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ENTREVISTAS

A delegada Regilene Siqueira Rozal
conta em entrevista ao Delta Informa
um episódio especial que ficou regis-
trado em sua memória como um dos
momentos em que percebeu o quão
feliz estava na profissão. 

Buscando conforto, Siqueira aderiu ao
jeans como uniforme de trabalho, mas
nem por isso abriu mão de usar seus
sapatos de salto prediletos, os “scar-
pins”. Em 2019, enquanto se desloca-
va para um plantão na 6ª DP, recebeu
a ligação de um agente que informava
a ocorrência de um duplo homicídio
na área coberta por aquela delegacia. 

“Cheguei à DP de jeans e scarpin,
como sempre, e rapidamente embar-
quei numa viatura caracterizada, na
companhia de dois agentes de polícia.
Quando chegamos ao local, uma área
rural conhecida como “Café sem Tro-
co”, já me dei conta da impertinência
do meu calçado. O local não contava
com pavimentação asfáltica, e mais
do que isso, apresentava uma terra
fofa e vermelha, que mal me permitia
ficar de pé sobre o salto”, recorda a
delegada.

Mas, a história não terminou aí: diante
da notícia do possível paradeiro de
um dos suspeitos do crime, o grupo
seguiu desta vez para um acampa-
mento “sem-terra”, sendo que parte do
trajeto teve que ser feita a pé. “Eu
com o salto nos pés, fingindo normali-
dade num terreno irregular e pedrego-
so. E acredite, apesar das risadas dos
colegas, em momento algum eu deixei
de desembarcar da viatura e de acom-
panhar a equipe nas diligências”, lem-
bra. Ao fim da jornada, o sapato que
era azul estava vermelho e com o sal-
to destruído. 

Delegada confidencia que ia fazer concurso para
magistratura, mas foi seduzida pela carreira na Polícia

Civil do DF
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Natural de Goiânia e irmã do meio de
um lar predominantemente feminino,
sua trajetória profissional foi definida
quando decidiu, influenciada pela fa-
mília, cursar a graduação em Direito.
Por influência dos colegas de classe,
Regilene vislumbrou no serviço públi-
co uma forma de ascender profissio-
nal e socialmente. A primeira aprova-
ção veio quando ainda estava na fa-
culdade, como Analista Judiciário do
Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, cargo que ocupou por quase
15 anos.  

Quando retomou os estudos para
concurso em 2014, tinha como foco a
magistratura estadual, mas surgiu o
edital de abertura do concurso para o
cargo de Delegado da PCDF.  

“A minha decisão pela carreira de De-
legada aconteceu já durante a realiza-

ção do curso de formação, no ano de
2016. Percebi ali que me sentiria feliz
e realizada exercendo as atividades
típicas do cargo”, afirma Regilene,
que tomou posse em julho de 2019. 

Trajetória 

“Mas, apesar disso e da dificuldade
na qual eu mesma me coloquei, eu
me sentia ótima, feliz por estar ali,
realizando aquele trabalho, naquele
lugar, com aquelas pessoas. Aprendi
a lição sobre o calçado, mas, acima
de tudo, descobri que eu amava estar
ali”, conta. Agora, ela confidencia que
sempre leva um coturno na mochila. 

Foto: A
rquivo pessoal

“Depois da posse, a cada dia de tra-
balho, a cada procedimento realizado,
a cada operação policial de que par-
ticipo, fica ainda mais sedimentado
dentro de mim o meu apreço e gosto
pela atividade policial. Hoje, consi-
dero-me vocacionada para o cargo,
em todos os seus desdobramentos,
reconhecendo que, de fato, fui esco-
lhida pela profissão. São os revezes
da vida!”, orgulha-se a delegada. 

Foto: A
rquivo pessoal
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potencializado pelo ingresso de jo-
vens na carreira. 

“Reconheço que a situação atual é
muito melhor do que a de outrora,
mas é preciso avançar. Dentro dessa
perspectiva, parece-me indispensável
que às mulheres seja possibilitada a
ocupação de mais espaços de relevo
na instituição, seja na gestão, no
movimento sindical e na própria ativi-
dade fim, como que fechando um cír-
culo virtuoso”, declara a policial. 

O fato de ocupar uma carreira ainda
considerada tipicamente masculina
não deve servir de desestímulo para
aquelas que desejam seguir a profis-
são. “Eu me considero uma incentiva-
dora de mulheres. Quando tenho
oportunidade, incentivo-as a busca-
rem superação, posicionamento no
mundo”, assegura a servidora. 

Para as aspirantes ao cargo, seu
conselho é de estarem emocional e
tecnicamente preparadas. “Segurança
e firmeza de posicionamentos, bem
como a consciência do papel que
exerce, são, a meu ver, a chave para
se alcançar respeitabilidade na profis-
são. Tudo isso, obviamente, sem per-
der a ternura e demais atributos femi-
ninos, os quais considero virtudes e
não defeitos”, reitera Regilene. 

Regilene considera imprescindível a
presença feminina na carreira policial,
especialmente no cargo de delegado
de Polícia. “Ao contrário do que se
pode pensar, a atividade policial não
se restringe a posições truculentas,
típicas do sexo masculino. A bem da
verdade, o exercício da atividade poli-
cial, em vários aspectos, necessita da
sensibilidade, da sutileza e da versati-
lidade típicos do universo feminino”,
afirma a servidora. 

