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Ofício nº 041/2021                                     Belo Horizonte, 1º 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:  

As notícias das últimas semanas demonstram que a contenção da pandemia do COVID-19 

no Brasil esteve atrelada a interesses políticos relacionados ao favorecimento de determinados 

atores do cenário político, vale atentar, em especial, para os últimos resultados da investigação que 

está sendo realizada pelo Senado Federal na CPI da COVID, que apontam que o governo federal 

pode ter vinculado a compra de vacinas à pagamento de propina1. Nesse sentido, se tornam ainda 

mais importantes todos os esforços para a garantia da vacinação daqueles cuja atividade é 

essencial para a manutenção do país, como é o caso dos petroleiros e petroleiras. 

O atraso na obtenção das vacinas, as mudanças no Plano Nacional de Imunização, as 

disputas políticas colocam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras da REGAP em risco: não atoa o 

número de vítimas dessa doença segue crescendo, entre os próprios e terceirizados. Desta feita, 

 
1 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/06/emails-mostram-que-governo-bolsonaro-negociou-

oficialmente-com-empresa-que-denunciou-propina-de-us-1-por-dose.shtml (visitado em 1º/072021) 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/06/emails-mostram-que-governo-bolsonaro-negociou-oficialmente-com-empresa-que-denunciou-propina-de-us-1-por-dose.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/06/emails-mostram-que-governo-bolsonaro-negociou-oficialmente-com-empresa-que-denunciou-propina-de-us-1-por-dose.shtml
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esta entidade que já requereu à gerência-geral que buscasse informações sobre a vacinação da 

categoria gostaria, mais uma vez, de inquiri-los acerca de quais serão as medidas tomadas para 

garantir a maior celeridade da vacinação dos empregados: 

a) Há algum levantamento que demonstre previsão de vacinação de todos e todas? 

b) Existe alguma estimativa que demonstre qual será o caminho mais célere, pela 

vacinação por faixa etária ou dos trabalhadores da indústria? 

c) Haverá liberação do dia de trabalho para realizar a vacinação? 

d) Já foi encaminhada às respectivas prefeituras as listagens atualizadas de todos e 

todas que trabalham nas unidades operacionais da PETROBRAS em Minas Gerais e 

que ainda não foram imunizados? 

e) Há previsão de estruturação de um posto de vacinação para garantir a vacinação 

quando da liberação de doses para os Trabalhadores da Indústria2? 

f) Quais outras medidas estão sendo tomadas para garantir o processo de imunização? 

 

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

ALEXANDRE FINAMORI FRANÇA BAPTISTA 
COORDENADOR GERAL 

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

 

 

 

 

 

 

 
2 Os esforços desta entidade obtiveram resultados, conforme se lê em http://sindipetro.org/2021/06/28/petroleiros-

estao-no-planejamento-de-proximas-etapas-de-vacinacao-de-betim/ (visitado em 1º/07/2021) 

http://sindipetro.org/2021/06/28/petroleiros-estao-no-planejamento-de-proximas-etapas-de-vacinacao-de-betim/
http://sindipetro.org/2021/06/28/petroleiros-estao-no-planejamento-de-proximas-etapas-de-vacinacao-de-betim/

