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ENTREVISTA

Se tivesse que se definir em apenas 
uma palavra, o mineiro Raphael Cas-
tro Lima teria dificuldade em escolher 
entre Delegado e Professor. Ainda na 
infância, na pequena cidade de Ipatin-
ga - MG, ele lembra que suas brinca-
deiras favoritas eram polícia e ladrão 
e escolinha, quando convencia os pri-
mos a se sentarem para acompanhar 
sua aula.

Mas, essas não foram suas únicas ati-
vidades quando jovem. Sua trajetória 
profissional começou aos 12 anos, na 
padaria de seus pais, onde ajudava a 
gerenciar o funcionamento do comér-
cio. “Lá permaneci até os 20 anos, 
quando tomei posse no cargo de Co-
missário da Infância e da Juventude, 
na mesma cidade”, relembra Raphael. 

Para complementar a renda na época 
da padaria, o mineiro atuava também 
como moto-som, onde rodava pela ci-
dade com sua moto e uma caixa de 
som na garupa para anunciar as pro-
pagandas dos comerciantes locais. 
“Há algumas músicas que não consi-
go ouvir até hoje”, brinca ele.

Em 2011 começa sua trajetória no ser-
viço público. Antes de se formar, em 
2012, no último semestre da faculdade 

Na infância, brincadeiras favoritas já apontavam o destino 
profissional de Raphael Castro Lima.

Conheça a história do Delegado!

começou a participar dos concursos 
para Delegado. “Fiz 15 até o certame 
do DF, quando pendurei as chuteiras 
concurseiras”, conta o Delegado.

Antes de decidir ser Delegado, Ra-
phael esteve no Tribunal Regional 
Federal (TRF-MG), Ministério Público 
do Trabalho (MPT-MG) e Tribunal de 
Justiça de Minas (TJMG), onde exer-
ceu funções que avalia o colocarem 
em um contexto próximo ao que vive 
hoje como Delegado.

O Juizado de Menores do qual parti-
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cipava era formado por voluntários e 
servidores efetivos, sendo estes últi-
mos os gestores do setor, composto 
de aproximadamente 30 servidores, 
em uma região com cerca de 300 mil 
habitantes. “Ali, eu ia pra rua, fiscaliza-
va, relatava, instaurava inquérito ad-
ministrativo, fazia até um tipo de oitiva 
e atuava em conjunto com a PC e PM. 
Pude ter certeza de que ser Delegado 
era um sonho, não bastava ser poli-
cial, tinha que ser Delegado”, destaca.

E tinha também que ser no Distrito 
Federal! “Pedi exoneração do cargo 
de Delegado da PC-SP para fazer a 
formação aqui, no DF, ainda na fase 
de concurso. Foi uma decisão difícil, 
e que hoje fico feliz em ter acertado”, 
comemora o Delegado.

Em seu primeiro dia como Delegado 
de Polícia do DF foi para o plantão na 
31ª DP (Planaltina) e ficou até às 8h00 
da manhã. “Sem dúvida uma das me-
lhores sensações que já pude sentir”, 
expressa Lima, que intensificou na ca-
pital do país seu amor pela profissão.

Depois de alguns meses, o mineiro 
foi para a 6ª DP (Paranoá), e ficou até 
setembro de 2020, após mais de 500 
Autos de Prisão em Flagrante (APFs). 
Foi após esse período que tirou licença 
para cursar o primeiro ano do Mestra-
do em Educação na Universidade de 
Lisboa. “Considero esse tempo igual-
mente dedicado à PCDF, pois temos 
uma Escola Superior de alto nível, e 
tenho certeza que poderei contribuir 
para o aprimoramento de nossos ser-

vidores e instituição”, revela o profis-
sional.

O Delegado confidencia que não é 
incomum o ver no balcão do plantão 
praticando o seu “mineirês”, como 
descreve a forma com que interage 
com a população para sentir de perto 
a necessidade das pessoas. “Sempre 
atendi o público, desde os 12 anos no 
comércio de meus pais, sempre tive 
espírito de gestor e mediador”, avalia.

Ele afirma que a maior recompensa 
no cargo é a de poder mudar a vida 
das pessoas que atende através da 
sua profissão, mais uma prova de que 
o Delegado deve exercer diariamente 
a empatia, o respeito às diferenças e 
o senso de humanidade. “Como Dele-
gado, nos últimos anos, fui professor, 
mediador, gestor, irmão, ser humano. 
Ouvi, instrui, tive empatia, me abri, 
chorei, orei e já xinguei, mas minha 
trajetória como Delegado também me 
fez sorrir, e mais do que tudo, ser fe-
liz”, expressa Raphael.

O dia da posse na PCDF. Foto: Arquivo pesso-
al.
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Para ele, a família é a razão e a emo-
ção. “Sempre que misturamos essas 
duas coisas ganhamos força para fa-
zer qualquer coisa! Sem retórica. Se 
imagine, enquanto pai, mãe, filho ou 
filha, ter que correr a 25 km por hora 
para salvar seu familiar. Mesmo se 
estiver fora de forma, você vai conse-
guir”, reflete o Delegado, e continua. 
“Pense em qualquer absurdo físico e 
o resultado será o mesmo. Você sabe 
que precisa conseguir (razão) e você 
tem uma força interna infinita que te 
move (emoção). Essa mistura me co-
locou onde estou”, conta ao Delta.

