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UNIFICADO SUSPENDE FUNCIONAMENTO 
DAS SEDES PARA EVITAR CORONAVÍRUS

 As regionais do Sindicato Unificado dos Pe-
troleiros do Estado de São Paulo suspenderam as 
atividades e fecharam as sedes por tempo indeter-
minado devido à pandemia de coronavírus que assola 
o país. 

 A decisão leva em conta a necessidade de 
preservar a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, 
principalmente, do grande número de aposentados 
que compõe a categoria, já que os idosos são con-
siderados um grupo de risco para contaminação. 

 Com isso, o atendimento às demandas dos 
trabalhadores será realizada pelo telefone das regio-
nais, e-mail ou via celular dos diretores liberados.

Os telefones e e-mail ś para contato estão 
listados no verso deste informativo.

Declaração do Imposto de Renda

 O serviço de declaração anual do Imposto de 
Renda disponibilizado pelo Unificado será prestado 
por e-mail. Os petroleiros e petroleiras enviarão 
o documento para um dos endereços abaixo e os 
profissionais do financeiro entrarão em contato. 

 Caso ainda persistam dúvidas, será agen-
dado um atendimento presencial excepcionalmente 
para os casos em que for impossível resolver a 
questão de maneira digital.

Anote os endereços para contato:

Regional Mauá - irmaua@sindipetrosp.org.br
Regional São Paulo - irsaopaulo@sindipetrosp.org.br
Regional Campinas - ircampinas@sindipetrosp.org.br

CORONA VÍRUS



HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

 O Unificado aponta ainda que, apesar da suspensão das atividades, o sindicato acompanhará a 
realização de homologações. Ao contrário do que diretores da Petrobrás têm passado aos trabalhadores e 
trabalhadoras, sugerindo que sejam feitas por meio da empresa. 

 Basta que o trabalhador ou trabalhadora dispensada entre em contato com um dos nossos direto-
res. Fazer a homologação com o acompanhamento de um de nossos representantes garante que quem for 
dispensado não será passado para trás na hora de pagar os direitos trabalhistas. 

CONFIRA OS TELEFONES DOS DIRETORES LIBERADOS E E-MAIL´S

Regional Campinas

(19) 3743 6144

Gustavo Marsaioli – Replan 
(19) 99631 8463

Arthur Bob Ragusa – Replan 
(19) 99639 8886

Itamar Sanches
(19) 99601-3194

Jorge Nascimento 
(19) 99347 0939
e-mail: campinas@sindipetrosp.org.br

Regional Mauá

(11) 4514 3721

Juliano Deptula
(11) 96386 8855

Auzélio Alves
(11) 97391 1005

João Antônio de Moraes
(11) 99400 8920 

e-mail: maua@sindipetrosp.org.br

Regional São Paulo

(11) 3255 0113

Luiz Felipe Grubba 
(11) 99732 0255

Alexandre Castilho
(11)95083 2693 

Cibele Vieira
(21) 97605 4833

Vereníssimo Barçante
(11) 97221 9349

e-mail: sao.paulo@sindipetrosp.org.br

Mais informações acesse nosso site e redes sociais.


