRoubos,
Furtos e Defraudações, e lá conta que
aprendeu sobre diversos crimes do Código Penal. “Tinha apenas 18 anos! Das
primeiras mulheres em Delegacias de
Polícia, passei a estudar Pedagogia, me
formei e, logo depois fiz vestibular para
Direito”, relembra a nordestina.

Trabalhou em Delegacias de Ceilândia e
do Plano Piloto, circunscricionais e espe-
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cresceram frequentando a Agência Nacional de Informações, festas natalinas
em Quartéis da PM e Delegacias de Polícia. Atualmente, os netos frequentam o
Clube dos Delegados e, de acordo com
Gorete, já têm consciência de que os
avós serviram à sociedade por meio de
suas atividades como policiais. “Passamos as mais diversas lições aos nossos
filhos quanto ao trabalho policial, e tenho
certeza de que minha família, incluindo
os meus pais, familiares e amigos, viram
e constataram em nós exemplos de policiais”, emociona-se.

cializadas. Dirigiu ainda a Academia de
Polícia e aposentou-se como Titular da
Delegacia da Ordem Tributária. Gorete
relembra que após alguns anos como
Delegada, foi designada para uma delegacia com cem homens. Ela conta que
lhe foi determinado pelo chefe providenciar tudo que houvesse relação com esses policiais. “Fase desafiadora, além do
que, tive que me envolver com todas as
Investigações e processos”, relembra.
Nessa época, a Delegada lembra que
toda a equipe trabalhou em homicídios
de repercussão para a sociedade brasiliense, “sendo certo que demandaram
dias e noites ininterruptos de excelentes
trabalhos investigativos quando ainda
não se dispunha de tantos instrumentos
tecnológicos, contando-se com a rica e
interessante prática de interrogatório, e
completo compartilhamento com os órgãos científicos da Polícia e suas respectivas e talentosas equipes”, fala ao Delta.
Ela afirma ter dividido muitas horas de
trabalho com valorosos e talentosos policiais e que sempre vibrou com a investigação policial. “Não me esqueço das
palavras de um chefe: atuamos quando
já era uma ação ou omissão, mas somos
responsáveis por apresentar ao Judiciário, de maneira formal, com as provas,
circunstâncias do fato e o autor, para o
Judiciário” parafraseia a Delegada.

A Delegada, que costuma dizer que saiu
da Polícia, mas a polícia não saiu dela,
avalia que, apesar de aposentada, está
sempre envolvida e presente no meio
policial e frequenta assiduamente a Adepol e o Sindepo. “Me faço presente nas
Assembleias das Entidades Integradas,
além de conversas com os presidentes
da Adepol e do Sindepo. Sobre a atual
gestão da Adepol, destaco as diversas
obras de melhoria do Clube e a instalação do Espaço Mulher, local de encontros das Delegadas, e confraternização
com esposas de Delegados”, conta Go-

Divertida como de costume, ela compara
o Delegado de Polícia ao para-choque,
por ser “o primeiro que detém o conhecimento sobre o delito penal, e, de certo, é
o primeiro a chegar no local do crime, a
saber do fato criminoso e agir”, ressalta
a entrevistada.
Casada com um policial militar, ela acredita que o trabalho desenvolvido pelos
dois na área de Segurança Pública ajudou na união familiar. Seus dois filhos
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rete, e complementa.

o Vida de Delegada I, contando casos vividos. Tanto a Adepol quanto o Sindepo
contribuíram e apoiaram o projeto. Além
dos livros, temos um Clube de Leitura
onde, a cada fim de livro, promovemos
uma reunião para comentários. São muito interessantes os diversos aspectos
discutidos. As Delegadas são letradas,
cultas, mulheres extremamente inteligentes”, elogia.

