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Ofício nº 048/21          10 de junho de 2021 
 
 
 
A Vigilância Epidemiológicas do município de Campos dos Goytacazes, representadas pelo Ilustre Sr. 
subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Proteção da Saúde Dr. Charbell Kury  
 
 
 
O SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE - SINDIPETRO/NF, entidade sindical de 
primeiro grau representativa da categoria profissional dos trabalhadores na indústria do petróleo, inscrita no 
CNPJ/MF sob o número 01.322.648/0001-47 e sediada na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 257, Centro, 
Macaé, CEP 27913-350, RJ, por seu coordenador geral abaixo firmado, vem respeitosamente apresentar  
 
 
ASSUNTO: Vacinação contra COVID-19 dos trabalhadores das Plataformas Produtoras de Petróleo e 
embarcações de apoio 
 
  

Conforme já informado a PMCG por meio do ofício 024/21 de 20 de abril de 2021 as unidades Offshore 
de Produção e Exploração de petróleo possuem um alto índice de contaminação pela COVID a bordo das 
unidades. 

Conforme dados atuais da ANP do dia 10/06/2021, que podem ser acessados em 
(https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-da-anp/painel-dinamico-de-dados-de-
covid-de-instalacoes-de-exploracao-e-producao ), os casos acumulados correspondem a um total de 5931 
casos confirmados, onde desse total, 4232 foram detectados a bordo das unidades. Sendo assim podemos 
afirmar que 71 % dos casos são desenvolvidos a bordo das unidades. 

Soma-se a esse fato que também segundo dados da ANP, o total de Plataformas no Brasil é de 67 
unidades, sendo que deste total cerca de 25 possuem seus voos por Campos dos Goytacazes. Deste modo 
chegamos a conclusão, de que o município de Campos, possui 37% da movimentação de pessoas para 
embarques e desembarques nas plataformas do Brasil. Deste modo podemos afirmar que aproximadamente 
2194 casos confirmados trafegaram pela cidade de Campos dos Goytacazes. O que se comparado aos dados 
atuais de casos confirmados da cidade, representaria aproximadamente 9% dos 25.302 casos confirmados no 
município. 

 
Assim: 
Tendo em vista que o Plano Nacional de Vacinação contempla os trabalhadores da indústria, que os 

Petroleiros são inseridos neste grupo prioritário e são também uma parcela expressiva da população. Que estes 
são compostos por trabalhadores de todo o país, recebendo também trabalhadores de várias partes do mundo. 
De países não somente do Continente Americano, mas como também do Europeu e Asiático. Sendo também 
o inverso verdadeiro. Vide o aparecimento da variante Indiana em trabalhador residente no município. 
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Por tais fatos solicitamos informações sobre a data de início da vacinação ou a expectativa para a 
vacinação deste grupo de trabalhadores, que conforme demostrado está sob extremo risco de contágio. O que 
também joga pressão nos sistemas de saúde dos municípios que possuem a circulação destes no embarque e 
desembarque dos trabalhadores. Fato este agravado devido à falta de cumprimento por parte das empresas 
operadoras das recomendações MPT COVID-19 2344/2021, de 31 de março de 2021, e MPT COVID-19 
299330/2020, de 21 de agosto de 2020, ambas constantes na PA-PROMO nº 001236.2020.01.000/0. Emitidas 
pelo Ministério Público do Trabalho. 

 
 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para fornecer quaisquer dados necessários à apuração 
dos fatos e demais esclarecimentos. 
 
 
Cordialmente  
 
 
 
Campos, 20 de abril de 2021 
 
 
 
 
 

 
Alexandre de Oliveira Vieira 

Coordenador Dep de Saúde SindipetroNF 
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