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O SINDOJUS/MG
Fundado em 19/10/2002, com sede em Belo Horizonte/MG, o SINDOJUS/MG é a
entidade sindical representativa da categoria profissional dos Oficiais de Justiça
Avaliadores do Estado de Minas Gerais, sem fins lucrativos, regendo-se pelas
disposições de seu estatuto e pela legislação vigente.

OFICIAL DE JUSTIÇA
O Oficial de Justiça é o servidor do Poder Judiciário que concretiza as decisões
emanadas das autoridades judiciais. Ele é responsável pelos atos de comunicação,
avaliação e verificação de leilões e praças, penhoras, arrestos e diligências próprias do
seu ofício. Segundo o artigo 143 do Código de Processo Civil, o Oficial de Justiça faz,
pessoalmente, as citações, intimações, notificações e os demais atos de constrição no
processo. Ele executa as ordens do juiz a que estiver subordinado.
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AFINAL, O QUE É
MÍDIA KIT
O Mídia Kit (também chamado de media kit ou ainda kit de mídia) é um
documento que veículos de comunicação criam e disponibilizam para
seus anunciantes e interessados, visando demonstrar algumas
informações importantes para esses anunciantes.
Com essas informações em mãos eles poderão planejar melhor suas
campanhas, entender quais tipos de anúncios poderão disponibilizar no
veículo e ter uma estimativa de custos para a campanha que deseja
divulgar.
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On e Off

A mídia offline: quando são
utilizados meio analógicos de
comunicação para alcançar os
públicos como materiais impressos,
quadros de avisos, jornais, entre
tantos.
A mídia online: quando a
comunicação é transmitida por meio
de ferramentas digitais e internet
como website, redes sociais, e-mail
marketing entre outros.
O conteúdo se sobressai a
uma plataforma. Os diferentes
meios interagem entre si e se
complementam.

ADAPTE

website
A atualização da página do parceiro é
livre para alteração sempre quando for
necessário.
Os acessos variam conforme o teor das
das matérias diárias, sendo de 600 a
1000 por dia; de 2000 a 3000
semanais e de 6000 a 10000 mensais.
Página ﬁxa a ser conﬁgurada de acordo
com a demanda visual necessária, para
promoção institucional.
O site www.sindojusmg.org.br é
destinado ao público mineiro, mas há
registros de usuários por todo o pais.

Atualizado diariamente
Responsivo, adaptável para todas as plataformas
1 banner ﬁxo e 1 sazonal

mídias eletrônicas
As publicações são livres, considerando
uma programação estratégica e
adequada.
Nossas redes sociais são vinculadas ao
banco de dados com o cadastro dos
telefones e e-mails regularmente
atualizados.
Geralmente em formato 1:1, seguido
de texto, hashtags e links.

Pelo e-mail, Facebook, Whatsapp,
Instagram, Twitter e no Linkedin,
sempre localizamos nossos OJA’s para
que a notícia esteja onde ele estiver.
sindojusmg.org.br | fb.com/sindojusmg | linkedin.com/company/sindojus |
instagram.com/sindojus_mg | twitter.com/sindojusmg
Cada usuário navega pela sua plataforma de preferência, mas nós estamos
em todos os lugares.

informativo
A entrega acontece a cada 4 meses nas
296 comarcas de Minas Gerais.

Destinado a Oﬁciais de Justiça,
parceiros, classe política estadual,
municipal e federal.
O informativo contém 8 páginas e per-mite 1 publicidade (1/1, 1/2 ou 1/3)
por sessão entre capa, contracapas,
miolo e verso, conforme negociação.
As 3000 tiragens tem abrangência
estadual, garantindo a entrega personalizada a todos os públicos.

Possibilidade de adicionar encartes

Garanta seu espaço!

Quadro de avisos
A troca das lâminas acontece no
último dia de cada mês.

Visto por 500 Oﬁciais de Justiça de
Belo Horizonte/MG, servidores e
cidadãos que transitam pelos locais.
A lâmina é feita em formato A4
(21x29,7 cm), impressão colorida
(4x0 cores) no papel couche 300g.
Sede do SINDOJUS/MG, Fórum
Layfaette, Juizado Especial e TJMG
da Raja Gabaglia

Aniversariantes do mês
Notícias SINDOJUS/MG
Mensagem do parceiro

Mala direta
Correspondência com entrega mensal, entre
os intervalos da distribuição do Informativo
SINDOJUS/MG.
Oﬁciais de Justiça de todo o estado de Minas
Gerais.

Panﬂeto ou carta confeccionada no formato
A5 ou A4 para se juntar às outras
correspondências sindicais e demais
parceiros.
A correspondência é encaminhada a todos os
endereços de nosso mailing, permitindo
também a escolha de abrangência especíﬁca,
como região e comarca.

A entrega considera também aos oﬁciais de
justiça não ﬁliados do sindicato, aproximado-se
de 2500 destinatários.

eventos
As AGO’s e AGE’s – Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária e o Encontro de
Delegados geralmente acontecem de 2 a 3
vezes por ano.
Com uma média variável de 70 a 120
Oﬁciais de Justiça de todo o estado de
Minas Gerais, os eventos presenciais são
transmitidos online.
O parceiro tem espaço disponível para dar
boas-vindas ao público presente, realização
de sorteio e montagem de estande
corporativo.
Hotel Royal, localizado no Barro Preto.

Este é o momento ideal para conhecer o cliente
de perto e realizar seu network.

espaço multimídia
Agendamento programado de acordo com
disponibilidade.

Oﬁciais de justiça mineiros que desejarem
conhecer o produto ou serviço presencialmente.
Sala multimidia com capacidade para
máxima de 15 pessoas, equipada com ar
condicionado, data-show e caixa de som.
Rua Mato Grosso, 539, sl. 601, Barro Preto,
Belo Horizonte/MG.

Ideal para parceiros que realizam
reuniões externas.

PLANEJAR E EXECUTAR
sistemática: cada canal de comunicação do SINDOJUS/MG
é programado para ser usufruído de forma estratégica,
gerando resultados eficazes no alcance dos públicos.

1º mês a partir da assinatura do contrato

Programação para envio da arte

INVESTIMENTO
Nosso parceiro desfruta dos canais de
comunicação estrategicamente para
promover sua empresa e divulgar os
anúncios, de maneira programática.
O melhor custo-benefício em
publicidade para sua empresa. Invista
por mês durante 1 ano e esteja presente
em todas as nossas plataformas.
Divulgue seus produtos e serviços ao
Oficialato Mineiro. Um público bem
definido e devidamente cadastrado!

SEJA BEM-VINDO AOS NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO!
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TRANSMÍDIA

FAÇA CONTATO

