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Rio de Janeiro, 07 de abril de 2020 

FNP nº 020/2020 

 

À 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS 
Att. Gerente Executivo de Gestão de Pessoas 
Sr. Cláudio da Costa 
 
C/C: Fabrício Pereira Gomes 
Comitê de Crise – COVID-19 
 
C/C: Celine Gomes de Lima Blotta 
Coordenadora de Relações Sindicais 
 
C/C: Marta Regina Dal Cere Garcia 
Gerente de Relações Sindicais 
 
Assunto: Medidas de Resiliência 

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 concernem, tendo em vista 
que as medidas de resiliência no que concerne a redução de jornada respectivamente com redução de 
salário dos trabalhadores do administrativo, bem como a alteração de regime dos trabalhadores de 
turno para o administrativo, principalmente aqueles que se encontram em grupo de risco, não 
encontram nenhuma legalidade ou regulamentação, e, por ter sido uma medida unilateral da Petrobrás 
e não ter tido por parte da mesma nenhum acordo com as entidades sindicais representante destes 
trabalhadores, requeremos o imediato cancelamento de tais medidas. 
 
Outrossim, ratificamos que não há nenhum acordo e nenhuma aprovação destas medidas por partes 
das entidades que compõem a FNP representantes dos trabalhadores das bases de competência. 
 
Ademais, chegaram várias denúncias perante as entidades representantes dos trabalhadores, de que 
nas unidades operacionais, tanto terrestres quanto de mar, estão tendo redução de efetivo dos 
trabalhadores da continuidade operacional, ou seja, trazendo risco e prejuízo à segurança das plantas 
operacionais. 
 
Por fim, requeremos que nas unidades operacionais seja garantido o efetivo mínimo por esses serem de 
vital importância para segurança da planta e das pessoas. 
 
 Atenciosamente,  
 
                                       Adaedson Bezerra Costa/Eduardo Henrique Soares da Costa 

Secretaria Geral – Federação Nacional dos Petroleiros 


