
 
Sindicato participa de reunião para definir os novos 

rumos do Fórum de Vitória 
 

O Sindijudiciário representado pelo Diretor de Imprensa Felippe Tonon 

Martinelli participou, na tarde desta terça-feira (05), de uma reunião para definir os 

novos rumos das varas e cartórios que funcionam no Fórum Cível Moniz Freire, em 

Vitória. A reunião contou com a presença do novo presidente do TJES, 

Desembargador Anníbal de Rezende Lima, equipe de engenharia e limpeza do 

Tribunal, além do novo juiz diretor do Fórum, Dr. Marcelo Loureiro, e do 

subsecretário de Justiça do Estado, Aílton Xavier. 

Na ocasião, foram discutidas medidas alternativas e emergenciais para a 

manutenção e reforma de pontos do prédio que estão em estado precário, realocação 

de varas e cartórios para outros andares ou outros prédios, além da identificação 

eliminação dos focos de pombos e desinfecção em todos os andares, que serão 

realizados gradativamente. A data para início dos procedimentos ainda não foi 

definida. 

Em agosto do ano passado, a 4ª Vara de Família, que funciona no quinto andar 

do prédio do Fórum, sofreu complicações devido a um vazamento no forro do teto que 

levou os funcionários da manutenção a descobrirem a existência de ninhos de pombos 

no banheiro do cartório. Na época, houve a interdição do andar e, após a limpeza e 

reforma do banheiro, as atividades no local foram retomadas. 

 

A Greve continua: Mobilização em frente ao Sindicato 
quinta e sexta-feira (7 e 8) 

 

A Greve dos servidores do Poder Judiciário chega ao seu 4º mês. As medidas 

para que este processo se finde estão sendo tomadas, a fim de atender as 

reivindicações e direitos da categoria, que muito vem lutando para trabalhar 

dignamente. 

Nesta sexta-feira (8) os servidores devem se concentrar a partir de 13h na 

sede do SindijudiciárioES, situada na rua Neves Armond, n.º 20, Praia do Suá, Vitória.  

 

 
 
 

 

 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 07/01/2016 
Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla 

divulgação 

 



Calendário de pagamento 2016 

 

A DIRETORIA 

Meses Data de pagamento 

Janeiro 25/01/2016 (seg) 

Fevereiro 24/02/2016 (qua) 

Março 23/03/2016 (qua) 

Abril 22/04/2016 (sex) 

Maio 24/05/2016 (ter) 

Junho 23/06/2016 (qui) 

Julho 25/07/2016 (seg) 

Agosto 24/08/2016 (qua) 

Setembro 23/09/2016 (sex) 

Outubro 25/10/2016 (ter) 

Novembro 23/11/2016 (qua) 

Dezembro 23/12/2016 (sex) 


