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Ofício nº 032/2021                         Belo Horizonte, 08 de junho de 2021 

 

Ao Felipe de Freiras Pires 

Gerente Geral da Refinaria Gabriel Passos – Betim/MG  

 

Att.: Fernanda Diniz Campos 

Gerente de Recursos Humanos da Refinaria Gabriel Passos – Betim/MG  

 

 

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Destilação e Refinação de Petróleo do Estado 

de Minas Gerais – SINDIPETRO/MG, entidade sindical representante dos trabalhadores da indústria 

do petróleo no Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o número 16.591.281/0001-34, 

sediada na Avenida Barbacena, 242, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-130, por 

seu coordenador geral, vem requerer o que se segue:  

O Plano Nacional de Imunização definido pelo Ministério da Saúde estabelece uma lista de 

grupos prioritários com 28 itens1, sendo que “Trabalhadores Industriais” figura na 27ª posição. 

Sabemos que a REGAP trabalha com um enorme contingente de trabalhadores e que já detectou 

inúmeros casos e vítimas da COVID-19, por isso a vacinação deste grupo está identificada pelo 

Ministério da Saúde e se faz essencial para que o abastecimento da população não seja 

prejudicado. Observando as escalas de vacinação dos municípios da região metropolitana é 

possível se observar que muitos ainda não conseguiram concluir as etapas até a de número 20 e 

iniciar a vacinação dos trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros, mas a 

capital do estado, onde muitos trabalhadores e trabalhadoras da REGAP residem, iniciou a 

vacinação da população em geral por faixa etária – isto é, para além dos grupos prioritários – sem 

 
1 Anexada a este ofício como ANEXO 1 e retirada do Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a 

COVID-19. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-

nacional-de-vacinacao-covid-19/view (visitado em 07/06/2021.) 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19/view
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antes vacinar os Trabalhadores Industriais. Nesse sentido, esta entidade vem requerer à Gerência 

que também interceda junto à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte para garantir a 

vacinação dos petroleiros e petroleiras, que são trabalhadores industriais, segundo as prioridades 

do Ministério da Saúde afim de assegurar a integridade física de todos. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

ALEXANDRE FINAMORI FRANÇA BAPTISTA 
COORDENADOR GERAL 

Sindicato Dos Trabalhadores Na Indústria De Destilação 
E Refinação De Petróleo De Minas Gerais 
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ANEXO 12 

 
2 Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-

vacinacao-covid-19/view (visitado em 07/06/2021.) 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19/view

