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REUNIÃO DA COMISSÃO 
 

Em virtude da não conclusão dos estudos do impacto financeiro da 

reestruturação e de viagem de membros da Comissão de Reestruturação do 

Plano de Cargos e Salários do TJES, o Secretário Geral do TJES, José de Magalhães 

Neto e o Assessor Econômico e Financeiro do Tribunal, Adriano Vieira 

Spessimilli que participam de um congresso em Florianópolis, Santa Catarina, a 

reunião da Comissão de Reestruturação foi adiada para mais de uma semana. 

O Sindijudiciário protocolou ofício junto à Presidência do TJES no sentido de 

agilizar a conclusão desses estudos, a fim de se encaminhar à Assembleia Geral 

para discussão e deliberação. Uma nova reunião já está agendada para o dia 03 

de junho às 15 horas. 
 

REUNIÃO COM O CORREGEDOR 
 

Está agendada para a próxima segunda-feira (02/06/14), uma reunião entre o 

Corregedor Geral de Justiça, Desembargador Carlos Roberto Mignone, e a 

Presidente do Sindijudiciário, Adda Maria Monteiro Lobato Machado para tratar 

do Provimento nº 07/2014, que acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 479 do Código de 

Normas e que determina que a notificação e intimação pessoal dos membros do 

Ministério Público Estadual, com a entrega dos autos, seja feita pelos Oficiais de 

Justiça, mediante determinação judicial. 

 

PROPAGANDA SOLIDÁRIA 
 

Em continuidade ao trabalho de modificação da imagem e dos planejamentos de 

marketing para enfrentamento das questões pertinentes à categoria, esteve 

visitando o Sindijudiciário, o publicitário Henrique Cesar Ribeiro Pereira, Diretor 

de Estratégia da INTERLIG - Propaganda Solidária, com sede em Porto Alegre, no 

Rio Grande do Sul, uma das únicas empresas de estratégia do País, tendo em sua 

carteira de clientes inúmeras entidades sindicais em nível nacional. 

O publicitário apresentou o portifólio da empresa e agora, o Sindicato aguarda a 

proposta de trabalho e os termos do contrato para análise e deliberação da 

Diretoria. 

Com este planejamento de marketing específico na área sindical, o 

Sindijudiciário/ES apresentará um projeto de profissionalização visando uma 

atuação mais incisiva junto à sociedade e a Administração, na defesa dos direitos 

dos servidores. 

A Diretoria 
 

 

 


