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Ofício nº 043/2021                         Belo Horizonte, 12 de julho de 2021 

 

Ao Felipe de Freitas Pires 

Gerente Geral da Refinaria Gabriel Passos 

 

Att. Fernanda Diniz Campos 

Gerente de RH da Refinaria Gabriel Passos 

 

 

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Destilação e Refinação de Petróleo do Estado 

de Minas Gerais – SINDIPETRO/MG, entidade sindical representante dos trabalhadores da indústria 

do petróleo no Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o número 16.591.281/0001-34, 

sediada na Avenida Barbacena, 242, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-130, por 

seu coordenador geral, vem requerer o que se segue:  

Chegou ao conhecimento desta entidade relatos que suscitaram preocupações em relação 

à segurança dos trabalhadores e das instalações da empresa em vista do baixo número do efetivo. 

Trabalhadores e trabalhadoras relatam que tem crescido o número de convocações em dias de 

folga para garantir a cobertura durante os turnos além do cumprimento excessivo de horas extras. 

Há relatos, também, de que por vezes a refinaria esteve operando com um quantitativo de 

trabalhadores abaixo do número mínimo tradicional. 

Nesse sentido, este sindicato vem demonstrar essa preocupação com as condições de 

trabalho dos petroleiros e petroleiras e com segurança da estrutura da refinaria e colocar alguns 

questionamentos a gerência: 

1- Qual o efetivo atual em cada uma das unidades? 

2- Qual é a previsão de saída de trabalhadores no PIDV que estão hoje na refinaria? 

3- Qual a previsão de chegada de novos trabalhadores? 
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4- Qual estratégia da empresa para a falta de efetivo e a insegurança industrial que ela 

causa? 

 

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos e para contribuir com as melhorias 

nas condições de trabalho de todas e todos. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

ALEXANDRE FINAMORI FRANÇA BAPTISTA 
COORDENADOR GERAL 

Sindicato Dos Trabalhadores Na Indústria De Destilação 
E Refinação De Petróleo De Minas Gerais 


