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ENTREVISTA

O Delta Informa desta semana é mais 
que especial. Nossos entrevistados con-
taram as histórias das suas relações com 
seus pais, e como eles os inspiraram e 
influenciaram na escolha da profissão.

O Delegado de Polícia Paulo Márcio Mei-
reles Rodrigues diz que seu pai, João 
Rodrigues dos Santos, 72 anos, Delega-
do de Polícia aposentado, sempre foi um 
grande amigo. Ao longo da carreira, Dr. 
João Rodrigues exerceu diversos cargos 
de destaque, dentre eles o de diretor-
-geral da Polícia Civil do Distrito Fede-
ral (PCDF). “As pessoas conhecem um 
pouco mais o seu lado formal, mas, den-
tro de casa, em família, ele costuma ser 
bem diferente. Na sua intimidade, ele é 
bem descontraído, brincalhão, e procu-
ra sempre estar presente. Só tem ficado 
chateado com o desempenho do nosso 
Vascão”, brinca o delegado.

De Goiânia, a família de Paulo veio para 
Brasília no ano de 1975. Na época, seus 
pais já haviam ingressado na PCDF, seu 
pai como agente de polícia, cargo que 
deixou para assumir como delegado em 
1982, e sua mãe como papiloscopista, 
tornando-se perita criminal posterior-
mente. A carreira de Paulo como dele-
gado de polícia teve início em 2006. Ele 
conta que ter crescido acompanhando 
seu pai o serviu de inspiração na hora de 
escolher a profissão.

“Cresci acompanhando meu pai no Clu-
be dos Delegados e em seus locais de 
trabalho e, assim, acabei me interessan-
do pela área do Direito. Trabalhei por dez 

“Meu pai é meu grande amigo e também meu colega de
profissão”; Conheça a história de delegados que se

inspiraram nas carreiras de seus pais

anos no Supremo Tribunal Federal, no 
cargo de analista judiciário, mas sempre 
me preparando, com vistas a ingressar 
na PCDF. Na verdade, nunca houve um 
direcionamento por parte dele, mas tive 
a oportunidade de acompanhar a elu-
cidação de algumas investigações de 
grande relevância, e isso acabou sendo 
determinante para as minhas escolhas”, 
relembra Paulo.
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Quem também teve o pai como inspira-
ção na hora de escolher a profissão foi a 
delegada Elisabete Maria Fremau, dire-
tora da Mulher do SINDEPO. Seu pai, o 
mineiro Dr. Olavo de Morais, já falecido, 
foi delegado de polícia por 14 anos. Eli-
sabete diz que sua relação com ele era 
de muito respeito, confiança e apoio e 
busca na mitologia a explicação para a 
escolha da mesma profissão que o pai.
“No livro A Deusa Interior, os psicanalis-
tas que o escreveram explicam que as 
mulheres são moldadas por arquétipos 
mitológicos. Acredito que passei um tem-
po sob a influência arquetípica de Atenas, 
que faz com que a mulher se identifique 
mais com o pai, busque seu desenvol-
vimento intelectual, procure uma vida 
de autonomia e se sinta à vontade em 
ambientes corporativos. Isso pois Atenas 
não tem mãe, nasceu da cabeça de Zeus 
e é considerada a Deusa da civilização, 
das grandes cidades e da Estratégia”, re-
lata Elisabete.

Quando tomou posse no cargo, em 2006, 
seu pai já estava aposentado, mas a de-
legada avalia que por ter, na infância, o 
acompanhado diversas vezes em sua 
rotina de trabalho, não houve novidade 
alguma em entrar em uma delegacia, em 
uma viatura ou até mesmo ouvir as con-
versas dos policiais.

“Cresci dentro dessa realidade, quan-
do eu nasci meu pai já era Delegado de 
Polícia. Consigo me lembrar de quando 
meu pai era o Delegado-Chefe da 19ªDP 
e estava comigo e com minha irmã, não 
tínhamos mais que dez anos, ele foi acio-
nado para resolver alguma situação de 
emergência com os presos que ficavam 
na Delegacia. Ele teve que nos levar e 
ficamos literalmente trancadas no aloja-
mento enquanto ele resolvia a situação. 
Hoje eu consigo entender como deve ter 
sido complicado para ele esse dia”, re-
memora a servidora.

