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A nossa reportagem de capa homenageia o movimento da greve
dos marítimos de 1953. Meio século de história, que nos convida a reflexão.
Seus líderes e a massa insubordinada reclamavam por cumprimento de pagamentos devidos. Ou seja, havia um sentido de preocupação fisiológica, que é de se esperar em movimentos reivindicatórios de trabalhadores. Contudo, a pauta de reivindicações trazia consigo uma clara determinação
em defender uma política de Estado que priorizasse o navio mercante nacional.
Os itens da pauta de reivindicações sinalizavam, com clareza, um forte caráter
nacionalista, em defesa da economia nacional, por meio de investimentos estatais em nosso setor. Percebíamos claramente, já naquela época, o caráter estratégico de nossa atividade mercante marinheira e ousávamos defendê-la, tanto quanto
aos nossos salários.
Cinqüenta anos depois, um golpe de estado que literalmente massacrou diversas das nossas lideranças e pelo menos duas gerações de marítimos na ativa,
testemunhamos que não avançamos em nossa consciência e prática políticas.
Não avançamos em nossa disposição de defesa coletiva de nosso setor e em
conseqüência, na defesa de nosso mercado de trabalho. Em outras palavras, na
defesa de um Estado mais voltado para o que entendemos prioritário e estratégico
para a Nação. Pelo menos não, como há cinqüenta anos.
Nosso horizonte ficou mais curto, e pouco mais cabe do que as linhas de
nosso contracheque e as nossas reivindicações, por um regime de embarque
adequado às exigências do trabalho e vida a bordo, dos dias atuais. Como se,
reivindicarmos isto, por si só, bastasse. Tola ingenuidade.
Duas gerações depois, deixamos de perceber que as nossas relações de trabalho no setor não é causa, mas, conseqüência da política implementada para o setor.
Buscarmos explicação, ou mesmo justificativa para o estágio em que desaguamos, talvez não seja o prioritário. O prioritário certamente é, desenvolvermos a
consciência de que somos parte de um conjunto e de que existimos não apenas
por que os navios continuam a existir. Navios sempre existirão. Até com outros
desenhos ou meios de propulsão. O que não existe, o que nunca existiu, e o que
certamente nunca existirá é a certeza de que estaremos neles, enquanto brasileiros. Navios e tripulações brasileiras. Esta condição, enquanto existir, será e é, uma
resultante de nossas lutas e organização, em defesa de nossos interesses.
Aí, encontra-se o papel fundamental da organização sindical. Destruirmos a
imagem de que o sindicato é exclusivamente o ente representativo em mesas de
negociações coletivas, com os nossos empregadores é imperioso. Permiti-la é amesquinhar o papel do sindicato em nossas vidas. É permitirmo-nos o entendimento de
que a luta exclusiva pelo contracheque do final do mês possa nos bastar.
Temos um setor a defender. Temos políticas de transporte a priorizar. Temos
bandeira, por que lutar.
Cinqüenta anos depois, nossos heróis, reclamam pela continuidade de suas
lutas. Não temos por que decepcioná-los. Nem a nós mesmos.
A pauta de 53, nos aguarda.
* Severino Almeida Filho é presidente da CONTTMAF e do SINDMAR
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Acordos Coletivos de Trabalho
SINDMAR assina ACTs com companhias de
navegação, beneficiando oficiais mercantes.
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Fórum de Transporte Aquaviário
Ampliação da malha hidroviária é tema de
encontro em Magé.
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De olho no fortalecimento da categoria,
SINDMAR e Sindicato dos Eletricistas celebram unificação.
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Indústria Naval encontra o leme

Secretário de Estado de Energia, Indústria
Naval e Petróleo faz radiografia da retomada
do desenvolvimento da indústria naval brasileira.
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Entendemos que a Docenave deve investir na capacitação técnica de seus tripulantes, cobrindo despesas com livros e cursos de
melhoria profissional para os seus tripulantes.
Em virtude da retenção do eletricista a bordo, durante as estadias do navio no porto, para a operação com os aparelhos do navio,
solicitamos o pagamento de um adicional de operação para este
tripulante, ou o estabelecimento de um sistema diferenciado de
folga remunerada, ou ainda, um adicional nas férias.
Acreditamos que a empresa deve estabelecer procedimentos
para o pagamento real de horas extras, tendo em vista que houve
um aumento considerável no número de horas trabalhadas, graças
às escalas na cabotagem (fainas de emergência, operação, manobras, atendimento de visitas portuárias nos mais variados horários
noturnos, fornecimento de refeições extras, e utilização de mais um
taifeiro, pelo mesmo motivo).
Queremos receber gratificação compensatória pelo não funcionamento do sistema de automação e pela falta de assistência de
mais dois 2OM nas embarcações. Solicitamos também uma lancha
para condução nas ocasiões em que o navio fundeado estiver liberado pelas autoridades.

