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Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 

 
Assembleia aprova Campanha Publicitária de Valorização do Servidor 

 
Nesta sexta-feira (21), foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária com o seguinte ponto de 
pauta: Primeiro a ratificação da escolha feita pelo Conselho Deliberativo da Suplente Liege Mendes 
Duarte Lopes para compor a Diretoria Executiva, na pasta de Política Sindical, em virtude da renúncia 
do Ex-Diretor Fernando Colombi. O segundo ponto de pauta da Assembleia foi a apresentação da 
Campanha de Valorização do Servidor do Poder Judiciário  
 
Durante a Assembleia, também foi avaliada de forma positiva a veiculação da nota que o 
Sindijudiciário publicou nos jornais A Tribuna e Metro (leia a nota na íntegra aqui) que fala sobre a 
diminuição dos gastos no Tribunal de Justiça à custa dos servidores do poder judiciário.  
 
O segundo ponto de pauta foi a Campanha Publicitária de Valorização do Servidor. Na ocasião, foi 
apresentada a Agência Pulso, que será a responsável pelos trabalhos de comunicação do sindicato a 
partir de agora. “Vamos desenvolver um Plano de Comunicação Integrado e alinhado à política de 
gestão do Sindicato que possibilite que a direção melhore ainda mais o diálogo com a categoria e 
com a sociedade. A Campanha de Valorização dos Servidores é o primeiro passo neste sentido e 
pretende chamar a atenção da sociedade para o papel social e fundamental desses servidores para 
bom funcionamento do Judiciário e o atendimento à população”, explica Mirela Adams, Diretora da 
Agência Pulso.  
 
A Campanha foi aprovada pela maioria dos servidores e terá duas etapas. A 1ª será a veiculação de 
um Outdoor que explicita a diferença de tratamento entre os juízes e os servidores no Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo.  
 
Já a 2ª etapa vai contemplar outras mídias como rádio, vídeos, busdoors, camisas, impressos e terá 
abrangência regional.    
 
“A campanha é necessária porque chegou o momento de mostrarmos a nossa cara. E, além disso, 
cada um deve fazer a sua parte na conscientização da categoria. A nossa atitude deve impactar 
também, não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que ser a campanha e vestir a camisa. É 
um conjunto de ações: outdoor, jornal, internet e a nossa mobilização. Quero ver a categoria unida 
acima de tudo”, complementa a Presidente do Sindijudiciário-ES, Adda Lobato.  
 

A Diretoria 
 
 
 