Profissão

No início de qualquer uma carreira, o 
apoio dos colegas é sempre muito im-
portante. Nesse ponto, Paulo se consi-
dera privilegiado, pois teve como colega 
o próprio pai. “Quando ingressei, uti-
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lizei por muitos meses o distintivo dele 
e confesso que, no início, ele acabava 
ficando de sobreaviso nas madrugadas 
dos meus plantões. São muitos os ensi-
namentos, mas acredito que o principal 
são aquelas coisas básicas que a gente 
aprende observando, no caso, ser mais 
humano, fazer o bem, dar o seu melhor 
e ajudar sem esperar nada em troca. Por 
isso, penso que, como pais, é importante 
sempre estarmos tentando ser um exem-
plo para os filhos”, ressalta o delegado.

Elisabete, por sua vez, tem guardado na 
memória um momento emblemático vi-
vido com o pai, que ocorreu quando to-
mou posse no cargo. “Assim que tomei 
posse meu pai escreveu, à mão mesmo, 
um modelo de despacho ordinatório para 
que eu usasse como cola quando eu la-
vrasse meu primeiro flagrante. Para mi-
nha surpresa, o sistema informatizado já 
gerava o despacho, que podemos perso-
nalizar conforme cada caso, tenho esse 
manuscrito guardado até hoje”, relembra 
ela.

Filhos

Os filhos também se tornaram pais. Pau-
lo Márcio tem um casal de crianças, a 
menina com 10 e o menino com 7 anos. 
Já Elisabete tem um filho de 12. Quando 

Trecho do despacho ordinatório escrito à mão 
por Olavo de Morais.

o assunto é a carreira dos filhos, os dele-
gados concordam. Para eles, pouco im-
porta se farão concurso para a PCDF ou 
seguirão outra profissão, embora fiquem 
felizes se os filhos optarem por seguir a 
mesma carreira, o importante, para eles, 
é que tenham uma boa formação, se-
jam boas pessoas e sintam-se à vontade 
para decidir quais caminhos seguir.

“Não crio expectativas em relação à car-
reira do meu filho. Mas quero que ele se 
sinta realizado na profissão que escolher 
como eu sou com a minha. O mundo está 
experimentando uma rápida transforma-
ção no mercado de trabalho e, talvez a 
profissão do meu filho ainda esteja por 
surgir”, expressa Elisabete.

Como um pai criado por um bom pai, 
Paulo Márcio reitera que seus filhos são 
a alegria de toda a família. “As crianças 
são, sem dúvidas, a alegria da casa, e 
quando se juntam com meu pai, o am-
biente se transforma. Dentro desse clima, 
ele não deixa, é claro, de dar suas orien-
tações e de transmitir valores. No fundo, 
as crianças acabam sendo um motivo a 
mais para suas visitas”, comenta.

E por falar em bom pai, Elisabete conta 
sobre alguns ensinamentos que guardou 
de seu pai e que passa diariamente para 
o filho. “Meu pai me ensinou que tudo 
que eu quisesse conquistar teria que 
ser pelo meu próprio esforço e sempre 
investiu na minha educação e cultura, o 
que eu tento repassar para o meu filho. 
Um hábito que desenvolvi com meu pai 
foi o de ler e ir ao cinema todos os finais 
de semana e viajar sempre que der. Ten-
to passar isso ao meu filho”, orgulha-se 
a delegada.

As Entidades Integradas desejam a to-
dos um feliz Dia dos Pais, repleto de sor-
risos, harmonia, muita saúde e boas his-
tórias para compartilhar!
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“Ser pai é tudo de 
bom!”

Dr. Marco Antônio Farah
de Mesquita 

15ª DP

“Pai, obrigado por 
tudo que o senhor re-

presenta em minha 
vida. Feliz dia dos 

pais!”

Dr. Jean César Fagundes
15ª DP
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“Pai, tenho certeza que 
o melhor que recebi do 
senhor são os valores 
que estão no meu ca-

ráter. Obrigado por ser 
esse grande amigo! 
Feliz dia dos pais!”

Dr. Paulo Márcio Meireles
Rodrigues

1ª DP

“Feliz dia dos pais”
Leonardo Alcanfor e seu pai

Damião Lemos, delegado de polí-
cia aposentado.

DEMA
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“Saudades!”

Dra. Elisabete Maria Fremau
Corregedoria-Geral de Polícia Civil

“Ser pai é ser amigo, 
companheiro e sempre 

presente!”

Dr. Amarildo Fernandes e sua filha 
Carolina, 2 anos.

Presidente da ADEPOL-DF
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“Meu melhor amigo!”