Elcano
Estamos viajando, mas com a atenção voltada para o ACT 20032004. Queremos acompanhar todos os acontecimentos desta negociação. No final, todos ficarão satisfeitos se forem incluídos itens
até agora não contemplados e que a Companhia passe a cumprir os
itens acordados, já que esta prática não vem ocorrendo.

Aliança

Aquaviários definem
prioridades da ação sindical
em evento no Hotel Glória.

62

Docenave

Propomos que uma vez por ano sejam oferecidos aos oficiais mais
de 30 dias de folga, mesmo que “não remunerada”. Teríamos assim a
possibilidade de optar por passar 72 dias corridos junto de nossos
familiares. Atualmente, nos navios de longo curso, trabalhamos no
sistema de dois por um (permanecemos embarcados por 84 dias e
desembarcados por 42 dias) com tripulação reduzida e com cobranças
e exigências cada vez maiores por parte do gerenciamento da própria
empresa. Soma-se a isso, as estadias nos portos, que são cada vez
mais curtas, inclusive nos portos brasileiros do Sul e do Sudeste (para
os navios de longo curso, a média é de 15 horas de estadia). Essa
situação provoca desgaste emocional dos tripulantes, principalmente
do comandante, dos chefes de seções e dos demais oficiais.
Reivindicamos para os tripulantes dos navios de longo curso,
que parte do EPI fornecido pela empresa, tais como roupas de frio em
geral, seja entregue na Europa para melhor atender as nossas necessidades diante das adversidades climáticas. Nem que seja somente
para os tripulantes da seção de convés. Atualmente este material é
fornecido em sua totalidade no Brasil e não tem atendido às expectativas de bordo, apesar de serem certificados como apropriados.
Solicitamos a colocação de mais um 2ON nos navios da costa,
devido às pequenas estadias, entradas e saídas, que tornam a carga
do Imediato muito elevada, o que impede o cumprimento das normas do STCW. Lembramos que com a implantação do SGI (Sistema
de Gerenciamento Integrado), o volume de trabalho burocrático dos
chefes de seção aumentou consideravelmente.

Maré Alta

Maré Baixa

Juntando-se aos bons
Para a empresa Libra, que assinou o ACT 2003-2004,
quebrando um jejum de mais de 13 anos sem acordo,
iniciando uma nova era de relação laboral com seus funcionários marítimos, e estabelecendo novas referências
salariais para o setor.

Inércia
Para a Frota Oceânica e Amazônica, que, por falta de
iniciativa, audácia e criatividade está deixando o navio
Frota Santarém em fase final de construção virar sucata
no estaleiro EISA, sem que haja uma perspectiva para o
término da obra.

Comemoração
Para a Fronape, que ofereceu um almoço em comemoração
aos seus 53 anos no dia 25 de abril no Hotel Guanabara, no
Centro do Rio de Janeiro. Na ocasião, o SINDMAR foi representado pelo Primeiro Presidente, Severino Almeida, o Segundo Presidente, José Válido, o Segundo Diretor Financeiro Jailson Bispo, o Diretor Procurador, Enilson Pires, e o
Diretor de Educação e Formação Profissional, José Serra.

Fechando as portas
Para a empresa Seapar, que vendeu o N/T Tancredo Neves, única embarcação de sua propriedade que operava
no Brasil.

