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Diretora da Mulher se reúne com chefe da
Secretaria de Governo da Presidência da República
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NOTAS

A Diretora da Mulher do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Sindepo-DF), Elisa-
bete Fremau, participou de uma reunião com o Secretário Executivo da Secretaria de Governo da 
Presidência da República, Rafael de Sá Sampaio, na última quarta-feira (21/07). Na oportunidade, 
a diretora explicou ao Secretário as demandas das Delegadas de Polícia em busca do respeito 
institucional da equidade de gênero, tais como a nomeação de mulheres para cargos de chefia. O 
Secretário demonstrou interesse pela pauta e informou estar aberto ao diálogo com as Delegadas.
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NOTAS

O Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMIVCM) completa oito anos nes-
te mês de julho. Com a finalidade de investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e 
apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos 
instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência, a Comissão fez um trabalho 
minucioso de mapear toda a rede nacional de proteção às mulheres. 

À época, a CPMIVCM, em relação à visita na DEAM, elogiou as instalações físicas, os profissionais 
e os métodos de atendimento, registrando que a delegacia deveria servir de referência para equi-
pamentos similares em todo o país, além de frisar que todos os espaços da DEAM são amplos, o 
que permite não só que as mulheres em situação de violência sejam atendidas em instalações ade-
quadas, mas também proporciona aos agentes ambiente salutar para o desempenho das funções.

Manter o padrão de qualidade reconhecido há oito anos é um grande desafio e a equipe da DEAM 
vem desempenhando com luta e coragem todos os dias. Parabéns!!
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