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Rio de Janeiro, 07 de maio de 2020. 

Carta – Sindipetro – RJ – nº 122/2020. 

 

 

À 

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 

Att.: Gerente Setorial de Relações Sindicais – Marta Regina Dal Cere Garcia 

C/C: Coordenadora de Relações Sindicais – Celine Gomes da S. Blotta 

Att.: Gerente Executivo de Gestão de Pessoas - Cláudio da Costa 

Att.: Ao Comitê de Crise - Fabrício Pereira Gomes 

 

À 

Petrobras Transportes S.A. – Transpetro 

Att.: Gerente Executiva de RH – Claudia Padilha de Araujo Gomes 

C/C: Gerente Setorial de Rel. Trab. e Sindicais – Felipe Pacheco Teixeira 

 

À 

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. – TBG 

Att.: Gerente Executiva de RH – Luiz Alberto Melo Igrejas Lopes Filho 

 

À 

Petrobras Biocombustíveis S.A – PBIO 

Att.: Gerente Setorial de RH - Marcilene Guimaraes dos Santos 

 

 

 

Assunto: Medidas de testagem e proteção contra a COVID-19 

 

Considerando 
 

- A pandemia de COVID-19 e o estado de calamidade pública do país conforme decreto legislativo nº 6, 

de 2020, e o estado de transmissão comunitária previsto na portaria ministerial nº 454, de março de 2020. 

 

- A ocorrência de 1.642 casos suspeitos na empresa entre próprios e prestadores de serviço, com 806 

confirmados, conforme boletim de monitoramento COVID-19 do Ministério de Minas e Energia, apesar 

do informe da carta RH/RS/NS 003/2020 indicar 330 casos e a carta TP/PRES/RH/CREM/RTS 

132/2020 indicar 42 casos, cabendo ressaltar novamente, conforme em outros ofícios, a necessidade de 

receber estes dados abrangentes de forma oficial, por unidade, de maneira a permitir que o sindicato 

possa contribuir na proteção aos trabalhadores e combate à disseminação do vírus, bem como exercer 

seu papel de fiscalização da aplicação das medidas de proteção. 

 

- O documento "Procedimento para embarque e desembarque de tripulantes de embarcações e 

plataformas", de autoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 

- O documento "Protocolo para quarentena de embarcação com caso confirmado para COVID-19", de 

autoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
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- Que o teste RT-PCR é o teste mais indicado para proteger os trabalhadores que estejam programados 

para embarque, por ter um índice de confiabilidade maior, e que este inclusive passará a ser utilizado 

pela Transpetro para o embarque de marítimos conforme informado a este sindicato em reunião no dia 

04/05 

 

- Que este sindicato recebeu denúncia de que na P-74 houve embarque de um trabalhador que foi testado 

positivo para IgM e IgG, o que é perigoso para a saúde dos trabalhadores já que o IgM positivo 

caracteriza uma infecção ativa 

 

- Que este sindicato recebeu denúncia de que em embarcações afretadas os empregados, inclusive 

empregados próprios da Petrobras, não estão tendo acesso ao uso de máscaras, testes e outras medidas 

de proteção 

 

- Que os casos não se restringem aos embarcados, sendo que todos os trabalhadores que atuam 

presencialmente precisam ser testados e estão correndo o risco de contaminação, como já visto em casos 

reportados a este sindicato no CNCL e no TABG, sendo que neste último com um óbito 

 

- Que este sindicato recebeu também modelos de declarações de autoavaliação tanto na Petrobras, para 

os embarcados, quanto na Transpetro, recebidos pelos empregados do TEBIG, e que em alguns casos a 

mensagem que acompanhava este documento indicava um preenchimento obrigatório 

 

O Sindipetro-RJ vem por meio desta solicitar: 

 

- Que a empresa passe a adotar o teste RT-PCR no embarque de trabalhadores próprios e terceirizados 

nas plataformas; 

 

- Que a empresa adote o teste rápido para todos os trabalhadores assintomáticos no momento do 

desembarque, próprios e terceirizados, sem prejuízo de executar o RT-PCR para os sintomáticos no 

desembarque, seguindo a orientação 7 dos procedimentos de desembarque do documento "Procedimento 

para embarque e desembarque de tripulantes de embarcações e plataformas"; 

 

- Que a empresa passe a garantir que o deslocamento da residência para o local de embarque seja, 

conforme orientação 9 para o embarque no documento "Procedimento para embarque e desembarque de 

tripulantes de embarcações e plataformas", realizado seguindo as recomendações de precaução padrão e 

mediante a utilização de máscara de tecido, e que o deslocamento seja realizado utilizando-se veículo 

particular, disponibilizado pela empresa. O trabalhador deve ser orientado a permanecer no banco 

traseiro, com as janelas abertas e sem uso de sistema de climatização artificial (ar condicionado); 

 

- Que a empresa adote as demais medidas de proteção e isolamento previstas no documento 

"Procedimento para embarque e desembarque de tripulantes de embarcações e plataformas" que ainda 

não esteja praticando, inclusive com o monitoramento com 14 dias de antecedência para os trabalhadores 

que irão embarcar, com questionamento no mínimo duas vezes ao dia quanto à presença de sinais e 

sintomas, o que não tem sido realizado; 

 

- Que a empresa adote as orientações para caso suspeito e de medidas sanitárias para embarcações com 

caso suspeito conforme documento "Protocolo para quarentena de embarcação com caso confirmado 

para COVID-19", inclusive com fornecimento das refeições nos camarotes, checagem duas vezes ao dia 

sobre presença de sinais e sintomas, entre outros, lembrando novamente a necessidade dos dados por 

unidade como forma inclusive de fiscalizar o atendimento a este protocolo; 
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- Que se passe a exigir das empresas operadoras de embarcações afretadas e de todas as empresas 

terceirizadas que prestem serviço para a Petrobrás, Transpetro, PBIO ou TBG as mesmas medidas de 

proteção atualmente sendo aplicadas por estas empresas, inclusive uso de máscaras, testes e as medidas 

acima solicitadas; 

 

- Que a empresa informe ao sindicato o protocolo de aplicação dos testes, inclusive com a interpretação 

dos casos para definir quem deve ou não embarcar, e que se abstenha de embarcar qualquer trabalhador 

que apresente resultados que coloquem em risco os trabalhadores que irão embarcar; 

 

- Que a empresa passe a aplicar o teste rápido na entrada de todos os demais locais em que haja trabalho 

presencial, como turnos de terra, prédios administrativos, entre outros, para próprios e terceirizados; 

 

- Que a empresa informe ao sindicato em que situações está realizando o autodiagnóstico e se está ou 

não sendo orientado como obrigatório, reforçando nossa posição de que o diagnóstico é responsabilidade 

da empresa e que ao se basear unicamente em um formulário deste tipo para definir a condição de um 

trabalhador a empresa abre espaço para, entre outros, um cenário de assédio moral que pode levar à 

subnotificação e aumentar o risco no ambiente de trabalho, o que pode custar vidas em qualquer situação 

e especialmente nesta, de pandemia. 

 
 
 
 

 

Atenciosamente, 

 

Igor Mendes U. Kretlli  Tiago Amaro 

p/ Diretoria Colegiada do Sindipetro-RJ 