Sucesso
Para a CONTTMAF, que reuniu mais de 400 lideranças e
autoridades na noite de abertura do IV Congresso Extraordinário da entidade, no dia de 30 de abril, no Hotel Glória.
Entre as autoridades presentes, estavam o presidente do
BNDES, Carlos Lessa, o Diretor-Geral da Agência Nacional
de Transporte Aquaviário (ANTAQ), Carlos Alberto Nóbrega,
o Secretário Estadual de Energia, Indústria e Construção
Naval, Wagner Victer, a Deputada Federal, Jandira Feghali
(PC do B - RJ), o Senador Saturnino Braga (PT-RJ), o Diretor
de Portos e Costas, Vice-Almirante Napoleão Bonaparte, e
a Juíza Federal Salete Maccalóz.
Trabalho decente
Para a OIT, que em Conferência realizada em abril no Othon
Palace Hotel, no Rio de Janeiro, pregou a luta contra a
precarização do trabalho na indústria aquaviária.
Visão de futuro
Para a Aracruz Celulose, que inovou ao viabilizar dois terminais marítimos de navios-barcaças, sendo um em Caravelas,
no Sul da Bahia, e outro em Portocel, no Espírito Santo. A
Aracruz é pioneira no transporte por barcaças no mar.
Expert
Para o jornalista paraense Alyrio Sabbá que, heroicamente, por mais de 30 anos, mantém na imprensa uma coluna
especializada em assuntos aquaviários, defendendo os
interesses do setor.
Proatividade
Para a Global, que por iniciativa própria, mantém auxiliares de enfermagem permanentemente embarcados em todos os seus navios, independentemente de previsão no
Cartão de Tripulação de Segurança.

Desemprego
Para a empresa HDS, que vendeu seus três navios químicos para outros armadores, deixando sem emprego toda a
tripulação composta de brasileiros.
Sem rumo
Para a Neptunia Companhia de Navegação, que continua
com problemas para colocar o navio Neptunia Mediterrâneo em condições operacionais adequadas.
Raias do absurdo
Para a Barcas S.A., que transporta uma média de 70 mil
passageiros por dia, na Baía de Guanabara, e que utiliza
marítimos ligados a cooperativas para compor a tripulação de suas barcas e catamarãs, nos quais chega-se ao
absurdo de se colocar um trabalhador cooperativado para
comandar a embarcação, o que significa a mesma coisa
que designar um piloto de cooperativa para comandar um
avião a jato de transporte de passageiros.
Contra a correnteza
Apesar do aumento do número de empresas que procuram os sindicatos aquaviários para assinar o ACTs, algumas companhias de navegação tradicional e do offshore
como Neptunia, Sanave, H. Dantas, Chaval, Enterpa,
Seamar, Embraos, Gulf Marine, Gomes e Barreto insistem
em andar na contramão, deixando seus funcionários sem
proteção laboral.
Lamentável e incompreensível
Com o crescimento das exportações e os seguidos
superávits obtidos pela balança comercial, a conta frete
em tese vai gerar para o País um déficit real na casa dos 6
bilhões de dólares, segundo estimativa do diretor do
Syndarma, Cláudio Decourt. Isso nos leva a concluir que
deve ser adotada, com urgência, uma política para reverter
essa situação.
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Conferência Marítima da OIT

Ano marítimo

“Junto con saludarte y expresarte nuestros más sinceros
agradecimientos a ti y compañeros brasileños por las atenciones
recibidas por nuestro compañero Pedro Bascuñan durante la
pasada reunión regional de la OIT en Río, deseamos también
expresarte nuestras felicitaciones por el trabajo que están realizando Trabajadores, Empresarios y Gobierno en Brasil. Pedro
nos ha comentado en detalle tanto de las expresiones realizadas por la gente de Syndarma, Autoridades y CONTTMAF en el
transcurso de las reuniones de la OIT así como en la apertura de
vuestro Congreso Extraordinario de CONTTMAF. (...) Nuestro
Sindicato en la persona de Pedro ha buscado a través de los
últimos años, el conocimiento y la experiencia que ha estado
detrás de los procesos que han permitido que otros compañeros
de países mas desarrollados que el nuestro, avancen
provechosamente en beneficio de ellos mismos, pero a partir
del conocimiento mas cercano y directo de vuestra
realidad, hoy nos damos cuento lo lejanos que hemos estado
dentro de nuestra propia región. Felicitaciones por vuestro
trabajo y esperamos continuar recibiendo vuestra valiosa revista UNIFICAR, la cual a partir de hoy la hemos empezado a leer
con una perspectiva distinta.”