Entidades Integradas

Ele diz se sentir seguro e à vontade 
ao frequentar o Clube da Adepol, con-
ta que se associou às Entidades Inte-
gradas antes de se tornar Delegado, 
ainda no curso de formação. Para ele, 

a forma integrada como o Sindepo e a 
Adepol funcionam, é um fator decisi-
vo para a boa qualidade de suas rela-
ções. “Não há divisão, quem está em 
um, está no outro, e onde há união de 
forças, há melhor qualidade no servi-
ço”, conclui o entrevistado.

“Família sempre foi minha prioridade e a razão de ser quem sou hoje”. Foto: Arquivo 
pessoal.

O caixa da padaria. Foto: Arquivo pessoal.
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NOTAS

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal 
(Sindepo), Marcelo Portella, participou de uma reunião com a cúpula da Polícia 
Civil do DF, na última quinta-feira (04). Na oportunidade, foi informada a aprova-
ção de um  bilhão de reais para a Lei Orçamentária Anual (LOA), na Comissão 
de Segurança Pública.

Metade deste valor poderá ser utilizado para recompor a perda inflacionária e 
a outra parte destinada para compra de equipamentos para o combate à crimi-
nalidade. Na reunião também foram indicados R$30.000.000,00 de emenda de 
bancada para a construção da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal.

Presidente do Sindepo participa de reunião
com a cúpula da Polícia Civil do DF
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NOTAS

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Sin-
depo), Marcelo Portella, participou do Ato Solene em Homenagem ao Dia do 
Escrivão de Polícia e ao Dia do Agente de Polícia, comemorados, respectiva-
mente, nos dias 5 e 30 de novembro.

A homenagem foi realizada na quinta-feira (4/11), no auditório da Direção Geral 
da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Na ocasião, um grupo de escrivães 
e agentes de polícia foi homenageado em sinal de reconhecimento ao trabalho 
realizado na PCDF.

A solenidade foi realizada pelo Sinpol-DF em parceria com o gabinete do De-
putado Distrital Cláudio Abrantes (PDT/DF) e teve programação aberta a todos 
os policiais civis.

Solenidade faz homenagem a
escrivães e agentes de polícia na PCDF

Foto: Sinpol-DF
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NOTAS

No último sábado (30/10), o Espaço Mulher do Clube Adepol fez uma peque-
na confraternização com suas frequentadoras em comemoração ao primeiro 
ano de funcionamento. O Espaço foi uma antiga reivindicação das associadas,  
concretizado nesta gestão. 

“Hoje nós fazemos um ano que o Espaço Mulher foi inaugurado. Nós fizemos 
esse momento, homenageamos as colegas. Este espaço foi uma conquista do 
nosso presidente. Estamos aqui para comemorar com muita alegria porque nós 
nos sentimos privilegiadas”, disse a delegada aposentada Nélia Maurício. 

Foram feitos sorteios de brindes e as frequentadoras mais assíduas também 
receberam homenagens. Uma delas foi a delegada aposentada Gorete Reis. 
“Há um ano eu fui a primeira cliente! O presidente anunciou que inaugurou aí 
eu corri para cá”, contou, aos risos, depois de receber as flores.  

O local funciona aos finais de semana, oferecendo a membros da corporação 
e dependentes serviços a partir de R $20,00, incluindo design de sobrance-
lhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação, massagem relaxante, cor-
te, escova e muito mais! Para saber mais, entre em contato pelos telefones 
(61) 3361-8471 ou 99654-4584.

Espaço Mulher comemora primeiro ano de funcionamento
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EVENTOS

Marque na agenda: dia 4 de dezembro de 2021 acontece o nosso tradicional 
Baile dos Delegados! A confraternização de fim de ano está de volta, no Clube 
de Engenharia.

Os ingressos já estão à venda nas sedes da Adepol e Sindepo e irão custar 
R$100 até dia 12 de novembro (sujeito a alteração após a data). Os convites 
são limitados a dois (02) por Delegado associado.

Nossa festa terá serviço de manobrista, buffet com jantar completo e bebidas all 
inclusive, além de DJ e show com a banda Joy Band! 

Garanta já seu ingresso!

Para mais informações, reservas e compras dos ingressos para o Baile dos 
Delegados, entre em contato com a organização.

Neide - 61 9 9654-4584 | Lúcia - 61 9 8247-0504 | Vilma - 61 9 8247-0506

Adquira seu convite para o
Baile dos Delegados de Polícia nas sedes da Adepol e Sindepo
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EVENTOS

Anote na agenda! O lançamento do livro “Transição Consciente: como aplicar 
a sua energia produtiva e seus talentos pessoais para recriar a caminhada pro-
fissional”, escrito pela amiga e Delegada aposentada, Naíce Dematte, irá ser 
realizado na próxima quarta-feira (10/11), no restaurante Carpe Diem - CCBB, 
a partir das 19h.

A escritora convida: “É com o coração em festa e o estômago vibrando de an-
siedade que convido você para o lançamento oficial do meu livro de estreia. 
Nessa noite estrelada pela presença de familiares e amigos  farei brindes à 
realização de um sonho de adolescência!”

Adepol firma convênio com a operadora de saúde
Prevent Senior Private
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COMUNICADO

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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COMUNICADO
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COMUNICADO
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SORTEIO
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CLUBE ADEPOL
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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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http://www.clubedodelegado.com.br
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CLUBE DE VANTAGENS
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CLUBE DE VANTAGENS
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PARCERIAS
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Confira mais uma parceria exclusiva para os filiados das Entidades Integradas! 
Baixe o aplicativo da Lavô em seu celular agora mesmo e use o código de des-
conto para agendar o serviço! Os códigos mudam toda semana, fique ligado 
em nossas redes!
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OPORTUNIDADE
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Marcelo Portella
 

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

