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Rio de Janeiro, 31 de maio de 2021. 

Carta – Sindipetro – RJ – nº 122/2021. 
 
 

À 

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 

Att.: Gerente Setorial de Relações Sindicais – Marta Regina Dal Cere Garcia  

C/C: Gerente de Relações Sindicais RH/RS - Fabricio Pereira Gomes  

C/C: Coordenadora de Relações Sindicais – Celine Gomes da S. Blotta 

 

 
 
 

Assunto: Informações sobre o anúncio da empresa de retorno ao trabalho presencial 

 

 

Considerando o comunicado enviado hoje a todos os trabalhadores sobre o retorno do trabalho 

presencial, enquanto sindicato representante desta categoria, e considerando o cenário da pandemia no  

país, solicitamos com a máxima urgência, informações quanto à: 

. Medidas profiláticas adotadas para o retorno em cada onda; 

. As medidas que serão adotadas para os trabalhadores de apoio, como vigilantes, trabalhadores da 

limpeza, dentre outros, que não trabalham em baias e sentados, conforme ilustrado na foto do 

comunicado e que se farão necessários em maior quantidade desde a onda zero; 

. Plano de retorno ou documento equiparado no qual esteja descrito o planejamento do retorno gradual, 

conforme citado no comunicado; 

. Visita de dois representantes do Sindicato, acompanhados de representantes do seu corpo técnico, para 

conhecer as medidas adotadas e adaptações realizadas para o retorno; 

. Efetiva negociação com o sindicato sobre qualquer questão relativa à possibilidade de retorno das 

atividades presenciais e suas condições. 

Desde já agradecemos a atenção dispensada e solicitamos o retorno com a máxima urgência (de 

preferência até esta quarta-feira, dia 02/06), considerando a relevância do assunto e a responsabilidade 

que todos devemos ter com o mesmo, já que trata-se da saúde e da vida de milhares de trabalhadores e 

de suas famílias. 

Atenciosamente, 

 

 

Roberto Santos 

  Natália Russo  

Tiago Amaro 

p/ Diretoria Colegiada do Sindipetro-RJ 
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