Recebemos com prazer o exemplar de abril da revista
UNIFICAR, com assuntos interessantes e esclarecedores que
abrilhantam sua apresentação. Gostaríamos de ver num próximo exemplar como anda nossa luta pelo retorno do ano
marítimo que perdemos em ato insano do Governo no ano de
1998. É muito dificil estar embarcado e saber que nossa contagem está sendo feita igual a do trabalhador de terra. Sabemos que o sindicato está trabalhando no assunto.
Saudações,

Héctor Azua Almeida, Tesorero
Rene Godoy Torres, Secretario
Sindicato de Oficiales de Marina Mercante Southship, SOSS

Três anos de SINDMAR
“Recebemos o último número da revista UNIFICAR. Gostaria de parabenizar a todos pela excelente qualidade editorial
e também pelo conteúdo das matérias veiculadas. Parabenizo
também o Sindmar pelos seus três anos, afinal a unificação
dos sindicatos marítimos sempre foi a minha bandeira. Mas
faltam ainda os outros. (...)”
Saudações marinheiras e sindicais.
CLC Nelson F. dos Santos

Congresso da CONTTMAF I
O congresso (...) realmente foi um sucesso, todos
estamos de parabéns. Que bom seria se nossos colegas
acreditassem mais neste trabalho que o Sindicato vem desenvolvendo. Ter participado com vocês desta tarefa para
mim foi bastante gratificante.
OSM Pedro Martins

Qualidade
Parabéns pelas matérias que vocês têm levado à publico
nesta revista (...). A matéria da P-34 foi de ótima qualidade,
sem mencionar o N/T “Candiota”. Mais uma vez, parabéns!
Ezequiel Lacerda
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Tripulação do Grajaú

Em defesa do oficial mercante
Ao ler a UNIFICAR do mês de abril (por sinal, excelente a
cada mês que passa), achei muito interessante, rica em detalhes e bastante explícita a entrevista com o nosso grande
Comodoro Severino Almeida Filho, sobre os rumos que tomou
a unificação dos nossos sindicatos, resultando em um sólido e
forte Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante, além de outros artigos deveras importantes, como
o “REFORMA DA PREVIDÊNCIA - MITOS E VERDADES”, escrito por essa vencedora e batalhadora das causas mercantes no
Congresso Nacional, Jandira Feghali. A NR-30, é outro tópico
que me deixou bastante interessado (...). Que este balanço positivo dos três anos do SINDMAR seja eternizado e mais conquistas venham ao encontro dos nossos anseios.
Cordiais Saudações.
CFM Antônio Castro Mamoré
Chefe de Máquinas
Navio “Castillo de San Jorge”, da Elcano

Congresso da CONTTMAF II
“Com orgulho e satisfação, viemos cumprimentar a todos
pelo sucesso do IV Congresso da CONTTMAF. (....) As novas
lideranças dotadas de qualidades extraordinárias renovarão o
brilho da esperança, e juntas encontrarão muito em breve os
caminhos do mar. (...) A nova frota mercante voltará a navegar
com tripulantes brasileiros, com amplos conhecimentos técnicos e domínio dos equipamentos de última geração instalados a bordo. (...)”
Julio do Carmo Vianna

Curso
(…) Gostaria de agradecer ao SINDMAR pela oportunidade
de participar do curso de Pós-graduação em Engenharia e Segurança do Trabalho, o qual é bastante conceituado no
mercado e, certamente, será de grande utilidade em minha
carreira profissional. (…)
Ney Peçanha

Eleições no SINDMAR:
aberto prazo para inscrição de chapas

A

partir do próximo dia 15 de agosto, estarão abertas as inscrições
de chapas para as eleições do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha
Mercante. O registro das candidaturas deverá ser feito na secretaria do SINDMAR,
de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h,
na Avenida Presidente Vargas, 309 / 15º
andar, Rio de Janeiro. Os associados irão
escolher os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, e os delegados
representantes na entidade de grau superior e respectivos suplentes. O prazo de
inscrição termina no dia 15 de setembro e
o período de impugnação vai de 22 de setembro a 29 do mesmo mês.
O pleito acontecerá na sede do
SINDMAR, no Rio, onde também será instalada a sessão eleitoral para a apuração
das urnas. Ao oficial que estiver embarcado ou exercendo suas funções em Terminais ou, ainda, em serviços de Praticagem,
será facultada a votação por correspondência, na forma do Regimento Eleitoral.

