
 
 

 

SD. 005/2021                                       Manaus (AM), 05 de março de 2021 

 
 

Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras 

Gerente Setorial de Negociação Sindical 

Marta Regina Dal Cere Garcia 

martadal_cere@petrobras.com.br  
 

Gerente de Relações Sindicais 

Fabricio Pereira Gomes 

fabriciopgomes@petrobras.com.br 

 

Gerência Geral da Unidade de Negócios do Amazonas (UN-AM) 

Gilberto Hosokawa 

hosokawa@petrobras.com.br   

 

C/C: 

Coordenadora de Relações Sindicais 

Celine Gomes da Silva Blotta 

celine.blotta@petrobras.com.br 
 

Gerência de Recursos Humanos da UN-AM 

Eduardo Henrique Lima de Araújo 

eduardo.araujo@petrobras.com.br  

 

Gerência UN-AM/ SOP 

Hitler Bezerra Bandeira de Melo Junior 

hilter@petrobras.com.br  

 

Gerência UN-AM/ATPU 
Jorge Amorim Pereira Filho 

jorge-amorim@petrobras.com.br  
 

 

Prezados(as) Senhores(as), 

 

Considerando: 

 

- O recorde de 1.840 mortes por Covid-19 no país, atingido em 03/03/2021, 

segundo dados apurados pelo consórcio de veículos de comunicação; 

- O atingimento da média móvel de 1.361 óbitos pela doença em 04/03/2021, a 

maior na pandemia até agora, e mantendo-se acima do patamar de mil desde 

20 de janeiro; 

- O patamar de 9 estados com mais de 90% de ocupação de leitos de UTI para 

covid-19, segundo boletim da Fiocruz de 02/03/2021. Entre as 27 capitais, todas 
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têm taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 adulto acima de 72%, 

portanto acima da zona de alerta (70%); 

- Que até a noite de 04/03/2021, apenas de 3,62% da população brasileira havia 

recebido a primeira dose da vacina e 1,16% a segunda; 

- A existência da variante brasileira do coronavírus (P.1), detectada em Manaus, 

que, segundo estudo da Universidade Oxford apoiado pela Fapesp, estima-se 

ser entre 1,4 e 2,2 vezes mais transmissível que as linhagens que a precederam; 

- O apelo unânime dos infectologistas e demais cientistas pelo isolamento social, 

evitando deslocamentos desnecessários; 

- O não atendimento de diversos pleitos relativos a medidas protetivas à 

categoria – os quais ensejaram, em 2020, ação judicial que garantiu, via liminar, 

o atendimento de parte das reivindicações do sindicato –, os quais vem sendo 

reiterados em reuniões semanais desde abril de 2020; 

- Os constantes erros de pagamento nos contracheques e indenizações nas 

aposentadorias pelo PDV, tampouco resolvidos após as mesmas reuniões; 

- A falta de reposição do efetivo de trabalhadores próprios desligados nos 

últimos PDVs; 

 

O Sindipetro PA/AM/MA/AP apresenta abaixo a pauta de reivindicações da 

categoria e se coloca à disposição para negociação imediata dos pontos 

apresentados abaixo. Caso não haja negociação e atendimento dos pleitos até 

12 de março de 2021, a categoria poderá lançar mão do direito de greve para 

que a saúde e as vidas dos(as) trabalhadores(as) sejam preservadas. 

 

- Redução de efetivo na Província Petrolífera de Urucu para 400 trabalhadores, 

sem demissões nem redução salarial de contratados; 

- Disponibilização, para toda a força de trabalho em atividade presencial, de 

máscaras com proteção mais efetiva (Cirúrgicas, N95, PFF2 ou máscaras 

reutilizáveis com íons de prata) em quantidade suficiente para abranger todo o 

período de embarque; 

- Redução de operação de unidades ou ampliação do efetivo de operadores 

para garantia da segurança operacional das mesmas; 

- Pagamento de 12 horas extras por dia no período de quarentena pré-

embarque em hotel; 

- Melhoria da categoria do hotel disponibilizado para isolamento dos 

trabalhadores com suspeitas de Covid-19, atualmente realizado no hotel Taj 

Mahal; 

- Melhoria das instalações da base de apoio nos alojamentos temporários antes 

do desembarque dos suspeitos de infecção por Covid-19; 

- Realização de testes PCR/antígeno no desembarque para todos(os) os 

trabalhadores(as) próprios(as) e contratados(as), de modo a impedir que estes 

retornem para seus domicílios infectados com o coronavírus, podendo transmiti-

los para familiares; 

- Realização de teste sorológico para contraprova no caso de impedimento de 

embarque de trabalhador(a) em razão de resultado positivo no teste rápido no 

aeroporto; 

- Remoção do procedimento de lacre dos telefones celulares e liberação do uso 

da internet por toda a força de trabalho, para que seja possível a comunicação 

com seus familiares; 

- Realização de exames demissionais na cidade de residência do trabalhador 

que está saindo do PDV, conforme solicitado no ofício SD 04/2021; 



- Realizar homologação dos demissionários por PDV com participação do 

sindicato por meio de reunião online, apresentando documentação relativa ao 

processo à entidade sindical para análise com antecedência; 

- Correção dos pagamentos errados nos contracheques anteriores, como 

reflexos das horas extras em DSR, décimo terceiro salário, férias, INSS e Petros, 

além do acerto das horas descontadas indevidamente referentes à greve de 

fevereiro de 2020; 

 

Atenciosamente, 
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