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Rio de Janeiro, 12 de março de 2021. 

OFÍCIO: 038/20201 – SINTESI-RJ 

À DIRETORIA COLEGIADA DO SINDIPETRO – CAXIAS 
AT.: SIMAO ZANARDI FILHO 
 
ASSUNTO: SOBRE AUMENTO DE PANDEMIA 

Prezados (as) Senhores (as), 
 

Neste momento em que ocorre um agravamento da pandemia com o aumento 

das  ocorrências de contaminação pelo COVID-19 em todo o país, a lotação dos leitos 

de UTI como é de conhecimento público e a suspensão do calendário de vacinação, 

por falta de vacinas, acompanhada da incerteza de quando teremos alguma 

perspectiva de controle do contágio, onde ocorre inclusive do fechamento de várias 

empresas de atividades consideradas não essenciais e maior rigor no controle da 

circulação de pessoas e medidas para evitar a aglomeração, com a finalidade de não 

aumentar o numero de mortos; tomamos conhecimento da suspensão dos trabalhos 

em home office, dos empregados do Sindipetro-Caxias.   

Diante do exposto, vimos por meio deste, em nome do bom senso e das vidas 

que podem ser poupadas, solicitar que esta Entidade tome as providencias cabíveis, 

que aplique as normas de prevenção e segurança com a maior eficiência possível a fim 

de prevenir o surgimento de novos casos, preservando a saúde todos os seus 

empregados que inevitavelmente façam algum trabalho presencial, a fim de evitar 

maiores e irreparáveis perdas e principalmente solicitamos a reconsideração da 

suspensão do home office, levando em conta os trabalhadores que pertencem a 

grupos de risco e portadores de comorbidades. 

Sendo o que apresentamos para o momento e no aguardo de uma resposta o 

mais breve possível, despedimo-nos com nossas cordiais,  

 

 
           Saudações Sindicais. 

            
          Paulo Sérgio R. de Araújo 

           Presidente. 
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