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 Rio de Janeiro, 09 de junho de 2020 

FNP nº 032/2020 

 

À 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS 
Gerente Executivo de Gestão de Pessoas 
Sr. Cláudio da Costa 
 
C/C: Fabrício Pereira Gomes 
Gerente de Relação com Sistema, Governo e Entidades Externas 
 
C/C: Celine Gomes de Lima Blotta 
Coordenadora de Relações Sindicais 
 
C/C: Marta Regina Dal Cere Garcia 
Gerente de Relações Sindicais 
 
 Assunto: Reunião urgente com EOR sobre Covid-19 

Prezados senhores, 

A Federação Nacional dos Petroleiros – FNP e seus sindicatos Sindipetro-RJ, Sindipetro-SJC, Sindipetro-
PA/AM/MA/AP, Sindipetro-LP e Sindipetro-AL/SE, nas atribuições que lhe concerne, servimo-nos da 
presente para encaminhar algumas considerações e as demandas delas consequentes, solicitando 
reunião urgente, dentro das próximas 24 horas e para a qual deverá ser registrada a devida ata - já que 
estamos falando de adoecimento e morte de colegas e a EOR sem sombra de dúvidas dispõe das 
informações e dos recursos para atendê-las de imediato. 

1 ➤ Três atitudes têm caracterizado o Governo Bolsonaro e seus agentes no Sistema Petrobrás - Castello 
Branco e os gestores da EOR e RH - frente à pandemia do coronavírus, inclusive neste momento, onde a 
curva de contaminação ascendente confere ao Brasil o título de epicentro da crise sanitária mundial, como 
“líder mundial” por mortes em 24 horas :  

- adotar protocolos que confrontam especialistas; 

- esconder números de contaminações e mortes; 

- insistir no relaxamento do isolamento social;  

Ressaltando inclusive decisões judiciais como as que suspenderam decretos do estado e do município do 
RJ; 

2 ➤ Mesmo quando derrotada em ações judiciais, a empresa insiste em descumprir liminares e gastar 
milhares de reais em advogados e administradores para esconder números e não adotar protocolos mais 
seguros;  
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3 ➤ As “reuniões semanais” com EOR e RH configuraram-se em monólogos teatrais desinformativos 
quando não desrespeitosos, com informes lacônicos e preguiçosos, dedicados a “cumprir tabela”, para 
transparecer - para a categoria e para a Justiça - a ilusão de que existe algum diálogo com os sindicatos; 

4 ➤ Sobre os trabalhadores embarcados: 

- O transporte não é individual bancado pela empresa, expondo as pessoas no trajeto ou obrigando os 
trabalhadores a bancar transporte próprio se expondo ao risco de dirigir muitas horas antes ou depois do 
trabalho extenuante de 21 dias. Já houve um acidente de trajeto que poderia ter sido bem pior, felizmente 
o trabalhador não teve ferimentos graves; 

- O helicóptero está voando lotado;  

- Alguns camarotes seguem com quatro pessoas; 

- No aeroporto de Jacarepaguá os funcionários da cantina e do apoio aéreo não estão sendo testados;  

- Testes não são realizados no desembarque expondo as famílias dos trabalhadores e a sociedade; 

5 ➤ Não concordamos nem muito menos negociamos qualquer plano de retorno ao trabalho. 
Acreditamos despropositado e prematuro o desvio de foco de gestores e técnicos que deveriam estar 
preocupados em combater a pandemia e não ansiosos e exultantes em implantar novas formas de 
exploração “que vieram para ficar” no “novo normal” (seja lá o significado do termo para estes prepostos), 
planos para “otimização” de alocação de imóveis ou espaços individuais de trabalho;  

6 ➤ Informações recebidas dos trabalhadores dão conta que - diferente do informado na apresentação 
do plano de retorno - já estão sendo convocados para o retorno imediato trabalhadores no Comperj - fora 
da escala, para manter o contingente, o que está aumentando a quantidade de pessoas no site e em 
algumas gerências a escala já foi diretamente alterada, com retorno de 100% dos fiscais de campo para o 
trabalho presencial - e também já foi anunciada a volta de grande contingente no Cenpes na próxima 
semana, bem como outras já apontando para meados de julho; 

7 ➤ No mesmo sentido, que empregados do administrativo estão orientados a recolherem seus objetos 
pessoais na segunda quinzena de junho. O que, além do despropósito já mencionado, obrigará centenas 
de trabalhadores a romperem o isolamento; 

8 ➤ Tivemos informação que na empresa Karuí Método (Comperj), a testagem gerou mais de 100 
resultados positivos;  

