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NOTAS
Organizadora do Projeto Vida de Delegada compartilha sua
trajetória profissional e fala sobre Clube do Livro DELTAS
Maria Aparecida Lima Veras Eduardo é
uma Delegada apaixonada por sua trajetória policial. Com o objetivo de compartilhar histórias do cotidiano policial,convidou outras profissionais da área para
criar uma coletânea de casos. Na série
de publicações Vida de Delegada, as autoras relatam histórias curiosas e encorajam mulheres em situação de risco e
vítimas de violência doméstica a denunciarem seus agressores.
Pernambucana, ela chegou em Brasília
com apenas três meses de idade. É a
quarta filha de João e Amália, esposa de
João Batista Eduardo, mãe de Yuri e Ítalo. Maria Aparecida completou 61 anos
este ano, e desses, 25foram dedicados à
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
Começou como Escrivã aos 22 anos e,
em 1986 passou no concurso e assumiu
como Delegada.

Comissão Permanente de Disciplina,
onde se aposentou em 2007.
Dentre as principais investigações em
que trabalhou, ela destaca como mais
primorosa a que desvendou o homicídio
de Ana Elisabeth Lofrano dos Santos, crime que conduziu a revelação de um esquema de manipulação de verbas do orçamento, denunciado pelo mandante do
crime e marido da vítima, o ex-assessor
do Senado Federal, José Carlos Alves
dos Santos.

Ela trabalhou em diversas delegacias,
como 12ª DP (Taguatinga Centro), 17ª
DP (Taguatinga Norte), Divisão de Repressão às Drogas, Divisão de Homicídios, assessorias dos Departamentos de
Polícia Especializada e Circunscricional,
Divisão de Correição da Corregedoria
Geral de Polícia, além de dez anos na
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Com o apoio das Entidades Integradas, a
Delegada e mais 11 colegas de profissão
lançaram o livro Vida de Delegada, em
2018. A publicação levou dois anos para
ficar pronta e possui 24 histórias escritas
por elas. Nos anos seguintes, lançaram a
continuação da série: Vida de Delegada
II e Vida de Delegada III. “Os dois primeiros relatam histórias do cotidiano policial
e o livro três traz, além dessa experiência
diária, a parte técnica do assédio moral e
sexual, conforme disposto em Lei, além
de recomendações às vítimas desses
crimes”, ressalta a aposentada.

o grupo Clube do Livro Deltas, e a convidou, ela adorou a ideia! Hoje, o grupo é
composto por 28 Delegadas de Polícia.
Além de conectar as colegas de profissão, promover a leitura de livros escritos
por mulheres, o Clube DELTAS serve
para divulgar todas as expressões da
arte, como viagens, assuntos relacionados à profissão, seminários, congressos
e atividades filantrópicas. “Como diz a
ativista Malala, quando uma mulher é
educada, isso muda o mundo! Sem contar o lazer, o conhecimento e a bagagem
cultural que a leitura de livros proporciona”, revela ela.
Outro fruto do Clube do Livro Deltas foi
o artigo sobre Violência Contra a Mulher,
escrito pelas Delegadas Bete Fremau e
Maria Aparecida e que será publicado
em um livro, a ser lançado no último trimestre deste ano.
Maria Aparecida conta ainda que o projeto tem ajudado no enfrentamento da pandemia de Covid-19 de uma forma mais
leve e divertida. “Logo no primeiro encontro, tivemos a presença do professor
de literatura brasileira da Universidade
de Brasília (UnB), Danglei de Castro Pereira. Nos seguintes, a blogueira e jornalista Bárbara Lins, a professora de letras
de Maringá-PR, Gabriela Lasta e a estudante de Direito Internacional, Isabelly
Ribeiro, da Universidade Estadual da Paraíba”, aponta a servidora aposentada.

Clube do Livro DELTAS
Em março 2020, durante jantar em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,
Maria Aparecida lembra que a Delegada
de Polícia Elisabete Fremau decidiu criar
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25/09, será presencial. “Ser Delegada de
Polícia é ser preparada para as mais diversas atividades e agregar, aos afazeres do dia a dia, resiliência, perseverança e coragem”, conclui a entrevistada.

A autora do romance “A Casa das Sete
Mulheres”, Letícia Wierzchowski, irá respondera perguntas das Delegadas, que
atualmente leem sua obra “O Anjo e o
Resto de Nós”. As últimas reuniões realizadas foram virtuais e a próxima, do dia

3

2021

CONTATO

CONSELHO EDITORIAL
Presidente da Adepol
Amarildo Fernandes
Pesidente do Sindepo
Marcelo Portella
Diretoria de Comunicação - Sindepo
Rafael Seixas e Laryssa Neves
Diretoria da Mulher:
Elizabete Maria Fremau
Jun’Aurea Costa Bezerra de Carvalho

EXPEDIENTE

REDES SOCIAIS

CONTATO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Mídia e Conexão
Jornalista responsável
Júlia Zouain
Diagramação
Caroline Sousa

4

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

