
 

 
 
SD. 007/2021 

 Manaus (AM), 05 de março de 2021 
 

Petrobrás Transporte S/A - Transpetro 

sindicatos@transpetro.com.br 

 

C/C:  

Felipe Pacheco 

Gerente de RH 

felipe.pacheco@petrobras.com.br 

 

Cassio Ferreira Gomes 

Gerente Geral TP/DDT/DTNNESE/UN-NORTE 

cassiogomes@transpetro.com.br 

 

José Alisson Sousa e Silva 

Gerente TP/DDT/DTNNESE/UN-NORTE/MP 

jose.alisson@transpetro.com.br  

 
 

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 

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; 

- 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. 
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- Reposição de efetivo, por concurso público, para as áreas de manutenção, 

operação e administrativo; 

- Disponibilização de máscaras com proteção mais efetiva (cirúrgicas, N95, PFF2 

ou máscaras reutilizáveis com íons de prata) para todos, inclusive terceirizados, em 

quantidade suficiente; 

- Teletrabalho integral para o setor administrativo com suporte para mobiliário 

ergonômico, equipamentos e conexão à internet; 

- Implantação de sobreaviso para setores de SMS e Manutenção, com 

convocação pelo turno da operação em casos de urgência (por exemplo, 

manutenções corretivas) ou emergências; 

- Reposição de álcool gel em pontos de circulação como o píer do terminal de 

Belém(PA). O produto não tem sido reposto com a brevidade necessária, 

prejudicando a higienização das mãos, essencial para a prevenção da 

disseminação do coronavírus; 
 

 
 
 
Atenciosamente, 
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