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Ofício nº 05/2021                         Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2021 

 

 

Ao Ricardo Feiten 

Gerente Geral da Usina Termelétrica de Ibirité 

 

 

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:  

O aumento do número de casos do COVID-19 tem se colocado como assunto prioritário 

para a categoria petroleira em todo o país e não é diferente em minas Gerais. Esta entidade vem 

recebendo inúmeros relatos dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 nas unidades mineiras 

da Petrobrás, tanto entre os trabalhadores próprios da empresa quanto dos terceirizados. 

Tomando Belo Horizonte como exemplo, um levantamento do Conselho Municipal de Saúde 

mostra que a incidência de covid-19 na capital mineira saiu de 16,2 casos por 100 mil habitantes 

para 295,5 casos por 100 mil habitantes em 20 dias. Um aumento de 1.724%.  

Nesse sentido, prezando pela segurança e integridade física dos petroleiros e petroleiras de 

Minas Gerais, requer-se que sejam tomadas medidas para atenuar o crescimento da contaminação 

entre os trabalhadores, quais sejam: 

 

 A retomada da testagem em massa para não só identificar os contaminados mas 

também prevenir que mesmo os trabalhadores assintomáticos assumam seus 

postos e que o vírus se espalhe pelas áreas de trabalho; 
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 Sejam reforçadas as medidas sanitárias de prevenção ao contágio; 

 Ainda, esta entidade requer que seja fornecido o número atualizado de infectados 

em Minas Gerais. 

 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

ALEXANDRE FINAMORI FRANÇA BAPTISTA 
COORDENADOR GERAL 

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


