
 
 

Salvador (BA), 15 de julho de 2021 
Ct Sg 171/2021 
 

 

À PETROBRAS – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.  
Att.:  Sr. Gustavo Henrique Vieira 
Gerente Petrobras – UN- BA. 

 

Prezado Senhor, 

 

O SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA – SINDIPETRO, entidade sindical 
representante dos trabalhadores da indústria do petróleo no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ 
sob o n. 15.532.855/0001-30, sediado na Rua Boulevard América, 55, Jardim Baiano - Nazaré, 
Salvador-BA,  vem através do presente informar  que a partir do dia 15 de julho do corrente 
ano, os trabalhadores da empresa Epamn Manutenção e Serviços CNPJ: 07.502.178/0001-80 
que atuam no Contrato nº 5900.0113.707.19.2, prestando serviço em diversos setores para UN-
BA, não irão mais comparecer ao seu local de trabalho para exercer suas atividades presencial 
ou remotamente de forma regular, por conta dos seguinte motivos:  

1. Falta de pagamento salarial do mês de junho; 
2. Plano da Assistência Médica suspenso por falta de pagamento; 
3. Não pagamento do ticket alimentação; 
4. Nem uma previsão para honrar com os compromissos trabalhistas dos trabalhadores; 
5. Informações de total colapso da empresa em outros contratos de forma irreversível.  

Diante disso, não existe nenhuma condição estrutural ou psicológica, para que os 
trabalhadores, executarem normalmente as suas atividades, já que o colapso da empresa, deixa 
os trabalhadores desse contrato, em total preocupação e apreensão.  

Sem assim gostaríamos de aproveitar e solicitar, dessa gerência informações de valores retidos 
da empresa EPMAM, na UN – Bahia, para que possamos proceder com encaminhamentos 
jurídicos, no sentido de preservar os direitos dos trabalhadores. 

Sem mais no momento, estamos à disposição para qualquer esclarecimento e aguardando uma 
pronta solução para o problema apresentado, inclusive com uma possível reunião desta 
entidade, com representantes da Petrobras.  

 

 

 



 
 

 

Maiores informações com a Secretaria através do tel.: 3034-9307/99736.8384 ou e-mail: 
secretaria@sindipetroba.org.br 
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