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ENTREVISTA

Aprendizado, missão e gratidão são 
palavras que fazem parte da vida pro-
fissional de Adriana Romana Dolis 
Bierings, Delegada-chefe da Delega-
cia Especial de Atendimento à Mulher 
II (Deam II). Paulista, nascida na ci-
dade de Barretos, Adriana conta que, 
ainda na faculdade de Direito, refletia 
como poderia ajudar as pessoas, mo-
dificar a vida delas para melhor, ainda 
fosse, para ela, uma pequena ajuda. 
“Eu pensava: como poderia mudar a 
realidade social que vivemos? Fazia 
esses questionamentos. Queria ter 
sucesso profissional, claro, como todo 
mundo, mas queria poder ajudar as 
pessoas através do trabalho que fosse 
desempenhar, não sabia ainda onde, 
fazendo o quê, e hoje eu sei que faço 
isso, alcancei esse meu objetivo maior 
através do trabalho policial”, afirma.

Para a Policial Civil, a carreira de De-
legada é encarada como uma missão 
que, hoje em dia, ela desempenha tra-
balhando por aqueles que precisam 
de sua atuação nos momentos mais 
difíceis. Ela afirma que todo o esfor-
ço profissional diário “fica muito claro 
quando estamos empenhadas no tra-
balho voltado aos mais vulneráveis, 

A carreira de Delegada foi onde Adriana Bierings encontrou o
caminho para colocar em prática os ideais que a movem

aos que não tem para quem pedir 
socorro, como é o caso de crianças, 
adolescentes, mulheres nas mais di-
versas circunstâncias que a colocam 
em risco, entres outras tantas pesso-
as que sofrem com os recortes sociais 
excludentes”, pondera.

Dos 47 anos de vida, 16 já foram dedi-
cados à carreira de Delegada, iniciada 
na 24ª DP (Ceilândia), onde Adriana 
permaneceu como Delegada Planto-
nista durante cinco anos. O período 
de atuação na unidade ela considera 
como “muito rico, de grande apren-
dizado, principalmente no início”. Na 
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época, ela era a única mulher da equi-
pe e conta que foi bem acolhida e res-
peitada pelos colegas.

“Eles me respeitaram e ensinaram 
muito sobre o momento de agir com 
energia e o momento aguardar um 
pouco os ânimos se acalmarem. Foi 
uma escola prática, que trouxe uma 
imensa bagagem e, também, me mos-
trou o quanto podemos e temos que 
ter coragem para decidir, para enfim 
estar no cargo de Delegada de Polí-
cia de fato. Na época era uma mulher 
jovem, que muitas vezes a população 
não enxerga como sendo o ‘Delegado 
de Polícia’. Eles esperavam outra fi-
gura, mas era eu estava lá e esse era 
meu papel e a carreira que tinha es-
colhido para colocar em prática meus 
ideais de vida, e assim foi”, relata.

Após a passagem pela 24ª DP, Adria-
na foi para a 15ª DP (Ceilândia Nor-
te), depois para a 30ª DP (São Se-
bastião), 23ª DP (Ceilândia - P Sul) e 
Deam I, onde a profissional atuou por 
três anos e afirma ter tido a oportuni-
dade de aprender o trabalho realizado 
por uma unidade especializada. “Na 
época, eu já era reconhecida nacio-
nalmente pelo atendimento de exce-
lência às mulheres vítima de violência 
doméstica e familiar contra à mulher”. 
Após esse período na Deam I, Adriana 
ocupou o cargo de Delegada Adjunta 
da 19ª DP (Ceilândia - P Norte), depois 
foi Delegada-Chefe da 38ª (Vicente 
Pires), e Delegada-Chefe da 29ª DP 

(Riacho Fundo) - onde ela participou 
da inauguração do primeiro Núcleo 
Integrado de Atendimento à Mulher 
(NUIAM) que, segundo ela, trouxe o 
atendimento mais humanizado e mul-
tidisciplinar para as mulheres vítimas 
de violência doméstica e familiar, atra-
vés de parcerias com o terceiro setor 
e universidades, nas áreas de psico-
logia, jurídica e de assistência social.

