Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
Carta – Sindipetro – RJ – nº 71/2020
À
Petrobras Transporte S.A. - Transpetro
At.te: Gerente Executiva de RH – Solange Rocha Mendes Musa
At.te: Gerente de RTS - Felipe Pacheco Teixeira
Assunto: Covid-19
Recebemos a informação, divulgada na internet, que supostamente uma dentista
que presta serviço por uma empresa terceirizada na Transpetro/Sede teria retornado de uma
viagem da Itália, lá teria ficado em contato com a irmã que estaria em quarentena e, ao
retornar da viagem, teria ido trabalhar normalmente. Após 3 ou 4 dias teria apresentado
quadro sintomático de gripe e faltado no dia de hoje (12/3).
Segundo o mesmo relato, há pessoas que teriam estado em países nos quais a Covid19 está disseminada em larga escala e, quando do retorno dessas pessoas, não teriam recebido
qualquer orientação da empresa para sobre possibilidade de contaminação e teriam retornado
ao trabalho sem maiores precauções.
Além disso, o Núcleo de Saúde Ocupacional recebe marítimos que retornam de
viagens internacionais. Ao retornar eles são atendidos no andar onde está toda a equipe de
SMS na Sede, sem nenhuma precaução.
Diante dessas informações, solicitamos os seguintes esclarecimentos:
1. Qual o posicionamento do Gerente Executivo de SMS da Transpetro?
2. Quais as medidas que a Transpetro está efetuando em relação aos marítimos?
Diante da falta de medidas até agora, solicitamos:
1. Providencie os testes necessários de identificação do Covid-19 para ficar à
disposição nos locais de trabalho junto ao atendimento ambulatorial;
2. Afaste preventivamente sem ônus para o empregado (a) aqueles (as) que
tiveram contato com as pessoas com suspeita de COVID-19;
3. Mantenha uma comunicação objetiva com os Sindicatos e imprensa sobre os
casos identificados e medidas tomadas;
4. Avalie a aplicação de um recesso por período definido, a exemplo do que
vem sendo feito em outros lugares, mantendo apenas as atividades
essenciais;
5. Intensifique as campanhas de formas de prevenção em relação às gripes de
uma forma geral (Covid-19, H1N1 etc.) e, também, sobre o sarampo.
Atenciosamente,

Igor Mendes
p/Natália Russo
p/Diretoria Colegiada do Sindipetro-RJ
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