9 ➤ Foi divulgado, não oficialmente, já há alguns dias, o seguinte quadro sobre a Covid-19: 
Sistema Petrobrás  
Total: 7.230 
Suspeitos: 2.077 
Contactante: 575 
Confirmados: 2.064 
Descartados: 2.513 
Confirmados recuperados: 56,4% (Confirmados recuperados nº absolutos = 1.165) 
Liberados para o trabalho: 4.653 
Mortes: Não aplicável 
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10 ➤ Em relação aos óbitos, temos os dados oficiais apenas de empregados próprios da base do 
Sindipetro-RJ e, obtidos por força de liminar. Segundo a empresa, foram duas mortes em prédios 
administrativos no Rio de Janeiro. A estas acrescentamos aquelas mapeadas pelos Sindicatos da FNP, 
somando próprios e terceiros: RJ – 7 (7 terceirizados, sendo 6 do COMPERJ e 1 do TABG); LP - 3 (1 próprios 
e 2 terceiros); PA/AM/MA/AP – 2 (1 próprio e 1 terceirizado); 

Ou seja, o número de mortos no Sistema Petrobrás é de pelo menos 14 petroleiros. Mas temos certeza 
que muitos mais colegas foram mortos e poderíamos trabalhar com números reais, não fosse o esforço 
de subnotificação por parte da direção da empresa; 

11 ➤ Denúncias de demissão de terceirizados, por pressão da contratante, por pertencerem ao grupo de 
risco (ex. acima de 60 anos) como no caso de motoristas do TABG e CENPES; 

12 ➤ Está sendo implementada a NT-28, a qual estabelece o retorno ao trabalho de quem apresentou 
IgM+ e IgG+. 

 
Através deste ofício, neste momento, pontualmente solicitamos à direção da Petrobrás: 

a ➤ Confirmar se a informação do ponto 9 acima é procedente ou trata-se de fake News; 

b ➤ Explicar a composição / interseção dos números apresentados no ponto 9; 

c ➤ Apresentar, nos mesmos moldes, o quadro atual; 

d ➤ Confirmar se a informação do ponto 8 procede ou é fake News; 

e ➤ Solução imediata para a situação dos trabalhadores embarcados, conforme relatado no ponto 4 
acima; 

f ➤ Confirmar se procedem as informações relatadas no ponto 6; 

g ➤ Informar as datas pretendidas de retorno das atividades com os devidos contingentes e critérios para 
as unidades citadas no ponto 6 e demais já definidas pela direção da empresa, ainda que não confirmadas; 

h ➤ Esclarecer os objetivos da informação citada no ponto 7 e a reversão desta orientação; 

i ➤ Revisão da NT 28, orientando o afastamento dos portadores de IgM+, mesmo com IgG+; 

j ➤ Ampliação da testagem para todas as unidades, incluindo o turno de prédios administrativos, 
terminais, usinas e o desembarque nos aeroportos; 

k ➤ Testagem no início do expediente, com espera do resultado; reversão do novo procedimento no 
CENPES; 

l ➤ Testagem de todos os trabalhadores, próprios e terceirizados, incluindo a prestadora de serviços de 
limpeza; 
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m ➤ Na informação oficial sobre suspeitos em plataformas do RJ, solicitamos saber qual plataforma e se 
o colega está embarcado 

n ➤ Que a empresa se abstenha de emitir comunicados mentirosos sobre negociações inexistentes com 
os sindicatos, como anunciado sobre a transferência de cedidos e outros; 

o ➤  Que se abstenha de realizar transferência dos cedidos da Transpetro; 

p ➤ Que preste esclarecimentos acerca: 

- Do levantamento que está sendo feito junto à categoria sobre horário reduzido; 

- Expansão do teletrabalho; 

- Acordos individuais para pessoas com função de confiança que, segundo informações recebidas pela 
FNP estão previstas para acontecer junto às ondas de reestruturação (junho a setembro 2020); 

- A criação de uma gerência de recrutamento e seleção no RH, tendo em vista que forma de entrada na 
Petrobrás é por concurso público ou contrato de entregáveis; 

q ➤  Que se abstenha de implementar acordos individuais de trabalho em todo o Sistema Petrobrás; 

r ➤ Realizar testes no desembarque dos trabalhadores, próprios e contratados, do Urucu; Testagem de 
todos os trabalhadores terceirizados, inclusive daqueles que embarcam por Carauari; 

s ➤ Disponibilizar hotel, opcional, aos trabalhadores que desembarcam do Urucu para cumprimento de 
quarentena, a fim de proteger suas famílias; 

t ➤ Incluir no protocolo médico avaliação clínica, com exames, para quem voltar a trabalhar após 
recuperação de Covid-19. 

u ➤ Que a empresa adote política para impedir a demissão nas empresas terceirizadas, em especial 
aquelas motivadas pela situação mencionada no ponto 11. 

 

No aguardo urgente de resposta, 

 

 

 

 

Adaedson Bezerra Costa/Eduardo Henrique Soares da Costa 

Secretaria Geral – Federação Nacional dos Petroleiros 


