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Rio de Janeiro, 21 de maio de 2020 
 
Carta – Sindipetro – RJ – nº 135/2020 
 
À 
Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí 
A/C: Exmo. Júlio César Ambrósio - Secretário Municipal de Saúde 
A/C: Sra Rosivania Pacheco - Secretário Municipal de Saúde 
 
 

Assunto: Solicitação de retorno 
 

 
Prezados Senhor e Senhora, 
 

O Sindipetro-RJ vem reiterar o conteúdo do ofício nº 111/2020, enviado em 1º de 
maio de 2020, e reforçar sua disposição para o diálogo, certos de que este contribuirá para 
que ambas as partes consigam uma melhor compreensão da situação do empreendimento do 
Comperj e que a mútua colaboração permitirá exercer a vigilância que ajudará a proteger 
tanto os trabalhadores de nossa base sindical quanto os habitantes da cidade de Itaboraí. 

 
A urgência para que possamos realizar uma reunião vem do fato de que já 

recebemos informações por parte dos trabalhadores do Comperj de que as empresas estão se 
preparando para voltar com um contingente grande, chegando a 70% em maio e 100% em 
junho, o que pode, se não forem observadas as devidas medidas protetivas, colocar em risco 
a saúde dos trabalhadores do empreendimento e dos moradores dos arredores. Recebemos 
inclusive informações de uma fatalidade no dia 18/05, devido a COVID-19, por parte de um 
motorista que trabalhava na obra. 

 
Mesmo na época em que o empreendimento estava com contingente reduzido houve 

óbitos e afastamentos confirmados com COVID-19 em contratadas atuando no Comperj, 
chegando até à interrupção temporária de um contrato, da MIP-Flare, conforme consta em 
ata da CIPA do Comperj de 09/04/2020. O retorno às atividades já está gerando um aumento 
dos casos e pode gerar consequências irreparáveis que poderiam ser mitigadas se 
estabelecermos uma parceria entre este sindicato e o poder público pelo interesse comum. 

 
Desde o e-mail recebido em 8 de maio não recebemos uma data para a reunião, e o 

avanço dos casos no empreendimento nos preocupam, por isso gostaríamos de reforçar a 
necessidade de que a reunião seja feita em data o mais breve possível. 

 
Certos de sua compreensão, solicitamos o retorno o quanto antes com uma data 

possível para a reunião. 
 

Atenciosamente, 

                                    

   Igor Mendes Ursine Krettli  p/ Tiago Amaro 
    p/Diretoria Colegiada do Sindipetro-RJ 