“Ser policial me ensinou a trabalhar 
em equipe, a respeitar o colega, as 
pessoas, a entender as limitações do 
outro, a superar meus limites, e traba-
lhar para ser uma pessoa melhor to-
dos os dias. É um aprendizado cons-
tante”, ressalta.

 “Como um maestro de uma orques-
tra”

“Todas as carreiras policiais são im-
portantes na estrutura da Polícia Ci-
vil e o Delegado de Polícia é como se 
fosse o maestro de uma orquestra, 
que precisa coordenar uma música 
afinada, sem falhas”, considera Adria-
na ao se referir sobre a importância da 
carreira de Delegada na visão da so-
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ciedade. E pensando na sociedade e 
na responsabilidade social, a Delega-
da acredita que “nós policiais somos 
responsáveis por trazer a luz na es-
curidão, a verdade, essa é nossa mis-
são primordial, descobrir o que de fato 
ocorreu. Somos verdadeiros contado-
res de histórias, na maioria delas tris-
tes, que contam a realidade da nossa 
sociedade”.

O papel da Polícia Civil é considerado 
importante pela Delegada no que diz 
respeito a proteção dos grupos vulne-
ráveis e na defesa árdua e diária das 
mulheres, crianças, adolescentes, ido-
sos, e pessoas excluídas socialmente. 
Ela diz que trabalhar em prol desses 
ideais é buscar uma sociedade mais 
igualitária e sem preconceitos.

A carreira de Delegada de Polícia era 
uma das carreiras jurídicas de interes-
se de Adriana Romana. Ela conta que 
não era um sonho, mas diz com orgu-
lho e certeza que através da profissão 
encontrou o caminho para colocar em 
prática os ideais que a movem.

Família versus carreira

O círculo familiar também é importan-
te para o bom andamento da vida pro-
fissional. De acordo com Adriana Ro-
mana, seus familiares são essenciais 
nessa missão tão importante em ser 
Delegada de Polícia. “Sem o apoio in-
condicional do meu esposo tudo seria 
mais difícil. Ele é meu grande parcei-
ro, o que permite com que eu possa 
me dedicar a minha carreira”.

Ao longo desses dezesseis anos de 
profissão, muitos fatos e histórias 
marcaram a vida da policial. “O fato 
que mais marcou minha carreira não 
é apenas um, mas os casos de femi-
nicídio que tenho acompanhado, que 
são por unanimidade cruéis, chocan-
tes, desumanos, aterrorizantes e ina-
creditáveis. Esses casos me fazem 
refletir muito no que precisamos fazer 
para evitar a sua ocorrência, no que 
precisamos fazer para salvar essas 
mulheres, salvar essas famílias que 
são dizimadas, me fazem pensar no 
que precisamos fazer para alcançar 
essas mulheres que não temem es-
ses homens, que permanecem numa 
relação abusiva e violenta, como al-
cançar mulheres que nunca procura-
ram ajuda e sempre foram vítimas? 
Esses são os fatos e meu maior desa-
fio hoje”, declara.

Por fim, Adriana Romana avalia de for-
ma positiva as ações realizadas pelo 
Sindicato dos Delegados de Polícia 
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(Sindepo) e pela Associação dos De-
legados de Polícia (Adepol). “Tenho 
muito respeito e admiração pelos co-
legas que atuam na Adepol e no Sindi-
cato, pois tem feito um trabalho árduo 
para que os interesses da carreira de 
delegado de polícia sejam respeita-
dos e que não tenha suas atribuições 
distribuídas para outros órgãos e ou-
tras forças de segurança”.

Ela afirma, ainda, que tem “acompa-
nhado a luta do Sindicato e que não 
tem sido fácil, diante de tantas refor-
mas já feitas, e outras ainda em vis-
ta. É imperioso termos representantes 
capacitados e com bom trânsito no 
âmbito dos poderes do Distrito Fede-
ral e Federal, que sejam respeitados 
e ouvidos, para defender nossos inte-
resses”, finaliza.
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Plano de Saúde dos Policiais Civis:
uma conquista histórica da categoria

Os Policiais Civis do Distrito Federal, 
ativos e aposentados, conquistaram o 
direito a um plano de saúde gratuito 
com cobertura médico-hospitalar tam-
bém para seus dependentes. A con-
quista é histórica e vai de encontro à 
luta sindical em defesa da carreira e 
valorização dos profissionais que atu-
am para a segurança pública da po-
pulação.

