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No Mês da Mulher, o Delta é Delas chega para 
homenagear algumas das profissionais que fi-
zeram e fazem história tanto na corporação 
quanto em nosso país, servindo o Estado e a 
sociedade civil com dedicação e excelência in-
comparáveis, que, somadas ao toque feminino, 
tornaram-as verdadeiros exemplos. 

Para estrear na primeira edição de 2021, as 
delegadas recém-aposentadas Ana Cristina 
Melo Santiago (RJ) e Patricia Simone Bozolan 
(SP) contam em entrevista exclusiva os novos 
desafios da nova fase e a continuação do ár-
duo trabalho em defesa de mulheres e crianças 
vítimas de violência, particularmente no Distrito 
Federal.

Ao longo de 25 anos de carreira, Ana Cristina 
passou por vários locais, incluindo as delega-
cias de Atendimento à Mulher (DEAM I) e de 
Proteção a Crianças e Adolescentes (DPCA) 
como delegada chefe, entre 2011 e 2021. Para 
ela, ser policial é ser a presença do Estado em 
favor dos mais vulneráveis; é personificar a 
esperança para violados(as) e o “fim da linha” 
para seus agressores; além de ser agente ativo 
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na construção da sociedade que ficará para as 
próximas gerações.  

Com extensa experiência também na DEAM 
e como chefe adjunta na DPCA, além de de-
legada plantonista em delegacias com a 17ª, 
em Taguatinga; Patrícia Simone descreve sua 
trajetória como um presente colocado em seu 
caminho. “Foram muitos os aprendizados, mas 
talvez o maior deles tenha sido perceber quão 
dolorosa pode ser a vida do outro e que nos-
so trabalho e atendimento fazem a diferença”, 
compartilha a policial.

Após 4 anos no abono de permanência, as dele-
gadas decidiram que já era hora que seguir em 
frente, pois tinham a certeza de que poderiam 
continuar fazendo um valoroso trabalho mesmo 
fora da Instituição, obtendo realização e satis-
fação no mesmo nível experimentado durante 
todo esse tempo na PCDF.

De acordo com a dupla, esta nova fase está 
sendo “extremamente prazerosa e empolgan-
te”, e envolve a capacidade de se reinventar e 
deslumbrar a vida através de diferentes pers-
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pectivas, independendo da idade. Para elas, a 
aposentadoria também proporcionou a concreti-
zação de um sonho e trouxe um novo desafio: a 
criação do RevEllas. 

Idealizado em conjunto há 10 anos, o Instituto 
mobiliza uma rede de apoio que visa evitar, de-
tectar e tratar qualquer violação de direitos da 
mulher e/ou de vulneráveis, com o objetivo de 
reduzir prejuízos de diversas ordens, seja psi-
cológico, patrimonial ou familiar. “Construir uma 
forma inovadora de atendimento às vítimas na 
área privada será sempre nosso maior desafio”, 
afirma Ana.

A iniciativa se torna ainda mais essencial diante 
do registro de mais de 105 mil denúncias de vio-
lência contra a mulher em 2020, indicado pelos 
canais Disque 100 e Ligue 180. A situação se 
agrava ao considerar a pandemia do novo coro-
navírus, que praticamente obrigou a população 
a permanecer em casa, muitas vezes conviven-
do com os agressores. Segundo o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; o 
dado, divulgado no dia 7 de março de 2021, re-
presenta cerca de um registro a cada cinco mi-
nutos, sendo a maioria das vítimas, mulheres e 
crianças.

Considerando todo o panorama, o programa foi 
motivado por uma política de compliance en-
tre empresas e organizações, e oferece desde 
serviços de acolhimento e mentoria à consulto-
ria e assessoria jurídica, instrução e ordenação 
de provas. “Atendemos toda mulher, criança ou 
adolescente que tenha seus direitos violados, 
por meio de remuneração. Paralelamente a isso, 
também promoveremos a difusão do direito da 
mulher para populações em situação de vulne-
rabilidade”, explicam as coordenadoras.

“Neste momento, nossos esforços estão con-
centrados no RevEllas. O projeto acabou de 
nascer e estamos certas de que crescerá muito.
Estaremos atentas a todos os pontos que pos-
sam ser melhorados”, frisa a dupla. E conclui: 
“em nome do Instituto, queremos reforçar nosso 

compromisso de prestar um serviço de exce-
lência a todas as mulheres que nos procura-
rem, onde suas demandas e singularidades 
sejam devidamente acolhidas e respeitadas”.

Para saber mais sobre o projeto de integra-
ção e suas idealizadoras, acesse o site http://
revellas.com.br/novo/.

http://revellas.com.br/novo/
http://revellas.com.br/novo/
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Ex-delegadas lançam instituto para
atendimento especializado à mulher

SAIU NA MÍDIA

Confira no link.

http://adepolsindepo.org.brhttps://www.metropoles.com/distrito-federal/ex-delegadas-lancam-instituto-para-atendimento-especializado-a-mulher


2021

4

SORTEIOS

Resultado dos sorteios
em parceria com MarketClub



2021

5

CLUBE DE VANTAGENS



2021

6

COMUNICADOS



2021

CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo 

Rafael Sampaio 
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

Diretoria da Mulher:
Elizabete Maria Fremau

Jun’Aurea Costa Bezerra de Carvalho

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Marina Rodrigues 
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE

8

CONTATO

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
http://adepolsindepo.org.br

