
1

2022

18 de Novembro de 2022

Leia também

CONHEÇA A TRAJETÓRIA DE RICARDO NOGUEIRA VIANA: 
PROFISSIONAL QUE ENFRENTOU O RACISMO E

ALCANÇOU O POSTO DE DELEGADO-CHEFE NA PCDF

PRESIDENTE DO SINDEPO PRESTIGIA 
SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO..

Pág. 06

www.entidadesintegradasdf.org.br/

ESPAÇO MULHER PROPORCIONA 
SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE...

Pág. 08

ENTIDADES INTEGRADAS REALIZAM 
SOLENIDADE DE POSSE DAS NOVAS...

Pág. 09

http://entidadesintegradasdf.org.br/


2

2022

ENTREVISTA

A nobre missão de fazer o elo entre a 
população e a Justiça. Homem, negro, 
Ricardo Nogueira Viana é Delegado 
da Polícia Civil do Distrito Federal há 
17 anos. Mas, sua trajetória começou 
dez anos antes, quando assumiu o 
cargo de Agente de Polícia na turma 
de 1996, quando passou em primeiro 
lugar no concurso público.

Natural de Brasília - DF, se formou em 
Direito em 1999, quando já integra-
va a instituição. Estudou muito para 
exercer o cargo como Delegado da 
PCDF e já está há vinte e sete anos 
na corporação.  “Hoje olho para trás 
e vejo que valeu a pena. Quando se 
chefia uma Delegacia Circunscricio-
nal se abre um canal frequente com 
a população. Consigo ouvir não só as 
demandas criminais, mas atuo muitas 
vezes como conselheiro. Muitos pro-
blemas que deveriam ser resolvidos 
em outras esferas do direito, às vezes 
conseguimos desatar com uma con-
versa. É nobre”, destaca Ricardo.

Inicialmente, a carreira construída 
dentro da Polícia não era um sonho. 
Começou a trabalhar muito novo, se 
graduou em Judô e dava aulas na 
academia do irmão mais velho. For-
mado também em Educação Física, 

Conheça a trajetória de Ricardo Nogueira Viana:
profissional que enfrentou o racismo e alcançou o posto de

Delegado-Chefe na PCDF

acreditava que poderia transformar o 
mundo por meio do exercício. Na me-
dida em que os anos se passavam, 
decidiu prestar concurso para Agente 
de Polícia, por influência dos amigos 
que também se inscreveram. “Eu fui 
na onda, passei e me apaixonei. A 
ausência de rotina, o poder de ajudar 
pessoas fragilizadas, vítimas de cri-
mes, eu vi que também poderia trans-
formar o mundo sobre outro prisma. 
Cursei Direito e dez anos após, pas-
sei para o cargo de Delegado, onde 
me encontro há quase 17 anos. Sou 
feliz no que faço e isso me faz gran-
de”, ressalta o servidor.
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estão realizando junto à comunidade 
é muito gratificante”, afirma o Policial.

Ricardo Viana destaca ainda que a 
sociedade precisa ter um canal de 
conversa aberto com as Delegacias e 
suas equipes para que assim tenham 
mais reconhecimento na profissão. 
“Tenho ciência que somos prestado-
res de serviços e o nosso cliente é a 
comunidade. Assim procedo e oriento 
os Delegados que trabalham comigo. 
Hoje, a Polícia Civil tem um contato di-
reto com a comunidade pessoalmente 
ou por meio dos Conselhos de Segu-
rança Comunitária. Neste ambiente, 
podemos ouvir as demandas e pla-
nejarmos as nossas ações. Quando 
a sociedade vê que estamos indo ao 
encontro das questões que eles nos 
passam e percebem que estamos ten-
tando dar uma resposta rápida e às ve-
zes imediata, mesmo que não tenha-
mos êxito, faz com que a população 
valorize o nosso serviço. Dessa forma 
surge o protagonismo do Delegado. 
Dirigir uma equipe que consiga aten-
der os anseios da população que lhe 
credencia”, acrescenta o brasiliense. 

