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Rio de Janeiro, 7 de abril de 2020
RH/RSGE/RSIND 0105/2020

SINDIPETRO RJ
 

Assunto: Resposta às Cartas 78, 80 e 82 do Sindpetro RJ.

 
Prezado Senhor,

Em resposta às Cartas 78, 80 e 82 recebidas pela Petrobras, seguem 
esclarecimentos por parte da Companhia, quanto aos pontos que fizeram 
referência ao Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES).

Em relação à demanda da Carta 78, atinente a informações sobre laboratórios 
do Cenpes, informamos que o Centro de Pesquisas opera em regime de 
contingência, mantendo parte de seus laboratórios ativos, e que o quantitativo 
de pessoal no site foi reduzido ao máximo.

Quanto à demanda das Cartas 80 e 82, concernente à informação de que as 
gerências PDEP e PDRGN haveriam constrangido empregados a utilizarem 
saldo de horas e adiantamento de férias, em detrimento do teletrabalho, 
informamos que todos os empregados que estão em teletrabalho gozam de 
seus direitos de uso e fruição do saldo acumulado de horas e/ou férias, da 
forma como lhes asseguram as leis trabalhistas e o ACT vigente. Entretanto, 
tal fato não impede que esses mesmos trabalhadores acordem com seus 
gestores a fruição de seus direitos durante o período de quarentena pelo qual 
todos passamos atualmente, em casos de interesse recíproco. 

Em referência à demanda da Carta 82, relativa à solicitação de fornecimento 
de relatório com dados de trabalhadores não liberados para teletrabalho, 
visando aferição de enquadramento em grupos de risco, casos de doenças 
crônicas, baixa imunidade etc, informamos que a atividade da Petrobras não é 
estanque e, em razão disso, a relação de trabalhadores em serviço no site do 
Cenpes pode variar a cada dia, não havendo que se falar em listagem de 
empregados “não liberados”. Vale também ressaltar que as informações 
relativas à saúde dos empregados são sigilosas, protegidas pelo direito à 
privacidade, não sendo legal e nem legítimo se falar em fornecimento de 
dados para aferição de enquadramento em grupos de risco, casos de doenças 
crônicas, baixa imunidade etc. Vale ressaltar que a Petrobras vem atendendo 
todas as recomendações das autoridades sanitárias concernentes à saúde de 
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seus trabalhadores, que entende ser seu ativo mais precioso.

Em relação à demanda da Carta 82, atinente à atividade de empregados 
maiores que 60 anos na Planta Piloto (PP), informamos que o Cenpes já não 
tem mais nenhum empregado com mais que 60 anos atuando no site. Como 
dito acima, o quantitativo de pessoal no site foi reduzido ao máximo. 

Vale complementar que as ações tomadas na Planta Piloto obedeceram ao 
rigor corporativo, tendo a PP começado a funcionar com redução do quadro, 
inclusive de turno, mantendo 2 operadores por turno, desde o final do dia 
16/03/20. 

Quanto à pergunta de ser ou não suficiente a medida disponibilizada de álcool 
gel para os empregados que atuam in loco nas instalações do Cenpes, a 
Petrobras esclarece que têm sido disponibilizados a cada turno frascos de 
álcool em gel em cada sala de controle, sendo seu ressuprimento realizado 
imediatamente em caso de necessidade, em paralelo foram intensificadas as 
limpezas e higienizações das áreas comuns e de circulação, como banheiros, 
elevadores, corrimãos e lanchonete, assim como passamos a higienizar as 
salas de controle em cada troca de turno e reforço na orientação para lavagem 
das mãos com água e sabão.

Adicionalmente, houve redução do efetivo próprio e terceirizado circulante no 
site, com a alteração de parte das jornadas fixas para Turno Ininterrupto de 
Revezamento (TIR) de 12hs, visando diminuir o fluxo de pessoas, dentre 
outras medidas adotadas no Cenpes.

A Companhia segue monitorando continuamente o quadro de saúde mundial, 
decorrente da pandemia de COVID-19 e tem adotado todas as medidas 
preventivas devidas, bem como divulgado tais medidas ininterruptamente, em 
seus diversos canais, à força de trabalho e à sociedade, de forma serena e 
equilibrada, mas igualmente atenta e em linha com as orientações das 
autoridades de saúde e legislação em vigor.

Atenciosamente,

Marta Regina Dal Cere Garcia
Gerente Setorial de Relações Sindicais

Não há anexo(s)

c.c.: Fabricio Pereira Gomes/BRA/Petrobras; Natacia Priscila 
Andrade da Cunha Alves/BRA/Petrobras; Celine Gomes da 
Silva Blotta/BRA/Petrobras; Erika Antunes 
Eckhardt/BRA/Petrobras; Roberto Rodrigues de 
Carvalho/BRA/Petrobras
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