
ATA Nº 01 DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS COM 
PARTICIPAÇÃO EQUÂNIME EMPRESA E SINDICATO 
 
Data: 15/04/2021 
Horário: 14:15 às 16h 
Participantes: Agnelson, Bruno, João, Jiumar, Silvio, Eduardo, Hilter e Jorge Amorim.  
 
Registro: 
Jiumar informou a devolução da ata da reunião anterior, com alterações propostas pelo Sindipetro. 
Solicitou que a ata da próxima reunião fosse enviada para revisão na segunda-feira seguinte, 19/04, 
para permitir mais tempo de análise antes da reunião seguinte.  
 
Agnelson defendeu que a ata deveria ser mais sucinta, abordando apenas o ponto tratado e a 
posição de cada instituição. 
 
Jorge Amorim realizou apresentação (anexos 01, 02 e 03) abordando ações de enfrentamento da 
pandemia em prática sistematizada na UN-AM, em especial: monitoramento e testagem pré-
embarque, distanciamento social, desinfecção de instalações e atendimento médico de suspeitos e 
contactantes, em linha com a sentença proferida ao RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA ROT 
0000354-42.2020.5.11.0018. 
 
Sugestão de inclusão de informações trazidas adicionalmente à apresentação da direção da 
empresa: 
- Informado último desembarque por sintomas realizado em 12 de abril, com 1 suspeito e 1 
contactante. Até o momento da reunião não havia o resultado do exame; 
- Informado que há 1 empregado da UN-AM hospitalizado por Covid-19 em Belém (PA); 
-  
 
Bruno solicitou que a apresentação fosse anexada à ata da reunião. 
 
Jiumar realizou apresentação (anexo 04) abordando o entendimento do Sindipetro sobre os itens que 
compõem a sentença acima referida e reforçou o atendimento de todas as solicitações que o Sindipetro 
encaminhou por meio do documento SD. 015/2021. Questionou o quantitativo de empregados 
embarcados (próprios e contratados).  
 
Agnelson reiterou pedido de respeito à cláusula 54 do ACT e não aceitação pelo sindicato do 
regime 21 x 21. Tal regime somente seria aceitável no caso de adoção por tempo determinado e 
com redução do contingente embarcado. 
 
Jiumar e Agnelson defenderam que a composição da comissão deveria ter até cinco membros de 
cada instituição (sindicato e empresa), para permitir abordagem mais abrangente dos temas. 
Defenderam a participação de representantes da área operacional e da área de saúde. 
 
Bruno citou informações trazidas por empregados ao Sindicato sobre de falta de álcool líquido na sala 
de Operadores para limpeza de superfícies de uso comum – como rádio, telefone e teclado – e sobre o 



   

possível embarque de empregados embarcados com IMC possivelmente superiores a 40. Os 
representantes da empresa comprometeram-se a verificar essas informações. Também questionou a 
informação de que a parada da UPGN-1 geraria necessariamente a redução de efetivo conforme 
colocado pela direção da empresa, visto que, ainda que diminua serviços de manutenção, mantem-se o 
mesmo operador que fica na ETE/ETA e que este também opera os compressores e outros sistemas. 
Acrescentou ainda que as máscaras PFF2 fornecidas até o momento foram apenas para teste, não 
estando ainda este EPI à inteira disposição da força de trabalho. 
 
João registrou pedidos de esclarecimentos no chat da reunião, a saber: 
- Detalhamento dos protocolos de bloqueio no aeroporto e para o desembarque, em razão da Covid-19; 
- Detalhamento do acompanhamento, por parte do setor de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) do 
período de pré-embarque (tanto em relação a quem já teve Covid-19 quanto aos que não tiveram); 
- Detalhamento do processo de desinfeção dos ambientes de uso compartilhado após o desembarque de 
trabalhador com suspeita de Covid-19. Relatou que segundo a informação dos empregados o 
procedimento estava sendo realizado somente após demanda dos mesmos; 
, os quais serão respondidos no mesmo ambiente.  
 
Finalmente, Jorge Amorim sugeriu alteração da prática adotada na reunião, passando-se a discutir cada 
item do Acórdão (ao invés da realização de apresentações separadas de cada instituição), de forma a 
possibilitar melhor caracterização de pontos convergentes e pontos divergentes, em busca de 
entendimento. 
 
A reunião foi encerrada pontualmente às 16h. 
   
 
 


