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O número de casos 
confirmados ou suspeitos 
de Covid-19 continuam a 
subir nas unidades da Pe-
trobrás. Até o último dia 
14 de janeiro (sexta-fei-
ra), a Petrobrás já havia 
registrado 725 casos con-
firmados e 1.040 suspei-
tos de coronavírus entre 
as trabalhadoras e traba-
lhadores da empresa. Já 
durante esta semana, os 
relatos que chegam até os 
sindicatos dos petroleiros 
é de que a empresa não 
tem realizado os esforços 
necessários para conter o 
avanço da doença.

Os números foram con-
firmados pelo grupo de 
Estrutura Organizacio-
nal de Resposta da Petro-
bras (EOR), em reunião 
solicitada pela Federa-

ção Única dos Petroleiros 
(FUP) e realizada na ma-
nhã do dia 13 de janeiro. 
Contudo, a falta de testa-
gem em massa nas unida-
des terrestres da empresa 
pode fazer com que esses 
números possam, na rea-
lidade, ser ainda mais ele-
vados.

Além da gravidade da 
doença, a alta dos casos e 
de suspeitas está causan-
do a falta de efetivo mí-
nimo para operar algu-
mas unidades. A situação, 
que submete as petrolei-
ras e petroleiros a jorna-
das com acúmulo de fun-
ções e tarefas, é capaz de 
provocar cansaço físico e 
mental na categoria, ele-
vando os riscos de aci-
dentes. A falta de efetivo 
mínimo é um problema 

que o Sindipetro/MG de-
nuncia há uma longa data 
e que agora, por descaso 
da Petrobrás, se acumula 
com outro problema gra-
ve como o coronavírus e 
corre o risco de se tornar 
uma tragédia anunciada.

Sindipetro/MG cobra 
testagem em massa

Na última  quarta-fei-
ra (19), o Sindipetro/
MG enviou ofício à Refi-
naria Gabriel Passos (Re-
gap) expressando a preo-
cupação com a explosão 
de casos na Petrobrás e 
solicitando que a gerên-
cia da refinaria retorne 
com a testagem em massa 
dos funcionários próprios 
e terceirizados, que refor-
çe as medidas sanitárias 
de prevenção ao contágio 

e mantenha atualizado o 
número de funcionários 
infectados.

Denuncie! O Sindi-
petro/MG incentiva 
que toda a categoria 
petroleira de Minas 
Gerais denuncie as 
situações de risco de 
contaminação que 
possam estar viven-
do dentro das uni-
dades da Petrobrás. 
É cuidando uns dos 
outros que sairemos 
de mais essa onda 
de contaminação. 
Denuncie! E-mail: 
diretoria@sindip-
etromg.org.br ou no 
WhatsApp: (31) 9 
8417-5352
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O ano de 2022 come-
çou e desde então Mi-
nas Gerais vem registran-
do um aumento em no-
vos casos de contamina-
ção por coronavírus. No 
boletim epidemiológico 
da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), divul-
gado na última terça-fei-
ra (18), registrou 20.810 
novos casos. Os números 
superaram os registros de 
sábado (15), que, com 
19.153 infecções, havia 
se tornado o recorde de 
casos registrados em 24h 
no estado.

A alta dos casos ocor-
re um mês após o pri-
meiro registro de caso 
de Covid-19 provocado 
pela variante ômicron em 
Minas Gerais. De acordo 
com pesquisadores de se-
quenciamento genético, a 
variante já é predominan-
te no estado e liga o si-
nal de alerta dos municí-
pios mineiros, que veem 
as suas taxas de leitos de 
UTI e de enfermaria su-
birem.

O avanço das contami-
nações e o surto de In-
fluenza também têm pro-

vocado a escassez dos tes-
tes de Covid-19 nos la-
boratórios. Quem procu-
ra os laboratórios em Belo 
Horizonte tem de enfren-
tar longas filas e a demo-
ra em receber o resultado 
do exame.

Confira abaixo a situa-
ção das princpais cidades 
mineiras para a Petrobrás:

Ibirité
Na última terça-feira 

(18), a Prefeitura Muni-
cipal de Ibirité divulgou 
o boletim epidemiológi-
co da cidade confirman-
do que, nas últimas 24h, 
haviam sido registrados 
71 novos casos suspei-
tos e 33 casos confirma-
dos de contaminação por 
Covid-19. No dia da di-
vulgação a cidade não re-
gistrou nenhum óbito re-
lacionado à doença.

Procurado pela impren-
sa do Sindipetro/MG na 
última quarta-feira (19), 
o Hospital e Maternida-
de Regional de Ibirité in-
formou que as Unidades 
de Pronto Atendimen-
to (UPA) da cidade estão 
sobrecarregadas com os 

casos de coronavírus. As-
sim, não há mais leitos de 
CTI no hospital, que tam-
bém atende outras enfer-
midades, e a ocupação de 
leitos da enfermaria já ul-
trapassa os 90%. 

Betim
Em Betim, o boletim 

epidemiológico da cida-
de, divulgado na terça-
-feira (18), registrou 52 
novos casos de contami-
nação por coronavírus e 
221 novos casos suspei-
tos em acompanhamento. 
A cidade apresenta uma 
ocupação de 45% dos lei-
tos de enfermaria e 100% 
de ocupação dos leitos de 
100%.

Juiz de Fora
Na terça-feira, a cida-

de de Juiz de Fora, na 
zona da mata mineira, 
registrou 152 novos ca-
sos confirmados de con-
taminação por Covid-19 
e 1 óbito. De acordo com 
o boletim epidemiológi-
co da cidade, os hospi-
tais da cidade apresenta 
uma ocupação de 55,68% 
dos leitos de enfermaria e 

74,3% ocupação dos lei-
tos de UTI.

Montes Claros
Em seu site oficial, a 

Prefeitura Municipal de 
Montes Claros infor-
ma apenas os dados ge-
rais da pandemia. Assim, 
até a última terça-feira a 
cidade registrou 45.820 
casos confirmados de Co-
vid-19.

A Secretaria de Saúde 
do município foi procu-
rada para especificar os 
números da última sema-
na e a ocupação dos lei-
tos de enfermaria e UTI 
da cidade, mas não tive-
mos resposta.

Belo Horizonte
Na capital do estado o 

avanço do coronavírus 
também volta a preocu-
par. De acordo com o bo-
letim epidemiológico da 
quarta-feira (19), a ocu-
pação dos leitos de enfer-
maria já chega aos 89,1%, 
enquanto a ocupação dos 
leitos de UTI correspon-
de a 74,5%, mantendo os 
índices da cidade no ver-
melho.


