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Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2020. 

Carta – Sindipetro – RJ – nº 257/2020. 

 

À  

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 

 

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

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

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

 

 

 

 

Assunto: Fechamento das academias a bordo 

 

 

Nos últimos dias fomos surpreendidos com a decisão de fechamento das academias a bordo das 

plataformas de Búzios, até porque, pelo que nos consta, os trabalhadores tem mantido o distanciamento 

social e cuidados de higiene necessários nesses espaços. 

 

Devemos considerar que a atividade física regular, em seus períodos fora do turno, é reconhecidamente 

uma maneira eficaz de fortalecimento do sistema imunológico e manutenção da saúde mental desses 

trabalhadores. 

 

Vale ressaltar que os nossos companheiros já tem sido submetidos a períodos de confinamento em hotéis, 

de eficácia bastante duvidosa aliás, onde tem sido relatados recorrentes problemas de falta de opções e 

quantidade insuficiente das porções. Fatos capazes de mexer com o psicológico de qualquer ser humano. 

 

Sendo assim, pedimos esclarecimentos sobre a motivação de tal decisão, e reforçamos a necessidade de 

envolver a representação dos trabalhadores em quaisquer assuntos relacionados à qualidade de vida, 

lazer e trabalho nas plataformas. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Igor Mendes U. Kretlli   Marcos Dias 

p/ Diretoria Colegiada do Sindipetro-RJ 
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