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Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2021. 
Carta – Sindipetro – RJ – nº 29/2021. 
 
 
À 
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 
A/C: Roberto Castello Branco; 
A/C: Rudimar Andreis Lorenzatto; 
A/C: Coordenadora de Relações Trabalhistas e Sindicais – Celine Blotta  
C/C: Erika 
 
 
 

Assunto: Surto de Corona Vírus na P-74 
 
 

Recebemos diversos informes que evidenciam a ocorrência de um surto de Covid-19 na P-74.  
 
Na semana do dia 01.02.2021 desembarcaram 4 petroleiros da manutenção após um deles 

apresentar sintomas da doença. Em terra, pelo menos mais um trabalhador testou positivo. Um outro 
trabalhador foi liberado para ir para casa, onde chegou apresentando os sintomas da doença. 
Posteriormente um trabalhador de outro camarote também apresentou os sintomas da doença e desceu 
junto com os outros 3 ocupantes do camarote, totalizando 8 desembarques. Ontem, 08.02.2021, o 
supervisor de produção apresentou também os sintomas de Covid-19, foi separado e deve desembarcar 
junto com os outros de seu camarote 

 
Temos, portanto, evidências de que há um surto de Covid-19 na P-74, colocando em risco 

toda a população a bordo da plataforma. Temos ciência que a troca de turma de hoje, dia 09.02.2021, 
ocorrerá normalmente e os trabalhadores se dizem apreensivos, pois desembarcarão nesta e na próxima 
semana e temem levar o vírus para suas famílias. 

 
Uma informação adicional: a P-74 está na iminência de receber a UMS (flotel).  Isso vai 

aumentar o fluxo em cerca de 200 pessoas a bordo, o que aumenta a possibilidade de contágio e 
disseminação da doença num ambiente que é restrito. 

 
Consideramos sumamente importante que suba uma equipe de saúde para testar todos a 

bordo para avaliar o quadro geral e uma equipe para fazer uma desinfecção da plataforma. 
 
 

 
Atenciosamente, 

 

 

Igor Mendes     André Bucaresky 
p/ Diretoria Colegiada do Sindipetro-RJ 
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