Rafael Sampaio 
Delegado, ex-presidente do

SINDEPO

In memoriam
“Já faz um ano que você se 
foi meu velho. Sinto muita 
saudade. Procuro honrar 
seu nome todos os dias e 
sempre carregarei comigo 

os valores que você me 
ensinou. Sempre que pre-

cisei, olhei para o lado e vc 
já estava lá. Obrigado por 

tudo meu pai, por todos os 
momentos. Sei que sempre 

estará comigo em minha 
jornada.”

Dr. Marcelo Portella
Presidente da SINDEPO-DF
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NOTAS

SINDEPO participa de manifestação contra a
Reforma Administrativa 

O Sindicato dos Delegados de Polícia do 
Distrito Federal (SINDEPO-DF), acom-
panhado de centrais sindicais, trabalha-
dores do setor de segurança pública de 
todo o Brasil e demais servidores públi-
cos, realizaram uma grande mobiliza-
ção, em Brasília, contra a Reforma Ad-
ministrativa. O ato aconteceu na última 
terça-feira(03), mesma data do retorno 
das atividades parlamentares, e teve 
como objetivo pressionar congressistas 
pela rejeição da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nº 32/2020, que abre 
caminho para ocupação política do ser-
viço público.

Em tramitação no Congresso Nacional, a 
PEC 32 tem a pretensão de mudar dras-
ticamente a legislação do serviço públi-
co no Brasil. O presidente do SINDEPO, 
Marcelo Portella, esteve presente na 

manifestação levantando a bandeira do 
serviço público.

“O Brasil não merece que essa PEC seja 
aprovada. Isso irá desmantelar o serviço 
público, em especial as forças policiais. 
Estamos aqui protestando na tentativa 
de fazer com que as pessoas procurem 
saber realmente a respeito dos efeitos 
maléficos que essa proposta poderá 
causar”, alerta Portella.

Segundo os organizadores, o ato reuniu 
entre duas e três mil pessoas. A PEC 32 
é vista como um ataque ao serviço pú-
blico em todos os níveis, com o fim da 
estabilidade e das promoções por tempo 
de serviço, a abertura do serviço públi-
co para interesses privados, entre outras 
medidas.



9

2021

NOTAS

Clube da ADEPOL tem programação especial de dia dos pais,
não perca!

Em homenagem ao dia dos pais, o Clube da ADEPOL em parceria com o SINDEPO 
preparou uma super programação para os seus associados! Neste sábado (7/08), a 
partir das 10h, venha se divertir com seus filhos em nosso Clube com personagens 
do mundo Bita e da LOL! Haverá brincadeiras como danças animadas, caça ao te-
souro, esponja molhada, estátua, dança dos bambolês, brincadeira com corda, boli-
che reciclável, elefante colorido e jogo das profissões!

O dia será repleto de alegria e, para isso, não pode faltar uma boquinha! Você poderá 
se deliciar com carrocinha de pipoca, algodão doce, mini cachorro quente e de crepe 
no palito! Você e seus baixinhos não podem perder!
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Sócia-atleta da ADEPOL embarca neste sábado (7)
para participar dos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Rayane Soares da Silva, campeã mun-
dial dos 400m rasos, em Dubai, da clas-
se T13, para atletas com baixa visão, se 
prepara para embarcar rumo a Tóquio 
neste sábado (7/08). A sócia-atleta da 
ADEPOL irá competir nas modalidades 
de 100 e 400m em busca do ouro para 
o Brasil. Rayane, que há pouco mais de 
um mês se lesionou durante os treinos 
em São Paulo, após fisioterapia, avalia 
que está preparada para competir pela 
medalha de ouro nos Jogos Paralímpi-
cos de Tóquio.

“Tive um bom desempenho nas pistas e 
academia durante a rotina de treinos em 
São Paulo, mas acabei machucando a 
posterior esquerda e tive que me afas-
tar dos treinos e começar um tratamento 
na fisioterapia, mas minha expectativa 
continua sendo conquistar a medalha de 
ouro para o Brasil”, expressa a atleta.
A ADEPOL deseja boa sorte para Raya-
ne. Seu desempenho todos esses anos 
nos deixa mais que orgulhosos em tê-la 
conosco no time de sócios-atletas do 
Clube!
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Presidente do SINDEPO se reúne com
Ministro Chefe da Casa Civil

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal – SINDEPO-
-DF, Marcelo Portella, se reuniu com o novo Ministro Chefe da Casa Civil, Senador 
Ciro Nogueira, no domingo (1º/08). Na ocasião, Portella externou votos de sucesso 
e sabedoria para a importantíssima nova missão!
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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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CLUBE DE VANTAGENS
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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

27

CONTATO

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
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