
Ofício nº 133/2020GP-SINDJUS/MA

 

À 

Sua Excelência, a Doutor

ELAILE SILVA CARVALHO

Diretora do Fórum da Comarca de 

 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO MARANHÃO 

entidade sindical de primeiro grau, única entidade representativa dos servidores do Poder 

Judiciário do Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 11.013.026/0001

situado na Rua das Cajaz

ato representado por seu representante legal, que assina abaixo, no uso de suas 

atribuições, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência,

de email, do dia 03 de Agosto de 2

através do Ofício nº 100/2020 GP

131/2020 GP-SINDJUS/MA, 

medidas de prevenção de com

quantidade de casos e à ocupação de todos os leitos de UTI na cidade de Balsa 

solicitamos que V. Exª se digne em informar o seguinte:

1 – A quantidade de servidores, cedidos por outros órgãos (Prefeitura, Estado,

terceirizados (empresas privadas), empregados nesse Fórum;

2 – A quantidade de servidores que foram acometidos pela COVID

3 – A quantidade de servidores que foram afastados por terem familiares acometidos pela 

COVID-19. 

Nestes Termos,

Pede e espera deferimento.

 

 

 

São Luís - MA, 05 de Agosto 

SINDJUS/MA 

Doutora 

ELAILE SILVA CARVALHO 

Diretora do Fórum da Comarca de Balsas 

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO MARANHÃO 

entidade sindical de primeiro grau, única entidade representativa dos servidores do Poder 

Judiciário do Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 11.013.026/0001

situado na Rua das Cajazeiras, nº 43, Centro – São Luís – MA, CEP: 65.015

ato representado por seu representante legal, que assina abaixo, no uso de suas 

atribuições, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção à mensagem 

de email, do dia 03 de Agosto de 2020, em que V. Exª responde às solicitações

através do Ofício nº 100/2020 GP-SINDJUS/MA e reiteradas através do Ofício nº 

SINDJUS/MA, para tratar sobre o retorno das atividades presenciais e as 

medidas de prevenção de combate à disseminação do COVID-19, devido ao aumento da 

quantidade de casos e à ocupação de todos os leitos de UTI na cidade de Balsa 

solicitamos que V. Exª se digne em informar o seguinte: 

A quantidade de servidores, cedidos por outros órgãos (Prefeitura, Estado,

terceirizados (empresas privadas), empregados nesse Fórum; 

A quantidade de servidores que foram acometidos pela COVID-19; 

A quantidade de servidores que foram afastados por terem familiares acometidos pela 

Nestes Termos, 

espera deferimento. 

1 

de Agosto de 2020 

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO MARANHÃO – SINDJUS-MA, 

entidade sindical de primeiro grau, única entidade representativa dos servidores do Poder 

Judiciário do Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 11.013.026/0001-90, 

MA, CEP: 65.015-08, neste 

ato representado por seu representante legal, que assina abaixo, no uso de suas 

em atenção à mensagem 

020, em que V. Exª responde às solicitações feitas 

e reiteradas através do Ofício nº 

sobre o retorno das atividades presenciais e as 

19, devido ao aumento da 

quantidade de casos e à ocupação de todos os leitos de UTI na cidade de Balsa – MA, 

A quantidade de servidores, cedidos por outros órgãos (Prefeitura, Estado, etc.) e 

 

A quantidade de servidores que foram afastados por terem familiares acometidos pela 