“É uma das maiores conquistas da 
PCDF nos últimos tempos. Nós nunca 
tivemos um plano de saúde e, agora, 
nós temos um plano de saúde 100% 
gratuito para todos os servidores”, 
destaca o vice-presidente do Sindica-
to dos Delegados de Polícia, Marcelo 
Portella. Para ele, a conquista é fruto 

de um trabalho incansável realizado 
pelas Entidades Integradas. “Não foi 
fácil a implementação desse plano, 
pois a construção foi extremamente 
complexa. Houve veto e derrubamos 
esse veto com muito trabalho no Con-
gresso Nacional”.

Portella ressaltou os desafios enfren-
tados até a conquista do benefício e 
agradeceu a todos que participaram 
dessa luta. “Foi uma construção mui-
to complexa após a derrubada do veto 
no Congresso. Nós agradecemos ao 
presidente do INAS, dr. Ney Ferraz, 
ao governador Ibaneis Rocha e ao 
diretor-geral que também não mediu 
esforços para que isso fosse concedi-
do para a nossa categoria”.
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Em reunião com policiais civis apo-
sentados na tarde da última terça-fei-
ra (12), o vice-presidente do Sinpol, 
Marcelo Portella, e o presidente da 
Associação dos Delegados de Polícia 
(Adepol), Amarildo Fernandes, expli-
caram os benefícios do plano de saú-
de, as regras para utilização, carên-
cias de uso para consultas, exames e 
internação e aproveitaram a oportuni-
dade para esclarecer eventuais dúvi-
das.

“Foi uma longa briga das Entidades 
Integradas desde a derrubada do veto 
presidencial”, afirmou Amarildo Fer-
nandes destacando a luta para con-
quistar o benefício a todos os servido-

res e seus dependentes. O presidente 
da Adepol frisou a importância da ca-
tegoria poder contar com um plano 
de saúde gratuito e o quanto ele está 
sendo bem recebido pelos policiais.
“As notícias que temos, até então, tan-
to sobre a rede credenciada, quanto a 
qualidade dos atendimentos para os 
nossos usuários têm sido muito satis-
fatórias”, pondera.

O plano conta, hoje, com 37 hospitais 
do DF e mais de 2,3 mil prestadores 
de serviço credenciados, entre clíni-
cas, laboratórios, associações e, tam-
bém, uma cooperativa.

Saiba mais sobre o plano de saúde 
dos policiais civis no site entidadesin-
tegradasdf.org.br

http://entidadesintegradasdf.org.br
http://entidadesintegradasdf.org.br
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COMUNICADO PLANO DE SAÚDE GDF SAÚDE – INAS

1/6 
 

 
 

 
 

COMUNICADO PLANO DE SAÚDE GDF SAÚDE – INAS 
INAS – GDF SAÚDE  

 
1) Acomodação: Enfermaria, entretanto, 95% da rede não tem enfermeira. 

 

2) Beneficiários:  
Servidor e Pensionista – Adesão automática, desde 01/04/2022 

Dependente – o Titular deve incluir 

 

3) Custos: 
3.1) Mensalidade: Isento 

3.2) Coparticipação: o servidor paga o correspondente ao uso, limitado aos seguintes 

percentuais: 

3.2.1) 30% para atendimento ambulatorial em geral;  

3.2.2) 5% para internações, atendimento ambulatorial de quimioterapia, 

radioterapia e terapia renal substitutiva;  

3.2.3) 50% para assistência psicológica, fonoaudiologia e terapia ocupacional 

ambulatorial; 

3.2.4) 5% para assistência em Hospital-Dia de saúde mental; 

O hospital dia é um serviço que preenche uma lacuna entre a internação 

psiquiátrica e o ambulatório.  O internamento não é necessário para ele e o 

ambulatório não supri as necessidades deste paciente, porque ele precisa de um 
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apoio maior, porque ele não consegue fazer suas tarefas diárias, não consegue 

se inserir no trabalho, na sociedade ou na vida familiar 

3.2.5) 5 mil reais por evento; 

3.2.6) 15 mil reais por ano; 

3.2.7) 3 eventos por ano. 

