
 

 

Compromisso público em defesa da Petrobrás 

 
Há pouco o estado do Espirito Santo completou 60 anos da presença da Petrobras em sua história. 

Desde 1957, com a chegada das primeiras equipes exploratórias, atuamos nos mais diversos cenários, tanto 

em terra quanto em mar, para realizar descobertas importantes no cenário local e nacional. A chegada da 

Petrobras trouxe consigo milhares de empregos diretos e indiretos, investimentos de grande porte e elevação 

na arrecadação de tributos, além da formação de toda uma cadeia de fornecedores de materiais e serviços de 

grande valor agregado, característica da indústria do petróleo. 
 

Foi no Espirito Santo também, que em 1968, que o primeiro poço marítimo da Petrobras foi perfurado. 

Perpassamos e entendemos a camada de sal como selo de potenciais reservatórios mesmo quando o pré-sal 

era uma realidade distante das mega-acumulações que hoje conhecemos. Não por acaso, foi aqui também, em 

2008, no Campo de Jubarte, que se iniciou a produção de petróleo no pré-sal, abrindo as cortinas para um 

espetáculo nunca antes visto no mundo. 
 

Nossa produção terrestre mantém-se estável mesmo com a maturidade dos campos e a sua expectativa 

de declínio.  Descobrimos novas áreas, entendemos e descrevemos novos modelos geológicos capazes de 

encontrar petróleo onde os mais pessimistas jamais seriam capazes de ousar. 
 

Avançamos mar adentro, das águas rasas às profundas, com uma coragem que nunca se abateu. 

Consequentemente, nossos esforços sempre foram recompensados com sucessivos recordes de produção. 

Tanto que hoje somos responsáveis por cerca de 15% da produção nacional da Petrobras. 
 

As equipes da Petrobras são compostas por pessoas de reconhecida excelência técnica. Conhecem 

profundamente as Bacias do Espírito Santo e de Campos, como também seus análogos, e sabemos de suas 

enormes possibilidades exploratórias para os fins do desenvolvimento do estado, transformando-o assim em 

um dos principais atores no cenário nacional e internacional da indústria petrolífera. 
 

Tamanha vocação, competência e pioneirismo, no entanto correm risco com a saída da Petrobras do 

Espirito Santo. 

 

Diante disto, reitero que a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro e uma geradora potencial de 

progresso nas regiões onde atua. Reafirmo que esse patrimônio precisa ser defendido de interesses que vão 

contra o desenvolvimento e a distribuição de renda para a população brasileira. Reconheço que a companhia é 

estratégica para a manutenção da soberania nacional e vital para o meu município. 

 

Firmo, portanto, por meio deste documento, meu compromisso público em defesa da Petrobras e do 

meu município, razão pela qual me coloco a disposição para o diálogo com a sociedade em geral e em 

particular com as entidades representativas dos trabalhadores do setor de petróleo. Firmo minha aliança com a 

campanha “Petrobras Fica No ES” por nela reconhecer completa consonância com a vontade popular e as 

necessidades sociais, econômicas e ambientais do estado do Espirito Santo.  


