
VACINAÇÃO DOS PETROLEIROS
É CONQUISTA DA CATEGORIA

- Na Regap, foram 
mais de 1700 vacina-
dos.

- Em Ibirité, nesta 
semana deve começar 
a vacinação.

Esses são alguns 
exemplos da impor-
tância da luta do sin-
dicato, que precisou 
cobrar e articular com 
as secretarias de saúde 
dos munícipios para 
garantir o direito dos 

trabalhadores petro-
leiros à vacina.

Foram enviados ofí-
cios às prefeituras e 
para a Regap. Fizemos 
diversas reuniões de 
articulação.

“Desde o início da 
pandemia foi uma luta 
diária para conseguir 
mínimas condições. 
Precisamos fazer até 
greve sanitária”, lem-
bra o diretor Felipe 
Pinheiro.

Infelizmente, foram 
nove mortes e mais 
de 420 casos de Co-
vid-19 nas unidades 
da Petrobras em Mi-
nas Gerais. 

“Mesmo com esses 
números altos, a ges-
tão bolsonarista se-
guiu lavando as mãos, 
fazendo pouco ou 
nada para garantir a 
imunização dos tra-
balhadores”, denuncia 
Alexandre Finamori.

Agora, ainda é pre-
ciso lutar para garan-
tir:

- Máscaras de quali-
dade para todos

- Plano de testagem 
eficiente para todos

- Acesso a todos os 
dados

No site do sindica-
to, você confere todo 
o histórico dessa luta. 
Acesse:  http://sindi-
petro.org/
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LUTA: Mais de 1700 trabalhadores foram vacinados na Regap e Ibirité começará a vacinação nessa semana
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Neste mês, uma de-
missão injustifica-
da de oito trabalhado-
res da Manserv - em-
presa terceirizada que 
há anos presta servi-
ço para a Petrobras - 
provocou inseguran-
ças. Segundo as infor-
mações que chegaram 
ao sindicato, foram de-
mitidos oito funcioná-
rios que atuavam na 
Regap e, na mesma se-
mana, um trabalhador 
da Usina termelétrica 
de Ibirité, após retorno 
de licença médica.

Dos oito trabalhado-
res da Regap, ao me-
nos quatro tinham 
muitos anos de expe-
riência na área de ma-
nutenção. Segundo o 
diretor do Sindipetro 
Paulo de Tarso Viei-
ra, que é fiscal e aju-
da na avaliação do pes-
soal que tabela com os 
funcionários próprios 
da refinaria, não houve 
explicação para as de-
missões, que foram fei-
tas repentinamente.

“Um dos trabalha-
dores tinha 34 anos 
de experiência. É um 
acúmulo que a própria 

empresa perde. Claro 
que com isso há uma 
queda na qualidade da 
prestação do serviço, e 
também na relação de 
confiança. A gente não 
sabe o motivo, e pode 
ter a ver inclusive com 
a fiscalização. Ou pode 
ser perseguição, não 
tem como saber”, la-
menta Paulo de Tarso.

Ele também desta-
ca que há já havia um 
problema com a ter-
ceirização da manu-
tenção, que deveria ser 
feita pela Petrobras. E 
demissões como estas 
deixam a situação ain-
da mais insegura. 

O Sindipetro MG 
alerta que outras em-
presas terceirizadas 
também têm realizado 
demissões injustifica-
das. “Essas ações injus-
tificadas ou tratadas de 
forma obscura são mais 
uma marca da gestão 
bolsonarista na Petro-
bras,  que infelizmen-
te vemos acontecer em 
várias esferas do go-
verno federal”, desta-
ca Alexandre Finamo-
ri, coordenador do sin-
dicato. 

SEGUIREMOS 
COBRANDO PELA 
ALIMENTAÇÃO 
Depois de cobrança 

do sindicato, foi regu-
larizado o fornecimen-
to da alimentação. Ain-
da chegaram algumas 

críticas sobre o sabor, 
e seguiremos brigando 
pela melhoria da qua-
lidade.

SINDIPETRO/MG 
CONVIDA TODOS 
AO ATO 24J 
Caso você não possa ir, participe pelas
redes sociais.