Mulheres na carreira 
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Apesar dos avanços, a delegada con-
ta que ainda existem aspectos discri-
minatórios à participação da mulher
em carreiras policiais. “Por vezes su-
bestimando sua capacidade, outras
vezes tratando-a como mera peça de
decoração de um ambiente policial
assustadoramente masculino”, relata
Regilene. Em sua avaliação, para que
os avanços aconteçam é necessário
que as instituições sejam submetidas
a um processo de conscientização, 
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“Ser delegada de polícia representa,
para mim, a oportunidade de partici-
par ativamente da vida em sociedade,
contribuindo com a manutenção da
paz social, e, por fim, com a preser-
vação do Estado, enquanto garanti-
dor dos direitos e garantias funda-
mentais do cidadão, cujo bem estar é
o objetivo maior. Tudo isso porque é
o delegado a autoridade pública dota-
da do poder-dever de aferir a legali-
dade da atuação do Estado e de emi-
tir juízo de valor sobre a tipicidade pe-
nal das condutas, que primeiro tem
contato com o crime e com o delin-
quente, recaindo sobre seus ombros
grande parte da responsabilidade so-
bre o destino da sociedade”. 

Mesmo com pouco tempo de carreira,
a delegada considera que as entida-
des que representam a categoria são
indispensáveis. “O Sindepo e a Ade-
pol são imprescindíveis à valorização
e reconhecimento do cargo Delegado
de Polícia do Distrito Federal, pois
somente por meio dessas entida-des
é que a categoria consegue se orga-
nizar minimamente, para, com isso,
posicionar-se, interna e externamen-
te, frente aos assuntos de seu interes-
se ou da instituição”, diz a servidora.

Ela elogia os benefícios direcionados
aos associados. “Avalio de forma mui-
to positiva os esforços que têm sido
envidados para o fechamento de
convênios que tragam benefícios fi-
nanceiros para a categoria, até mes-
mo como forma de compensação pe-
las perdas inflacionárias sofridas nos
últimos anos”, reconhece a delegada. 

Outra conveniência que Regilene tem
desfrutado para confraternizar com os
amigos é o Clube Adepol. “O Espaço
Mulher eu conheci recentemente, e o
considero uma comodidade excelente
para a mulher delegada, seja pela
qualidade do atendimento prestado,
seja pelos descontos com que somos
contempladas”, elogia a policial. 

Ser delegada de polícia é...

Associativismo

Foto: A
rquivo pessoal
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Sindepo anuncia criação de fundos para associados

Com o objetivo de atender da melhor maneira aos interesses dos associados,
o presidente do Sindepo, Rafael Sampaio, anunciou a estruturação de dois
fundos contábeis. Um deles será para tratar de proteção veicular e o outro
destina-se ao financiamento/crédito de baixo custo para os filiados. 

De acordo com Sampaio, em breve o projeto de estabelecimento de proteção
veicular, que deverá ter valores cerca de 50% menores que os praticados pelo
mercado, será votado em assembleia. O fundo de crédito ainda se encontra
em fase de estudos pelo sindicato. “Estamos preocupados em oferecer
alternativas que diminuam o custo de vida de nossos associados”, disse o
presidente do Sindepo.
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Rafael Sampaio, presidente do Sindepo-DF e da ADPJ, manifestou-se em
vídeo sobre a proposta da Reforma Administrativa elaborada pelo governo
federal, que prega o chamado “Estado mínimo”. A PEC 32/20 traz, entre outras
mudanças, diversas restrições às vantagens financeiras para os servidores
públicos, além do fim da estabilidade. 

De acordo com Sampaio, a adoção de medidas importadas da iniciativa
privada são incompatíveis com o serviço público e, especialmente, com a
carreira de Delegado, típica de Estado. Diversas entidades que representam
os policiais no Brasil estão trabalhando em conjunto para construir uma
emenda ao texto que visa reconhecer a distinção das carreiras policiais. 

NOTAS

Reforma Administrativa 
Foto: A
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A entidade que representa os Delegados da Polícia Judiciária manifestou
publicamente ser contrária ao relatório feito pelo senador Marcio Bittar (MDB-
AC) para a chamada PEC Emergencial (186/19). 

Segundo a ADPJ, “não é razoável impor limitações de maneira permanente ao
serviço público, em situações temporárias ou emergenciais, especialmente de
serviços essenciais, como os de segurança pública, que atuam diretamente no
combate às calamidades que fundamentam o gatilho proposto”, diz a nota.

NOTAS

ADPJ se manifesta contra a PEC Emergencial
Foto: A

rquivo pessoal



Com atendimento de excelência voltado a beleza e saúde, o Espaço Mulher foi
pensado especialmente para as delegadas da PCDF, garantindo seu bem-
estar e zelando por sua valorização.

Com preços atrativos, o local segue todas orientações de biossegurança e
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!



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!
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REDES SOCIAIS



CONTATO

EXPEDIENTE
CONSELHO EDITORIAL

 

Presidente da Adepol
Amarildo Fernandes

 

Pesidente do Sindepo
Rafael Sampaio

 

Diretoria de Comunicação - Sindepo
Raphael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 

Jornalista responsável
Tatiana Damasceno

 
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

