
Pelo presente, venho manifestar minha gratidão, como mulher, mãe e policial 
civil, ao Sindpol, onde sinto-me bem acolhida e representada, lugar onde tenho 
TODAS minhas demandas atendidas, em diversas áreas. 

Recentemente, tive minha dignidade aviltada em uma rede social, após aceitar 
a solicitação de amizade de um desconhecido, que proferiu-me, no privado, 
mensagens injuriosas e difamatórias. Procurei Dr. Tiago Oliveira que atendeu-
me prontamente, como de costume (com o brilhantismo de sempre) e após 
fornecer-lhe os documentos solicitados, ajuizou a ação e obtivemos êxito no 
julgamento, tendo o réu sido condenado ao pagamento de indenização. 

Há outras ações em que obtive resultado satisfatório, uma delas fez minha filha 
chorar de alegria: o Sindpol contribuiu para a realização do sonho desde menina 
da Clara Lua, em ter acrescido ao nome, o sobrenome Bueno. O Dr. Ismael, 
atuou no caso e obteve o resultado favorável em mais essa reivindicação. 

Ainda, tenho um recurso ordinário perante o STJ, interposto pelo Dr, Cassiano, 
que visa a obtenção da concessão de minhas férias prêmio (não esqueço 
quando ele compareceu a uma ação, em substituição ao Dr. Tiago que estava 
de férias e estava totalmente inteirado do processo, comprovando que ele o 
havia estudado com zelo para acompanhar-me durante a audiência, fiquei toda 
orgulhosa! Tive a certeza que estava em boas mãos). 

Agradeço ao Dr. Gabriel (com quem me filiei há anos), ao Dr. Luiz, ao Dr. Tiago, 
ao Dr. Cassiano, ao Dr. Ismael e a todos os demais integrantes do corpo jurídico 
do Sindpol/MG, pela qualificação técnica e excelência no exercício da advocacia 
na luta e defesa dos direitos e interesses dos policiais civis. 

Parabenizo o Denílson, por ter sonhado um dia com um órgão forte, coeso e 
atuante na defesa dos direitos dos policiais civis de MG. Obrigada por ter 
contribuído com o recrudescimento do Sindpol e tornado esse projeto realidade 
acessível a todas as carreiras da gloriosa Polícia Civil. Parabéns pela bravura e 
pelas muitas conquistas! E parabéns a todos que integram o time Sindpol, que 
prestam serviço de alto nível. 

Tenho orgulho de ser representada por vocês! Obrigada por lutarem por nossos 
direitos e tornarem nossos sonhos realidade!!! 

 

 