Atual Delegado-Chefe da 6ª DP e Pro-
fessor de TIP e Defesa e Proteção 
Pessoal na Escola Superior da Polí-
cia Civil, já passou pela Delegacia de 
Roubos e Furtos de Veículos em 2006. 
No ano seguinte, integrou a Delegacia 
de Repressão a Roubos. Entre 2008 e 
2010 esteve lotado na Subsecretaria 
do Sistema Penitenciário como Dire-
tor de Inteligência. Em 2011 e 2012 foi 
Assessor no Departamento de Polícia 
Circunscricional e no Departamento 
de Polícia Especializada. Como Dele-
gado-Chefe Adjunto, trabalhou na 9ª 
DP e posteriormente assumiu a 24ª 
DP até o ano de 2019. Em seguida, 
esteve como Delegado-Chefe na 3ª 
DP no Cruzeiro Velho - DF, até ser de-
signado ao cargo atual.

Preocupado com o papel que a insti-
tuição representa para a sociedade, 
afirma que trabalha junto às popula-
ções carentes. A atuação direta no 
combate ao crime faz com que as De-
legacias de Polícia representem mui-
tas vezes o acesso direto à Justiça. 
“O Delegado se torna o tutor de bens 
inalienáveis, como a vida e a liberda-
de. Tenho o prazer de trabalhar prin-
cipalmente junto às populações ca-
rentes. Alguns dos menos abastados 
enxergam a Delegacia, representada 
por um Delegado, como o seu último 
alento da justiça. Por isso, prezo pelo 
bom atendimento. Sair junto à popula-
ção e ser parabenizado por pessoas 
que você não conhece, mas faz ques-
tão de lhe cumprimentar e agradecer 
pelo trabalho que você e sua equipe 
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Ele afirma que a questão racial está 
entre um dos desafios enfrentados 
no seu dia a dia. O racismo estrutural 
ainda é uma pauta presente na rea-
lidade do Brasil. Cargos de chefia e 
representatividade em que há pesso-
as negras, ainda é um tabu em nossa 
sociedade. O funcionário público se 
lembra que em sua turma de 160 alu-
nos, poucos deles eram pretos e par-
dos, e relata ainda o infeliz episódio 
em que lidou com o racismo de uma 
advogada. “Quando chefiava a 24ª 
DP, na Ceilândia, estava no balcão e 
uma Advogada pediu para falar com o 
Dr. Ricardo, o Delegado Chefe. Antes 
do policial responder, eu me antecipei 
e falei: Pois não! Ela olhou pra mim e 
disse que gostaria de falar com o De-
legado Chefe, eu repeti a resposta por 
três vezes, até que virei as costas e fui 
embora. Posteriormente, ela fez uma 
reclamação na prerrogativa da OAB 
dizendo que o Delegado não queria 
atendê-la. Falei com a representante 
da OAB, a qual já me conhecia. Isso 
gerou um constrangimento enorme à 
Advogada, a qual insistiu em se retra-
tar. Esse fato é característico do ra-
cismo estrutural. Aquela pessoa não 
admitiu que um negro poderia ser De-
legado e tampouco o chefe daquela 
Delegacia”, relata.

Ainda como Delegado-Chefe da 24ª 
DP, em 2018, conta sobre um caso 
difícil em que teve que lidar. Quando 
uma criança de apenas cinco anos 
havia sido alvejada com dois tiros na 
cabeça em decorrência de uma ten-
tativa de assassinato do irmão mais 

velho. “Tive o desafio de enfrentar a 
guerra de gangues que acontecia na 
expansão do Setor O. Em uma das in-
cursões de uma gangue na quadra da 
outra, quatro indivíduos em um carro 
preto entraram atirando em um rapaz, 
o qual correu para dentro de casa e a 
irmã dele, de cinco anos, foi alvejada 
com dois tiros na cabeça. O fato foi 
noticiado a nível nacional. Como se 
tratava de uma associação criminosa 
armada, a população não colaborava. 
Localizamos o veículo, o qual era rou-
bado. Foi somente através da investi-
gação do roubo, 20 minutos antes do 
homicídio que conseguimos chegar 
aos três adolescentes e um maior que 
praticaram o crime. Prendemos todos 
na semana seguinte. O maior pegou 
36 anos de prisão. A comunidade 
agradeceu”, relembra o servidor.

