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Em meio à pandemia de
coronavírus, aPetrobrasdá
mais uma sinalização que
pretende centralizar suas
atividades no Rio de Janei-
ro e abandonar as ativida-
des em São Paulo, o que
provocará mais desempre-
go naBaixada Santista, fim
deinvestimentosimportan-
tesequedanasreceitasesta-
duaisemunicipais.
Omotivodessapreocupa-

çãoéofatodeaempresa ter
informado que, a partir do
próximodia1o,os937traba-
lhadores empregados em
regime especial que atuam
em sete plataformas de ex-
ploração e produção de pe-
tróleo e gás natural ligadas
à Unidade de Negócios da
BaciadeSantosserãotrans-
feridosaoRiodeJaneiro.
Adotada sob a justificati-

va oficial de reduzir custos,
amedidavai impactarcerca
de 20%desses empregados
que vivem na Baixada San-
tista. Desde abril de 2018,
os voos deixaram de partir
do Aeroporto de Itanhaém
e foram transferidos para o
deJacarepaguá(RJ).
Hoje, a empresa oferece o

traslado de Santos até o
aeródromo fluminense e vi-
ce-versa, mas isso acabará e
ogrupo seráobrigadoa cus-
tear do próprio bolso esses
deslocamentos. Devido à
contingência para mitigar
os efeitos da pandemia de
coronavírus, a estatal segui-
rá ofertando temporaria-
mente esse transporte, as-
simcomoahospedagempré-
embarque para os trabalha-
doresemregimeoffshore.

PERSPECTIVA

Atendência éque, gradual-
mente, essespetroleiros ve-
nhamadeixar a região, im-

pactando diretamente na
economialocal.
Segundo o coordenador

do Departamento de Im-
prensadoSindicatodosPe-
troleirosdoLitoralPaulista
(Sindipetro-LP), Fábio
Mello,osefeitosdessamedi-
da tomada pela Petrobras
vãoalém,porquenãohave-
rá mais sentido dela man-
ternoedifícioadministrati-
vo do Valongo, em Santos,
todasasatividadesdeapoio
paraessesoperadores.
“Podemos estar falando

do fechamento de outros
600 a mil postos de traba-
lho.Issosemcontarocolap-
so que vai causar na região
por causa dos restaurantes
e outros negócios criados
em torno do Edisa (edifício

administrativo da Petro-
bras,noValongo),ondeho-
je trabalham cerca de
2.500pessoas”, justificou.
Oimpactolocalnomerca-

dode trabalhocomessade-
cisão da Petrobras tende
ser aindamaior. De acordo
comMello,paracadapetro-
leiro da companhia, de um
e meio a dois terceirizados
são contratados. Na visão
dele, dificilmente a empre-
sa fará a transferência des-
sepessoalparaoRio.
“Vamos ter um desem-

prego em massa no mo-
mento pós-pandemia,
quando haverá retomada
plenadasatividadeseconô-
micas. Será mais um duro
golpe para a Baixada San-
tista, após o anúncio das
demissões na Usiminas”,
desabafou ele, que citou
ainda o fato de Sindipetro-
LP perder muitos associa-
doscomessamedidaadmi-
nistrativadaPetrobras.

POSICIONAMENTOOFICIAL

A Gerência de Imprensa
da Comunicação Institu-
cional da empresa confir-
mou, em nota, que a partir
do próximo dia 1º fará um
ajusteadministrativona lo-
tação dos empregados que
atuam nas plataformas da
Unidade de Negócios da
BaciadeSantos.
“Desse grupo, cerca de

80% nãomoram na Baixa-
daSantista. Comoajuste, a
Petrobras não arcará mais
com os custos de desloca-
mento(atéJacarepaguá)”.
A companhia não se ma-

nifestousobreosquestiona-
mentos feitos por A Tribu-
na sobre a transferência de
outros funcionários que
atuam no prédio adminis-
trativodeSantoseumpossí-
vel esvaziamento das ativi-
dadesnaBaixadaSantista.

EFEITODOMINÓ

A empresa investiu R$ 14 milhões na recuperação do Aeroporto de Itanhaém, mas não retomará voos

DOG1SANTOS

AMarinhadoBrasil emitiu
umalertaparaapossibilida-
dedeventosdeaté75km/h
atingiremaBaixadaSantis-
ta a partir damanhã de ho-
je.Haverá, ainda, umamu-
dança na temperatura mé-
diadoLitoralPaulista.

De acordo com o Centro
deHidrografia daMarinha
(CHM), o fenômeno é cau-
sadopelapassagemdeuma
frente fria oriunda da Re-
giãoSuldoBrasil,quepode-
ráafetaroLitoralPaulistae
outros locais. O alerta pre-
vê que os ventos permane-

çamnaregiãoatéanoitede
amanhã.

