
COMUNICADO 
Continuidade do ATENDIMENTO do SINDPREV-ES a 

partir de 01 de junho de 2020  

 

Apesar da pandemia e de estar seguindo as orientações da          
Organização Mundial da Saúde-OMS e as determinações legais relativas a          
este trágico momento pelo qual passa a humanidade, o SINDPREV-ES          
nunca parou, pois seus/suas dirigentes, funcionárias e advogados        
continuaram atendendo a categoria por telefone, site, página no         
facebook, mensagens de whatsapp, e-mails e encaminhando as questões         
relativas ao funcionamento da entidade e à defesa dos direitos individuais           
e coletivos da categoria.  

Como a situação não tem regredido no Estado e no país e o             
compromisso do SINDPREV-ES e da FENASPS é com a defesa da vida, a             
Diretoria do sindicato decidiu instituir de forma organizada o TRABALHO          
EM CASA (Home Office), para atender de uma melhor forma às demandas            
da categoria. 

O ATENDIMENTO SERÁ DA SEGUINTE FORMA: 

ATENDIMENTO GERAL 

Horário de Atendimento – Das 09 às 15 horas. Será de segunda a 
sexta-feira. As trabalhadoras do sindicato estarão trabalhando em casa. 
Não haverá atendimento presencial. 

Telefones: 

Geral – 21212600  

Organização - 21212613  

Administração e Finanças - 21212604  

Emails: 

organizacao@sindprev-es.org.br 

financeiro@sindprev-es.org.br 

mailto:organizacao@sindprev-es.org.br
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A categoria pode, também, entrar em contato com a 
Diretoria do Sindicato pelos seguintes telefones:  

981288323  

98128-8313 

99266-4311 

Temos, também, o Site, a Página no Facebook e o Grupo de 

Whatsapp de Filiados(as) do SINDPREV-ES. 

Site: http://www.sindprev-es.org.br/ 

Página no Facebook: https://www.facebook.com/Sindpreves/  

Grupo de Whatsapp – Quem tiver interesse em participar do grupo de 
filiados e filiadas do Sindprev-ES é só entrar em contato através dos 
telefones da diretoria. 

ATENDIMENTO JURÍDICO 

Os dias e horários de atendimento dos advogados por Telefone ou por 
Teleconferência (através do Zoom ou Skype) são os seguintes: 

Terças e Quintas-Feiras – Das 10 às 12 horas 

Quartas-feiras: Das 14 às 16 horas 

Para agendar seu horário basta entrar em contato pelo telefone Geral do Sindicato:             

(27) 2121 – 2600 

Havendo necessidade de enviar documentos, envie por e-mail para o seguinte           

endereço eletrônico: 

E-mail: juridico@sindprev-es.org.br 

Não sendo possível o envio por e-mail, os documentos podem ser enviados via             

correios para o seguinte endereço:  

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 955, sala 1306, Enseada do Suá, Vitória-ES,             

CEP: 29.050-335. 

 

DIRETORIA DO SINDPREV-ES 
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