Para enfrentar as situações difíceis 
que a profissão impõe, o Delegado 
Ricardo Viana conta com o apoio da 
família. O mais novo de oito irmãos, 
cresceu ao cuidado dos mais velhos. 
Por ser uma carreira que leva risco à 
própria vida e também da família, têm 
muita cautela para lidar com os desa-
fios de ser Delegado da Polícia Civil. 
“Ninguém da minha família optou pela 
carreira policial, mas quando ingressei 
em 1996, tive um suporte muito gran-
de deles. O Policial tem que lutar como 
um gladiador, raciocinar com um en-
xadrista e agir com um guepardo. Mui-
tas vezes, temos que tomar decisões 
muito rápidas, as quais podem colocar 
em risco a sua vida e a da sua equipe. 
Portanto, você tem que ter valores e 
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uma boa educação para ter respostas 
adequadas para não ultrapassar os li-
mites da lei. Hoje sou casado e tenho 
duas filhas, as quais direcionam a mi-
nha vida pessoal e profissional”, alega. 

O clube da Adepol também faz parte 
da rotina da família. “Frequento o clu-
be, mas minha filha mais do que eu, 

até porque moramos perto”. Sobre o 
Sindicato dos Delegados de Polícia 
Civil do DF, afirma que as Entidades 
Integradas assumem um papel muito 
importante para a categoria. “É uma 
forma de representação não só indi-
vidual como também da Polícia Civil. 
Creio que quanto mais forte o sindica-
to, mais forte e unida será a catego-
ria”, finaliza. 
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NOTAS

PRESIDENTE DO SINDEPO PRESTIGIA SOLENIDADE DE
ENCERRAMENTO DO 19° CURSO DE PROGRESSÃO DA PCDF

Na tarde desta quinta-feira (17), o pre-
sidente do Sindicato dos Delegados de 
Polícia Civil do Distrito Federal, Paulo 
Roberto D’Almeida, participou do en-
cerramento do 19° Curso de Progres-
são Funcional, ministrado pela Escola 
Superior da PCDF. O curso, que teve 
início em agosto deste ano, contou 
com 396 alunos, sendo eles 34 Dele-
gados da Polícia Civil.

Com o objetivo de aperfeiçoar profis-
sionais da PCDF, fortalecer competên-
cias e aprofundar conhecimentos rele-
vantes para as carreiras, as aulas eram 
ministradas por grandes nomes da Po-
lícia. Para o Presidente do Sindepo, 
esta é uma valorização para a catego-
ria. “Para todos nós, este curso é muito 
importante. É um esforço que a Polícia 
Civil faz para progredir no âmbito pro-
fissional e para os Delegados é mais 
uma satisfação terminar mais um curso 

na Academia de Polícia para que pos-
sam galgar outras histórias. O Sindepo 
é parceiro deste evento e parabeniza 
a Academia e a PCDF por ter realiza-
do este curso tão esperado por todos”, 
afirmou o presidente do Sindepo. 