3.3) O Inas não cobre o quarto evento do ano. Ou seja, o beneficiário arcará com o toda 

a despesa hospitalar. 

3.4) A coparticipação para todos os atendimentos realizados em regime de internação, 

inclusive com utilização de órteses, próteses e materiais especiais (OPME), será de 5% 

por evento, com teto de R$ 5 mil. Em resumo: 5% do procedimento com teto de R$ 5 

mil.  

3.5) Os valores cobrados pela coparticipação são calculados sobre a tabela que o plano 

paga aos prestadores (disponível no site do Inas), e não os valores de tabela de 

atendimento particular.  

3.5) Tabela de preços Inas: https://inas.df.gov.br/wp-

content/uploads/2021/10/SEI_04001_00000018_2020_13.pdf 

 

4) Cobranças de beneficiários pelo contrato da Adepol: 
4.1) A partir de abril, os delegados que já possuem adesão ao GDF Saúde, pelo 

contrato da Adepol, terão a cobrança apenas da coparticipação gerada em meses 

anteriores. Ou seja, a mensalidade integral referente ao mês de março, foi a última 

cobrada pela Adepol. 

4.2) As despesas com a coparticipação poderão ser utilizadas para declaração de 

rendimentos para fins de redução do pagamento do Imposto de Renda, conforme 

preconizado em legislação. 

 
5) Carências:  

5.1) Os policiais civis que já aderiram ao GDF Saúde, antes do dia 01/04, não cumprirão 

novas carências, ou seja, segue a carência em andamento. 5.2) As adesões 
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automáticas ocorridas em 01/04 e as adesões de dependentes cumprirão os seguintes 

prazos de carência:  

5.2.1) Para atendimento de urgência e emergência, 24 horas; 

5.2.2) Para consultas eletivas, 60 dias; 

5.2.3) Para exames complementares, 90 dias; 

5.2.4) Para os demais casos, 180 dias; 

5.2.5) Para parto a termo, 300 dias.  

5.3) Não existe carência específica para doença pré-existente (CPT). 

Cobertura Parcial temporária - CPT – Consiste no cumprimento de 720 dias de 

carência, relacionado a procedimentos, cirurgias ou internações decorrentes de 

doenças preexistentes. 

 

5.4) O GDF Saúde, por ser autogestão e não estar sujeito à regulamentação pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não absorve a carência utilizada em 

planos de saúde anteriores. Portanto, o policial civil estará sujeito à carência com a 

adesão ao plano do Inas. 

Das Garantias de Atendimento no Período de Carência 
Art. 19. Será garantido o atendimento nos casos de 
emergência, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 
adesão ao plano, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do 
atendimento, não garantindo, portanto, cobertura para 
internação.  
REGULAMENTO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA 
SUPLEMENTAR À SAÚDE – GDF-SAÚDE-DF 
 

6) Situação de quem já estava no plano de saúde Inas  
6.1) Quem já estava no plano de saúde Inas, antes de 01/04, continua com a carência 

contratada da época.  
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6.2) Os dependentes continuarão no plano nas mesmas condições do titular. Ou seja, 

não precisará de aderir os dependentes após a mudança para a PCDF. 

 

 7) Esclarecimentos sobre as carências  
Situação 1: Os beneficiários titular e dependente que já estavam no Inas por qualquer 

outro contrato terão sua situação de carência aproveitada.  

Ex. 1:  Os beneficiários que entraram em março/22 por outro contrato, estando ainda 

em decurso do prazo das carências. Neste caso o prazo de carência continua sem 

interrupção.  

Ex. 2: Os beneficiários que entraram em julho/2021 que cumpriram todas suas 

carências em janeiro de 2022. Neste caso os beneficiários migram para polícia na 

mesma situação, ou seja, sem carência. 

