
Nós cuidamos para que 
você tenha um futuro
TRANQUILO.
Somos parceiros do Sindojus-MG e temos soluções de seguro de 
vida e previdência específicas para você, profissional da Justiça. 

Nossos planos são pensados para proteger todas as fases da sua 
vida, garantindo hoje um futuro tranquilo para você e sua família.

Agende a sua consultoria gratuita agora mesmo.

Corretor parCeiro:

Wilton Morais

(31) 99678-8542 
(31) 99150-6263

mongeralaegon.com.br/wiltonmorais





SINDOJUS/MG Informa
Publicação do Sindicato dos O� ciais de Justiça 

Avaliadores do Estado de Minas Gerais – SINDOJUS/MG 

 “Nossa intenção é preservar a categoria. Temos expectativa 
de que isso não se encaminhe, visto que o próprio STF, 
anteriormente, foi contra a contratação de Ad Hocs.”





Conheça a nossa Pós-Graduação em
 AVALIAÇÃO PERICIAL DE BENS

Corpo Docente
de Referência

Melhor App
do Mercado

Apenas 1 Encontro
Presencial

DESCONTO EXCLUSIVO DE 38%
INSIRA O CÓDIGO: SINDOJUS38

Destinada a Oficiais de Justiça Estaduais, Federais e do Trabalho, com o objetivo 
de formar peritos em avaliações de bens móveis e imóveis, entre outros.

cejur.unyleya.edu.br
0800 602 6773
(31) 3646 4197

*Válido apenas para novas matrículas.
 Consulte condições com nossos consultores

“Nossa luta continua, estamos esperançosos em fazer uma 
evolução em conjunto ao Tribunal de Justiça. Mas, para que 

possamos continuar com o avanço de nossa carreira no futuro 
precisamos unir forças e correr atrás dos nossos objetivos.”





O Sindicato tem firmado convênios com 
estabelecimentos prestadores de serviços, que visam 
oferecer benefícios aos nossos filiados e encontra-se à 
disposição para firmar novos contratos.

Indique uma empresa parceira, acessando por meio do 
nosso site: sindojusmg.org.br



Acreditamos que sim, foi possível encurtar distâncias e promover a interação 
com as demais entidades e o� ciais de justiça das mais variadas nacionalidades, 
sendo certo que lá crescemos enquanto entidade sindical através da busca 
pelo aprimoramento e apresentação em nível internacional do III CONOJUS 
com ótima recepção por todos os presentes, con� ando que teremos êxito neste 

encontro a se realizar nas terras brasileiras. 
GISMARD GOMIDE GUIMARÃES – CONSELHEIRO FISCAL

Além das vantagens e aprendizados desse encontro, � zemos uma ampla 
divulgação do nosso III CONOJUS. Nesse momento convidamos todos os OJA’s 
de vários país e estamos de portas abertas para recebê-los com muito carinho. 

MARCOS VINÍCIUS DO VALE – DIRETOR GERAL