SEGURANÇA

AMarinha orienta que na-
vegantes consultem as in-
formações meteorológicas
e avisos de mau tempo por
meio do portal do CHM

(www.marinha.mil.br/
chm) antes de irem ao
mar.Aincidênciadosven-
tos também pode causar
alterações no serviço de
travessias litorâneas.
Além dos ventos fortes,

a passagem da frente fria
pode causar uma queda
de temperaturaentrehoje
e amanhã.De acordo com
o Instituto Climatempo, a
previsão de temperatura
máxima cai de 30˚C para
25˚C e ainda há possibili-
dadedechuvanoLitoral.

No edifício administrativo da Petrobras localizado no Valongo, em Santos, trabalham cerca de 2.500 pessoas

Fábio Mello reclama de impactos

Marinhaalertaparachegadade
frente friaeventosde75km/h

Marco Aurélio fala em mobilização

Ocoordenador doDepartamento
de ImprensadoSindicato dos
PetroleirosdoLitoral Paulista
(Sindipetro-LP), FábioMello,

temequeoesvaziamentogradual
dasatividades doEdisa possa

ocasionar, emumfuturopróximo,
oencerramentodas atividades
no local, comoocorreunoano

passadocomo tradicional prédio
daempresa localizadonaAvenida
Paulista, naCapital. O sindicalista
citouque, em2019, houve uma
transferênciadeSantos parao
Riode Janeirodeparte de

profissionais ligadosà áreade
exploraçãoeprodução, como
geólogoseengenheiros.No
início, aempresapretendia

erguer três torresnoValongo,
masapenasumasaiudopapel.
Ementrevista paraATribuna
emfevereirodoanopassado,
ogerente-geral daPetrobrasna
BaciadeSantos, JoãoRicardo
Lafraia, explicouquenãohavia
aprevisãonoplanodenegócio
paraerguer os outrosprédios.

O sol que marcou os últimos dias na região pode dar lugar à chuva

❚❚❚Comadecisãode trans-
ferir ospetroleiros que tra-
balham nas sete platafor-
mas offshore da Unidade
de Negócios da Bacia de
SantosparaoRiodeJanei-
ro, a Petrobras acaba dan-
do um ponto final na in-
tenção de retomar os voos
a partir do Aeroporto de
Itanhaém.
Curiosamente, a estatal

fez um investimento de R$
14 milhões para moderni-
zar as instalações e para a
implantaçãodaplataforma
de embarque do equipa-
mento. Desde abril de
2018,essesfuncionárioses-

tão embarcandopara as es-
sas estruturas em alto mar
a partir do aeródromo de
Jacarepaguá(RJ).
Uma consequência ime-

diata da decisão da empre-
sa foi o desligamento de 30
funcionários que trabalha-
vam na área de logística,
segundooSindicatodosPe-
troleirosdoLitoralPaulista
(Sindipetro-LP) e o prefei-
to de Itanhaém,MarcoAu-
rélioGomes(PSDB).
Essas medidas trouxe-

ramgrandeimpactoataxis-
tas, ao comércio e à rede
hoteleira do município do
LitoralSul, segundoocoor-

denador do Departamento
de Imprensa da entidade
sindical, Fábio Mello, que
está preocupado com o ce-
nárioatual.
“Apesar dos poucos voos

existentes,amedidatomada
pelaempresaabalouaecono-
mia de Itanhaém. Quando
nãotinhaembarque,otraba-
lhador utilizava a rede hote-
leira.Seovooatrasava,opes-
soal comia nos restaurantes
daCidade”.

IMPACTO

Porsuavez, ochefedoExe-
cutivo de Itanhaém citou
que, com o fim dos voos da
Petrobras, houve a redu-
ção de 2.400 passageiros/
mês no aeroporto, assim
como queda no movimen-
to de taxistas, restauran-

tes, hotéis e pousadas.
Ele citou ainda que hou-
ve a redução de postos de
trabalho nos hangares e
naofertadecursosespecí-
ficosdosetor.
“Reforço que a Cidade

dispõe de um aeroporto
pronto, ematividade e es-
truturado para operar
voos offshore e aviação
executiva, inclusive com
terminal de passageiros
que atende os protocolos
internacionais de embar-
que/desembarque de tra-
balhadores das platafor-
masmarítimas”.
Gomessecolocaàdispo-

sição para somar esforços
com entidades e setores
envolvidos para a manu-
tenção das operações da
PetrobrasnoEstado.

Petrobras transfere
empregadosaoRio
Há o temor que medida provoque desemprego na Baixada Santista

Decisãoabala o setor econômicode Itanhaém
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