“O Sindepo, tanto a anterior quanto a
atual gestão, demonstra trabalhar pelos
direitos dos Delegados, sempre atentos
aos problemas que se apresentam no
dia a dia da atividade. Como impressão
pessoal, acredito que as Entidades têm
potencial para destacar mais empenho a
favor das Delegadas de Polícia com postos de mais realce na Estrutura Administrativa”, completa.
A Delegada ressalta o quanto foi feliz na
Instituição. “Desenvolvi minhas funções
em plantões de 24 horas, Delegada Cartorária e Delegada chefe de diversas unidades. Com muita alegria, fui Delegada
Adjunta na inauguração da Delegacia da
Mulher, auxiliando a falecida Dra. Oneida, uma chefe que me escolheu para
darmos início à proteção da Mulher no
DF, o que foi e é objeto de honra para
mim”, avalia.
Vida de Delegada
Depois de aposentada, Gorete se uniu a
mais onze Delegadas para escrever três
livros, o título não poderia ser mais sugestivo: Vida de Delegada. Nas publicações, ela conta que ser Delegada de Polícia é a Alma de Policial circunscrita em
um corpo que veio ao mundo para SER.
“O Projeto Vida de Delegada nasceu
com a doutora Aparecida Veras Eduardo. Pensou ela que nós, as “Delefadas”,
poderíamos contribuir com a Sociedade
demonstrando que essas mulheres de
corpo e alma comuns contribuem para
uma sociedade igualitária e justa, conquanto vivam num meio onde choros e
risos se misturam, e a realidade transparece mais veementemente”, expressa a
aposentada.
Gorete cita ainda o Clube de Leitura das
“Delefadas”. “A Delegada Cida Veras
anunciou a ideia e, em 2017, lançamos
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NOTAS
GDF anuncia reajuste no auxílio-alimentação
dos policiais civis do DF

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do DF (Sindepo), Marcelo Portella, e o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol), Alex Galvão, participaram, na quarta-feira (01/09), de uma reunião na Secretaria de Segurança com
o Secretário de Segurança, Júlio Danilo, para tratar diversas pautas de interesse da
categoria, entre elas a recomposição salarial e a derrubada do veto à assistência à
saúde no PL 06/21.
O grupo, composto pelos presidentes dos Sindicatos, o Secretário de Segurança e
ainda o Secretário de Economia, André Clemente, e o diretor-geral da PCDF, Robson
Cândido, debateu sobre medidas que podem ser encontradas para solucionar, em
definitivo, a questão da saúde e da recomposição salarial. Além disso, os secretários
anunciaram que o governador Ibaneis autorizou o reajuste no valor do auxílio-alimentação da categoria – equiparando o valor ao já recebido pelas demais forças de
Segurança Pública.
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COMUNICADO
Participe da reunião para tratar sobre o
Tema nº 942 de Repercussão Geral
Caro Associado,
Você já ouviu falar da decisão do Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 942 de Repercussão Geral?
Referida decisão possibilita a conversão do tempo de atividade estritamente policial
em comum, para fins de aposentadoria, podendo beneficiar, principalmente, os colegas das turmas de 1996, 1999 e 2006.
No dia 10 de setembro às 18h haverá uma reunião, na sede do Sindepo-DF, com os
advogados da assessoria jurídica, para tratar do assunto, visando, inclusive, a propositura de futuras ações judiciais.
Para maiores informações e confirmação de presença, favor contatar o Sindicato
pelo telefone (61) 9 8247-0405.
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COLUNA SOCIAL
A largada foi dada: Confira como foi a
abertura do Campeonato Adeboleiros!
Começou no último sábado (28/08) a 13ª edição do Campeonato Adeboleiros Eurocopa, evento de futebol da Associação dos Delegados de Polícia do Distrito
Federal (Adepol-DF) que visa promover, por meio do esporte, integração entre seus
associados.
Nesta rodada de abertura, aconteceram sete partidas de curta duração e quem levou
a melhor foi o time da Itália! O campeonato em si começa a partir do dia 4 de setembro. As partidas acontecem sempre aos sábados e vão até o dia 11 de dezembro.
Confira as fotos da abertura!

6

2021

7

2021

8

2021

NOTAS
Entidades Integradas se reúnem com ministro da Justiça

Os presidentes do Sindicato e da Associação dos Delegados de Polícia do Distrito
Federal (Sindepo e Adepol), Marcelo Portella e Amarildo Fernandes, estiveram reunidos com o Ministro da Justiça, Anderson Torres, e o Delegado-Geral, Robson Cândido. Na ocasião, foram abordados os pleitos da categoria.
Anderson Torres faz história ao ser o primeiro Delegado de Polícia a assumir o Ministério da Justiça desde a sua criação.
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CLUBE ADEPOL
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ESPAÇO MULHER
Receba o tratamento VIP que você merece!
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.
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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 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.

15

2021

CLUBE DE VANTAGENS

16

2021

CLUBE DE VANTAGENS

17

2021

COMUNICADOS

18

2021

PARCERIAS
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REDES SOCIAIS
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CONTATO

EXPEDIENTE
CONSELHO EDITORIAL
Presidente da Adepol
Amarildo Fernandes

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Mídia e Conexão

Pesidente do Sindepo
Marcelo Portella

Jornalista responsável
Júlia Zouain

Diretoria de Comunicação - Sindepo
Rafael Seixas e Laryssa Neves

Diagramação
Caroline Sousa
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(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

