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Rio de Janeiro, 21 de junho de 2021 
Carta – Sindipetro – RJ – nº 134/2021. 
 
 
À  
Petrobras Transportes S.A. – Transpetro 
A/C: Gerente Executiva de RH – Antônio Sergio Botelho Junior 
C/C: Gerente Setorial de Rel. Trab. e Sindicais – Felipe Pacheco Teixeira 
 
 
 

Assunto: Documentação CIPAs 
 
 

Vimos através desta solicitar, novamente, junto à Transpetro as seguintes documentações 
referentes às CIPAs das unidades desta empresa. 

 Todas as atas das reuniões da CIPA 2020/2021 da CIPA do TABG, inclusive a ata de posse dessa 
comissão; 

 Todas as atas das reuniões do ano de 2021 da CIPA do TEBIG; 
 Todas as atas das reuniões da CIPA 2020/2021 da CIPA da Transpetro Sede, inclusive a ata de 

posse dessa comissão, e o calendário de reuniões desta comissão; 
 Todos os relatórios de investigação de acidentes ocorridos nas unidades da Transpetro, em 

especial do acidente ocorrido no dia 06/03/2021, no Píer Secundário do TABG, cuja comissão 
de investigação não contou com nenhum participante deste sindicato, devido a não comunicação 
do vazamento. 

Vale ressaltar que as documentações acima já foram solicitadas nas cartas 5/2021 e 69/2021, e 
a Transpetro respondeu a este sindicato via e-mail no dia 15/04/2021 com apenas parte da documentação 
solicitada. 

Solicitamos, novamente, que a CIPA do TABG envie os convites das reuniões para este 
sindicato, via e-mail sindipetro-rj@sindipetro.org.br, com cópia para sms@sindipetro.org.br. 

 

 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Igor Mendes   p/ Roberto Santos 
p/ Diretoria Colegiada do Sindipetro-RJ 
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