
Cara Maria Rocha, 
  

Em nome da equipe da Gerência Técnica de Eventos e Imagem Institucional da 

Assessoria de Comunicação Social – GTEV/ASCOM, da Agência Nacional de Aviação 

Civil – ANAC,  agradeço seu empenho e compromisso demonstrados durante a 11º 

Reunião de trabalho da Airport Design Working Group – ADWG, realizada entre os 

dias 9 e 13 de julho de 2012, nas dependências da ANAC, na cidade do Rio de Janeiro – 

RJ. O trabalho desta Gerência foi notoriamente elogiado pelos participantes do evento, 

muitos deles autoridades e representantes de organizações internacionais importantes da 

Aviação Civil. A GTEV/ASCOM reconhece que parte do sucesso alcançado deve-se ao 

seu profissionalismo e excelência no desempenho de suas atribuições. Deixo aqui meus 

sinceros cumprimentos. 

  

Um abraço. 

  

 

Walber de Souza Guimarães Filho 
Gerente de Eventos e Imagem Institucional 

Assessoria de Comunicação Social 

Fone: +55 61 33144305 / E-mail: walber.filho@anac.gov.br 

www.anac.gov.br 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE  » Este correio eletrônico da Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), autarquia regida pela Lei Federal Nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, foi direcionado 

exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. 

Sua utilização desautorizada é ilegal e condiciona o infrator às penas da lei. Caso tenha recebido esta 

mensagem indevidamente, redirecione ao remetente, esclarecendo o equívoco. 
  

  

  

 

Ismael Moreira Lopes Sobrinho 
Analista Administrativo 

Gerência Técnica de Eventos e Imagem Institucional 

Assessoria de Comunicação Social 

Fone: +55 61 3314-4308 / E-mail: ismael.sobrinho@anac.gov.br  

www.anac.gov.br 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE  » Este correio eletrônico da Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), autarquia federal sob regime especial regida pela Lei Federal Nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, 

foi direcionado exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por 

sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e condiciona o infrator às penas da lei. Caso tenha 

recebido esta mensagem indevidamente, queira, por gentileza, redirecioná-la ao remetente, esclarecendo o 

equívoco. 
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