Situação 2: os dependentes dos titulares que entraram em 01/04, pela adesão 

automática da polícia, terão a contagem de prazo para carência a partir da ativação dos 

dependentes no sistema. Ou seja, o prazo de carência NÃO vai retroagir ao dia 01/04.  

Ex.: Os dependentes só foram inclusos hoje, 12/04. Neste caso, começa de hoje o 

prazo de carência para estes dependentes. 

 

8) Documentos necessários para fins de inclusão do dependente:  
1 – Cônjuge ou companheiro (a), Identidade, CPF e Certidão de casamento ou declaração 

pública de união estável; 

2 – Filhos menores de 18 anos de idade;  Identidade, CPF, 

3 – Filhos estudantes universitários menores de 24 anos, Identidade, CPF, declaração 

escolar ou de faculdade e ultimo imposto de renda do titular que conste o filho como 

dependente econômico; 

4 - Filhos em condição de invalidez, Identidade, CPF e documento de comprovação da 

situação de invalidez; 

5 - Enteados ou menores de idade sob guarda judicial do policial civil, Identidade, CPF e 

declaração de Imposto de Renda. 
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8.1) Os ascendentes não são beneficiários do plano. 

 

9) Rede credenciada atual : https://inas.encontreseumedico.com.br/ 
9.1) Atendimento Local, DF 

9.2) O plano de saúde passará a ter cobertura nacional a partir de junho de 2022, por 

intermédio da parceria firmada com a Unimed para atendimento de emergência e 

urgência. 

 

10) Informações Complementares  
10.1) A regulamentação da assistência à saúde para os servidores da PCDF extinguiu 

o modelo de reembolso do Saúde pelo PC SAÚDE. 

10.2) A PCDF não exclui o plano Assefaz. Ou seja, a exclusão do plano Assefaz 

depende da manifestação do servidor, se dirigindo a agencia da Assefaz, localizado na 

506 Sul, entrada pela W2, de segunda a sexta-feira, das 9h as 17h. 

 

11)  Ajuda ou mais informações: 
11.1) Inas: Ligue na Central de Atendimento: (61) 3521-5331. 

E-mail: atendimento@inas.df.gov.br 

     11.2) Adepol: 32347655/32330068, Jaqueline 

 

     12) Como acessar o sistema INAS;  
12.1) Site 

https://inas.maida.health/inas/getRoles.do;jsessionid=A235591EC1327FEA570F28DC

AF9CC066 

12.2.1) Na página do Inas acessar o ícone, PRINCIPAL. 

    Loguin: CPF com pontos e traço.  

    Senha: 6 primeiros dígitos do CPF. 

 

13)  Sobre adesão ao Plano de saúde da Prevent Senior  
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13.1) O interessado poderá entrar em contato pelo telefone 4004-4500 ou por email 

vendassp@preventsenior.com.br, e um dos consultores internos da Prevent senior irá 

atender e passar todas as informações sobre a parceria e planos. 

13.2) Não precisa do titular, delegado, aderir ao plano. Pode aderir apenas o dependente 

na Prevent Senior. 

13.3) Adesão sem carência a qualquer tempo. 

13.4) Exige CPT – Cobertura Parcial Temporária; * 

13.5) Tabela de valores divulgado na revista semanal Delta. 

 

14) Sobre a Assefaz 
14.1) Período de incentivo sem carência: 31/03/2022 a 28/04; 

14.2) NÃO Exige CPT – Cobertura Parcial Temporária; * 

14.3) Adesão é feita pelo site da Assefaz ou pessoalmente na Assefaz 506 Sul, entrada 

pela W2. Contato: 61 9159-4227, Wesley. 

 

Obs: * Cobertura Parcial temporária - CPT – Consiste no cumprimento de 720 dias 
de carência, relacionado a procedimentos, cirurgias ou internações decorrentes de 
doenças preexistentes. 

 

 

 

 

 

        Brasília, 12 de abril de 2022 

 

Amarildo Fernandes 
Presidente Adepol  
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Plano de Saúde da Assefaz continua para quem tiver interesse

Atenção, associados! Mesmo com a implementação do plano GDF Saúde para 
todos os policiais civis do Distrito Federal, a PCDF não excluiu o plano de 
saúde da Assefaz. O convênio continua disponível para quem quiser aderir.   
 