O Delegado-Geral da PCDF, Robson 
Cândido da Silva, ressaltou que este é 
um momento importante para a institui-
ção. Informou que para os próximos cur-
sos, a Escola Superior quer se adaptar 
às tecnologias com o modelo híbrido, 
de aulas onlines e presenciais, dando 
maior flexibilidade aos alunos. “Eu sei 
que é difícil trabalhar e comparecer ao 
curso, mas é também um momento de 
reencontrar os amigos. Nos próximos 
nós vamos tentar adequar à nossa rea-
lidade tecnológica, vamos tentar ao má-
ximo utilizar a modalidade virtual. Tam-
bém quero dar os parabéns a todos os 
profissionais e acredito que em breve 
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estaremos encaminhando a minuta de 
progressão de vocês”, declarou o DG. 

Robson Cândido ressaltou ainda que 
o Governador do Distrito Federal, Iba-
neis Rocha,  encaminhou, nesta quin-
ta-feira (17), ao Ministério da Justiça 
e Segurança Pública o pedido de re-
composição salarial para as forças de 
Segurança Pública em 18%. Informou 
também que foram inauguradas as au-
torizações de concessões de licenças 
para capacitação. Agora, os servidores 
que cumprirem os requisitos poderão 
solicitar o tempo necessário para que 
se dediquem às atividades acadêmi-
cas. Além disso, com a redução de tur-
mas, de três para uma, para a forma-
ção de novos Policiais Civis, há uma 
previsão para que em julho do próximo 
ano seja homologado um concurso pú-
blico para a recomposição de quadros 
da PCDF. Cerca de 300 Escrivães e 
600 Agentes Policiais serão nomea-
dos em agosto de 2023. “Nós sabe-
mos das dificuldades que vocês estão 
passando e nós aqui da Direção es-
tamos empenhados em resolver toda 
essa questão”, acrescentou Robson. 

O Diretor da Escola Superior da PCDF, 
Yury Pereira Fernandes, agradeceu à 
Delegacia-Geral por ter proporciona-
do o curso. “Desde a autorização até 
o aporte financeiro, não seria possí-
vel se não fosse a Delegacia-Geral. 
Eu não posso deixar de cumprimentar 
meus colegas da Escola, esse agra-
decimento fica extensivo a todos os 

nossos servidores que têm multipli-
cado nas nossas Unidades Policiais. 
Essa falta de efetivo faz com que to-
dos nós tenhamos que fazer mais, é 
o que a gente chama de multitarefas, 
é mais com o pouco”, ressaltou Yury. 

Para o fechamento das aulas, o cur-
so contou ainda com uma palestra do 
Adido da Embaixada da Itália no Brasil, 
Coronel Francesco Fallica, que falou 
sobre o combate ao crime organizado 
dentro do país europeu. Estiveram pre-
sentes também o Delegado-Geral Ad-
junto da PCDF Benito Tiezi, o Correge-
dor-Geral da PCDF Adval Cardoso de 
Matos, o Diretor da Divisão Técnica de 
Ensino da ESPC Valter Parr Corrêa, o 
Diretor a Divisão de Ensino Superior da 
PCDF Ivan Francisco Dantas, a Direto-
ra da Divisão de Ensino Superior Valé-
ria Martirena e o Presidente do Sindi-
cato dos Policiais Civis do DF Enoque 
Venâncio.
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Espaço Mulher proporciona serviços de alta qualidade com
pequenos preços no clube da Adepol/DF

Praticidade e beleza são o que o Es-
paço Mulher oferece para as associa-
das que frequentam o clube da Asso-
ciação dos Delegados de Polícia Civil 
do Distrito Federal (Adepol/DF). Este 
é um local pensado especialmente 
para que as mulheres tenham um es-
paço somente delas dentro do clube.

A Delegada aposentada da PCDF, 
Suzana Orlandi Machado, é uma das 
responsáveis por supervisionar a qua-
lidade do local. Com o intuito de incen-
tivar a maior frequência ao clube, afir-
ma que o Espaço Mulher cobra taxas 
mínimas para os serviços prestados. 
“As profissionais são extremamente 
competentes e os serviços ofereci-
dos são basicamente os mesmos dos 
salões de beleza convencionais, com 
destaque para unhas de gel e acrílico, 
além da esmaltação em gel. Por ser 
subsidiado pela Adepol/DF, os valores 
cobrados são praticamente simbólicos 
e ajudam a repor o material utilizado”. 

