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Rio de Janeiro, 17 de março de 2021
TP/PRES/RH/CREM/RRTS 0026/2021

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo PA/AM/MA/AP
Sr. Agnelson Camilo Silva
Diretor Secretário
Endereço: Av. Alcindo Cacela, 1264, Ed. Empire Center, sala 101, Nazaré, 
Belém-PA, CEP 66040-020
Rua Professora Cacilda Pedroso, 529, Bairro Alvorada, LTM Canaã, 
Manaus/AM CEP 69045-000

Assunto: Carta resposta 

Referência: SD. 007/2021
 
Prezado Senhor,

Em resposta a vosso expediente em referência, vimos por meio desta 
esclarecer que:

- O efetivo da Companhia é reavaliado de forma constante, pelo RH em 
conjunto com as gerências locais, prezando sobretudo pela manutenção da 
continuidade operacional, dentro dos padrões de efetividade e segurança. 

- Há disponibilidade de máscaras PFF2 no Terminal, que são entregues de 
forma controlada pela equipe de SMS.

- Os empregados, para os quais foi proposta a atuação em regime de 
teletrabalho em caráter excepcional, receberam os recursos necessários e a 
ajuda de custo disponibilizada pela Companhia, mediante solicitação pelo 
SAE.

- As equipes de SMS e Manutenção estão atuando em regime de trabalho 
compatível com a necessidade de atendimento às demandas indispensáveis à 
garantia das condições seguras para a continuidade operacional da unidade, 
que atua como atividade essencial para a sociedade. Cabe ressaltar que, em 
razão do longo período de pandemia, intervenções que foram anteriormente 
reprogramadas já não podem mais ser postergadas, tendo em vista a 
manutenção da integridade das instalações.

- Os espaços sob responsabilidade da Transpetro no píer do Terminal de 
Miramar (Belém/PA) dispõem de recipientes de álcool gel com sistemática de 
reposição estabelecida.

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos 
adicionais.

Atenciosamente
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Marco Antonio Goncalves
p/ Gerente Setorial de Remuneração, Relações Trabalhistas e Sindicais

Não há anexo(s)

c.c.: TP DDT DTNNESE UN-NORTE MP/BRA/Petrobras; TP DDT 
DTNNESE UN-NORTE MP TRANSBEL/BRA/Petrobras


