
 

Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal do Trabalho Carmen Izabel
Centena Gonzalez
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região

Ofício n° 03/2021 SSRT

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério
Público da União no Rio Grande do Sul – Sintrajufe /RS, entidade sindical de primeiro
grau representativa dos servidores do Poder Judiciário da União e do Ministério Público
da União no Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ nº 03.506.951/0001-25, com sede na
rua Marcílio Dias nº 660, CEP 90130-000, Bairro Menino Deus, Porto Alegre, RS, vem,
respeitosamente através deste, requerer, diante do que foi tratado nas últimas reuniões
do  Gabinete  Extraordinário  de  Crise  do  Coronavírus  e  do  Comitê  de  Saúde,
Acessibilidade e Inclusão deste TRT4 Região, o quanto segue.

Diante da pandemia que toma conta de todo o mundo, autoridades
mundiais adotam muitas e diferentes medidas no combate ao novo coronavírus que ainda
guarda enormes desafios à ciência e à humanidade.  Não é diferente no Brasil,  cujas
relações de convivência pessoais e profissionais permanecem alteradas de modo nunca
antes visto, onde tudo e todos visam à preservação da vida de seus semelhantes, de
norte a sul do país.
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Assim,  à  vista  de  tal  cenário,  algumas  medidas  são  possíveis  de
serem  tomadas  pela  Administração  para  auxiliar  a preservar  a  vida  e  a  saúde dos
servidores e servidoras. Nesse sentido, o Sintrajufe requer o fornecimento imediato, pela
Administração, de máscaras profissionais aos servidores que estejam expostos a maiores
riscos à saúde, tais como os ocupantes do cargo de oficiais de justiça avaliadores, visto
que muitos colegas seguem cumprindo mandados presencialmente.  Importante referir,
ainda,  que  o  fornecimento  deve  se  estender  também  aos  servidores  que  venham a
trabalhar nas unidades judiciárias de forma presencial.

Por recomendação oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS) e
do Ministério da Saúde,  a indicação é que,  no momento atual  da pandemia,  em que
circulam no mundo e no Brasil novas cepas do coronavírus,  sejam utilizadas as máscaras
padrão PFF2 (equivalente ao padrão norte-americano dos respiradores N95), as quais
possuem certificado do Inmetro e do MTE. Além disso, tais máscaras conseguem filtrar
até 94% das partículas contaminantes. Cumpre destacar,  ainda, a necessidade de as
máscaras possuírem proteção contra gotículas de fluídos corporais e biológicos.

Ante ao exposto, o Sintrajufe/RS, vem, respeitosamente, à presença
de Vossa Excelência requerer:

a)  o  fornecimento,  de  forma  emergencial,  de  máscaras
profissionais -  padrão PFF2 a  servidores oficiais  de justiça,
cuja atividade externa os expõe a maiores riscos à saúde;

b) o fornecimento de máscaras profissionaos - padrão PFF2 a
todos  os  servidores  que  venham  a  trabalhar  nas  unidades
judiciárias presencialmente.

Porto Alegre, 13 de abril de 2021.

Cristina Viana dos Santos,

Diretora da Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho do Sintrajufe/RS
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