Já o servidor que não tiver interesse em continuar no plano da Assefaz, pode 
se dirigir ao DGP, na sede da Polícia Civil, de segunda a sexta-feira, das 13h 
às 19h e pedir a saída do plano.
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Mais lazer e diversão: 
conheça a nova quadra de beach tennis

Uma mistura do tênis tradicional, vôlei 
de praia e badminton. Esse é o beach 
tennis, um esporte que vem ganhan-
do adeptos em Brasília e que pode ser 
praticado pelos associados do clube 
da Adepol. Pensando na comodidade 
dos praticantes, a diretoria do clube 
inaugurou, no último dia 9 de abril, a 
segunda quadra para a prática es-
portiva. Agora não tem mais desculpa 
para não ir ao clube e curtir uma par-
tida de beach tennis com os amigos e 
outros sócios da Adepol.

O beach tennis foi criado em 1987 
na província de Ravennana, na Itália. 
Nove anos depois, a modalidade es-
portiva começou a se profissionalizar. 

Segundo a International Tennis Fede-
ration (ITF), mais de 500 mil pesso-
as, em todo o mundo, praticam esse 
esporte. No Brasil, o beach tennis 
chegou em 2008 no Rio de Janeiro. 
Nos últimos anos, ele vem crescendo 
e caindo no gosto popular em outras 
cidades, especialmente aquelas situ-
adas no litoral brasileiro.

Brasília não tem praia, mas tem o 
Lago Paranoá e duas quadras com 
areia no clube da Adepol para prati-
car o esporte de origem italiana. Não 
é difícil aprender a jogar beach ten-
nis. O esporte é uma excelente opção 
para quem quer melhorar o condicio-
namento físico e cuidar da saúde.
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FELIZ PÁSCOA
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EVENTO
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ESPAÇO MULHER

Só no Espaço Mulher você encontra serviços de qualidade com preços que ca-
bem no seu bolso! Com atendimento de excelência voltado à 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 sobrancelhas, manicure e pedicure, depila-
ção, 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 
(61) 8247-0506.

Receba o tratamento VIP que você merece!
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CLUBE ADEPOL
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PARCERIAS

Entidades Integradas firmam parceria com Seguros do Brasil!

As Entidades Integradas firmaram uma nova parceria para os associados, o 
Convênio Seguros do Brasil proporciona até 35% de desconto no seguro do 
automóvel! O desconto especial também vale para pais, filhos e cônjuge.
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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 be-
nefícios pensado especialmente para seus associados, atendendo a todos os 
gostos e idades. 

Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos 
nos melhores produtos e serviços do Brasil, nos setores de automobilismo, tu-
rismo, alimentação, educação, saúde, moda, beleza e muito mais! 

Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do 
Delegado.

http://www.clubedodelegado.com.br
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O ICESP é uma instituição de ensino 
superior que atua há mais de 25 anos 
no Distrito Federal, proporcionando 
educação de qualidade e formando 
profissionais de excelência em diver-
sas áreas do conhecimento.

Para associados da Adepol-DF, o des-
conto desse semestre é o valor da 
bolsa adquirida pelo candidato + 5% 
de pontualidade.

Funciona assim: o candidato parcei-
ro deve prestar o vestibular e passar 
ou usar a nota do Enem dos últimos 
quatro anos com média igual ou supe-

rior a 450 pontos. Feito isso, é lança-
do no sistema e ele já garante aquele 
percentual. Com a parceria, ele ainda 
tem direito a mais 5% sobre a bolsa 
que conseguir!

Além da faculdade também há des-
contos para os filhos de colaborado-
res parceiros no “Colégio promove”, 
do Grupo.

Segue o link do vestibular, que já pode 
ser feito para o 1°/2022. 

Link do Vestibular Digital: www.icesp.
br/vestibulardigital/ 

http://www.icesp.br/vestibulardigital/ 
http://www.icesp.br/vestibulardigital/ 
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Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Rafael Sampaio
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Manuela Correa
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE

CONTATO

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