Criado há dois anos, o espaço ofere-
ce serviços de cabeleireiro, design de 
sobrancelhas, manicure e pedicure, 
depilação, esfoliação, corte, escova, 
massagens relaxantes, drenagem, 
modeladora e desportiva. A ideia de 
criar um salão de beleza dentro do 

clube da Adepol surgiu para atender 
aos pedidos das Delegadas da PCDF 
e também às famílias dos associados. 

O Espaço Mulher funciona todas às 
sextas-feiras e sábados, das 09h às 
17h. Alguns serviços podem ser agen-
dados com maior flexibilidade, depen-
dendo da demanda. Além da Dra. 
Suzana, a Delegada da PCDF Neila 
Maurício Lopes também é responsá-
vel pela supervisão do local. Os agen-
damentos podem ser feitos por meio 
do telefone (61) 99249-9110, com a 
cabeleireira Conceição que é respon-
sável pela administração da agenda 
do salão.

NOTAS
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Entidades Integradas realizam
Solenidade de Posse das novas diretorias

No próximo dia 01 de dezembro, acontece a Solenidade de Posse das novas 
diretorias do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal (Sin-
depo/DF) e da Associação dos Delegados de Polícia Civil do DF (Adepol/DF) 
eleitas para o triênio de 2023/2025. 

As eleições que aconteceram no último dia 9 de novembro, elegeram a Dele-
gada da PCDF, Cláudia Alcântara, como Presidente do Sindepo/DF ao lado do 
Delegado da PCDF, Rodrigo Larizzatti como Vice-Presidente. Já na Adepol/DF, 
o atual Presidente Amarildo Fernandes foi reeleito para o cargo, tendo como 
Vice-Presidente o Delegado Haendel Silva Fonseca.

A cerimônia será realizada junto aos Delegados e as Autoridades da Capital 
Federal, no Auditório da Polícia Civil do DF, às 17h. 

NOTAS
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PCDF promove Fórum de que lida com questões de
saúde mental dos profissionais

A saúde mental dos Policiais Civis do 
Distrito Federal é um tema preocupan-
te para a instituição. O cuidado com 
aqueles que trabalham diariamente 
no combate ao crime e lida com situa-
ções de estresse extremo que podem 
gerar gatilhos para distúrbios mentais 
nos profissionais. Com essa preocu-
pação, o grupo Atuação com Memó-
rias irá promover um Teatro Fórum de 
Prevenção ao Suicídio no próximo dia 
25 de novembro.

O Atuação com Memórias é um pro-
jeto de Qualidade de Vida do servi-
dor público da Policlínica, DPG e da 
PCDF em que traz temas sobre saúde 
e prevenção. Este é um projeto com 
os profissionais aposentados, coorde-
nado pelas Psiquiatras Clarice Araújo 

e Danielle Currlim, especialistas em 
desenvolvimento humano.   

A participação é voluntária e os inte-
ressados podem se inscrever por meio 
do formulário. A programação come-
çará às 14h30 com a recepção dos 
participantes e às 15h será iniciada a 
apresentação do Fórum. Em seguida, 
haverá um momento para perguntas 
com o Psicólogo Roberto Vinuales. 

Caso queira participar do grupo, bas-
ta se manifestar por meio do número 
de WhatsApp (61) 98329-5961, infor-
mando “Quero atuar com Memórias”. 
Lembrando que há também o Centro 
de Valorização da Vida (CVV) que 
atua 24h por dia, todos os dias da se-
mana, por meio do número 188.

