
 

 

Ofício Circular nº 01/2020

 

À 

Sua Excelência, a Senhor

Juíza de Direito MARTHA DAYANNE ALMEIDA DE MORAIS SCHIEMANN

MD Diretora do Fórum da Comarca de

Tutóia - (MA) 

  

 

Assunto: Medidas necessárias 

Técnica 152020. 

 

 

Senhor Diretor, 

 

  

 O SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA do ESTADO DO 

MARANHÃO – SINDJUS/MA

servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, vem, respeitosamente, 

por seu representante legal, que assina abaixo, 

retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário do

Maranhão previstas pa

342020, que sejam observadas as medidas necessárias para a prevenção do 

contágio pelo Covid-19.  

 

Outrossim, solicitamos ainda a Vossa Excelência

de utilizar o cartão coorporativo 

pessoal e de EPI (Equipamento

 

São Luís (MA), 23 de junho

/2020-GP-SINDJUS/MA 

Senhoria 

MARTHA DAYANNE ALMEIDA DE MORAIS SCHIEMANN

Fórum da Comarca de TUTÓIA.  

Medidas necessárias para prevenção ao Covid-19 com base na Nota 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA do ESTADO DO 

SINDJUS/MA, única entidade sindical representativa dos 

servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, vem, respeitosamente, 

por seu representante legal, que assina abaixo, solicitar que, 

retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário do

para 1º de julho do corrente ano, conforme Portaria 

que sejam observadas as medidas necessárias para a prevenção do 

 

licitamos ainda a Vossa Excelência o especial obséquio 

utilizar o cartão coorporativo para compra de material de higienização 

quipamentos de proteção individual), como luvas, máscaras 
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de junho de 2020. 

 

MARTHA DAYANNE ALMEIDA DE MORAIS SCHIEMANN. 

19 com base na Nota 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA do ESTADO DO 

, única entidade sindical representativa dos 

servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, vem, respeitosamente, 

 em virtude da 

retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado do 

onforme Portaria 

que sejam observadas as medidas necessárias para a prevenção do 

o especial obséquio 

de material de higienização 

de proteção individual), como luvas, máscaras  



 

de tecidos e máscaras de acrílico

Técnica 152020, emitida pelo

de Justiça,  Desembargador

os cuidados necessários para que seja preservada a 

magistrados.  

 

Por fim, na certeza do bom e pronto 

solicitação, valho-me da oportunidade para externar a Vossa Excelência, 

protestos de elevada estima e

 

                     Atenciosamente,

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Secretário de Saúde e 

 

 

e tecidos e máscaras de acrílico (Face shield), medida essa lastreada na

emitida pelo Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal 

Desembargador Lourival de Jesus Serejo, garantindo dessa

os cuidados necessários para que seja preservada a saúde de servidores

Por fim, na certeza do bom e pronto acolhimento da presente 

me da oportunidade para externar a Vossa Excelência, 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

JOSÉ RIBAMAR PACHECO ARAÚJO 
Secretário de Saúde e Previdência Social do SINDJUS
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medida essa lastreada na Nota 

Presidente do Egrégio Tribunal 

, garantindo dessa forma 

saúde de servidores e 

acolhimento da presente 

me da oportunidade para externar a Vossa Excelência, 

 
do SINDJUS-MA 