NOTAS

https://forms.gle/vPMr6UTeqeRrTPcD9
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NOTAS

Quer comprar ou vender um produto?
Adepol/DF cria Espaço Classificados no Delta Informa

Tem algum serviço a oferecer, mas 
não sabe onde divulgar? Ou até mes-
mo aquele item que não tem mais uti-
lidade e gostaria de passar para fren-
te? Com o intuito de facilitar a troca 
entre os associados, a Adepol dispo-
nibilizará no Delta Informa uma seção 
especial. O Espaço Classificados será 
lançado no dia 16 de setembro.
 

Serviços, produtos para negociação, 
trocas, vendas ou até mesmo alugu-
éis são algumas das várias possibili-
dades de trâmites de negócios para os 
associados. Ficou interessado? Para 
anunciar é bem fácil, basta enviar um 
e-mail para clubeadepol@adepoldf.
org.br, com todas as informações do 
serviço ou produto que deseja colocar 
para negociação.
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CLASSSIFICADOS

HEADPHONE JBL BLUETOOTH EN-
DURANCE DIVE para ouvir músicas 
enquanto você nada na piscina- preço 
R$ 400,00. NUNCA USADO. NA CAI-
XA E COM NOTA FISCAL.

O aparelho tem 1 GB de capacidade 
para você gravar musicas nele, direto 
do computador.

O aparelho comporta em média 200 
musicas formato MP3 e aguenta em 
média 8 horas de música. Cabo JBL 
para carregar a bateria interna forneci-
do. 

Favor tratar com:
EDUARDO, 61-98311-0023.

HEADPHONE JBL BLUETOOTH ENDURANCE DIVE
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CLASSSIFICADOS

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDXC SanDisk Ultra, capacidade 128 GB, 
velocidade 80 MB/s  533X, com adaptador para outros formatos maiores. 
NUNCA USADO. FECHADO NA CAIXA E COM NOTA FISCAL.

Ideal para aparelhos celulares e tablets ANDROID.
Cartão de Memória R$ 200 reais

Favor tratar com EDUARDO, 61-98311-0023.

CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDXC SanDisk Ultra
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CLASSSIFICADOS

EMPANADAS CONGELADAS PRONTAS PARA O PREPARO
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CLASSSIFICADOS

Apartamento 2 quartos em Goiania-GO, no famoso setor Bueno, avenida T13, 
com um quarto de casal e um quarto  com duas camas de solteiro.

Preço por R$200 a diária para duas pessoas e 250 para até 4 pessoas (final de 
semana mínimo duas diárias).Taxa de limpeza de 150 reais em qualquer caso.

Contatos pelo telefone 62991525386.

APARTAMENTO 2 QUARTOS / GOIÂNIA

2 apartamentos em RIO QUENTE-GO com infraestrutura integral de lazer 
(piscinas aquecidas, sauna, piscina infantil tematizada, salão de jogos, bar, res-
taurante, na melhor esquina da Rua Principal, onde você fará tudo a pé como ir 
a restaurantes, à feirinha popular, e a meros 100 metros do mais famoso resort 
do Brasil (Hot Park Rio Quente Resorts, que vende ingressos para passar o 
dia). 1 quarto com cama casal, e sala com sofá que transforma em 2 mini ca-
mas, 2 ar condicionados, 2 TVs e sacada para rua principal.

APARTAMENTOS / RIO QUENTE - GO

Preço exclusivo para setembro, ou-
tubro e novembro por R$500,00. En-
trando sexta e saindo domingo de 
noite ou segunda de manhã. Até 4 
pessoas. Para reservas iniciando e 
findando entre segunda feira e quinta 
feira preço promocional duas noites 
por R$300,00, com mais uma noite 
adicional a R$100,00.

Contatos 62991525386



17

2022

CLASSSIFICADOS

APARTAMENTO / BRASÍLIA / SUPER QUADRA 500 SUDOESTE
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COMUNICADO
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COMUNICADO
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CLUBE ADEPOL



21

2022

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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PARCERIAS
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PARCERIAS
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PARCERIAS

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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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Paulo Roberto D’Almeida
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Franciele Bessa
 

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
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
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