Cópias do edital de convocação das
eleições serão afixadas nas instalações
do SINDMAR, no Rio de Janeiro, no Centro Educacional do Sindicato, na Avenida
Rio Branco, 20/11º andar, e na delegacia
da entidade, em Belém, que funciona provisoriamente no Clube de Engenharia, localizado na Avenida Nazaré, 272, salas
306 e 307. O documento será publicado
no Diário Oficial da União.

Fim do mandato: .................................................. 15/03/2004
Publicação do Edital para as eleições: .................. 15/08/2003
Período de inscrição de chapas: ............. 15/08 a 15/09/2003
Período de votação: ...................... 15/11/2003 a 15/02/2004
Apuração: ............................................................ 16/02/2004

atualize seu

cadastro
O cadastro do SINDMAR é o mais completo e atualizado
banco de dados com informações profissionais
sobre o Oficial Mercante Brasileiro. Ele é valorizado
pelas empresas na busca de profissionais.

Valorize seus dados, mantendo-os atualizados.
• ANO IV
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6 de dezembro:
festa de final do ano do SINDMAR.
Venha festejar conosco!

N

o dia 6 de dezembro (sábado), você
tem um encontro marcado com
toda a nossa família marítima, na
festa de fim de ano do Sindicato Nacional
dos Oficiais da Marinha Mercante –
SINDMAR. A confraternização vai acontecer no Garden Party, um sítio de paisagem
exuberante fincado em uma área de 25 mil
metros quadrados da Mata Atlântica em
Jacarepaguá.
O evento contará com diversas atrações, que incluem, churrasco, jardins com
piscina de água corrente, quadras esportivas, parque infantil, capela, quiosques e
música com DJ e ao vivo. A animação será
promovida por profissionais e haverá
brincadeiras para todas as faixas etárias.
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Especialmente para a garotada, ela ficará
por conta da Turma do Peter Pan, que promoverá jogos, gincanas, campeonatos e
muitas brincadeiras. As crianças contarão ainda com salão de jogos e brinquedos infláveis. Está programado ainda, um
show da banda “Fugitivos de Tóquio”,
composta por músicos profissionais. O
grupo já participou de apresentações especiais em casas noturnas importantes e
programas de televisão com um repertório que vai de grandes hits dos anos
70 e 80 a clássicos da MPB e do samba.
O sítio disponibiliza ainda uma equipe
de recreadores especializados e estacionamento exclusivo para 450 carros de
passeio, proporcionando um clima ideal

para o relaxamento e descontração. Vale
lembrar que o espaço fica localizado em
uma região central, servida por diversas
linhas de ônibus, o que facilita o acesso
de todas as procedências.
Para o presidente do SINDMAR,
Severino Almeida a meta da diretoria é proporcionar aos associados uma festa ainda
melhor do que a do ano passado. “Temos
muito, o que comemorar e, mesmo que
não houvesse motivos, eventos como
este, por si só, já nos transmitem o sentimento de que não estamos sozinhos. Eles
nos ajudam a promover a unidade e a solidariedade”, destacou Severino, que comentou ainda a determinação da diretoria de
estender estas festas de confraternização
para outras grandes bases do sindicato,
ao longo dos próximos anos. “Estávamos
motivados para promovermos confraternização semelhante em Belém do Pará, este
ano. Contudo, por recomendação de vários de nossos associados, optamos por
promover uma festa naquela cidade por
ocasião da reinauguração de nossa Delegacia”, concluiu.
As reservas para a festa, já podem
ser feitas, com o diretor-secretário do
SINDMAR, Odilon Braga, através do telefone (21) 2518-2164 ou pelo e-mail
odilonbraga@sindmar.org.br. A entrada
é franca para todos os associados, seus
dependentes e crianças de até cinco
anos. Para convidados, o ingresso custará R$55,00. Crianças de seis a 10 anos
de idade pagam metade do valor. O Garden
Party fica na Estrada do Cafundá, 2162, na
Taquara, Jacarepaguá. A festa terá início às
10 horas, encerrando-se às 18 horas.
Reserve já o seu convite!
Contamos com a sua presença e a
de sua família!
Veja anúncio do local do evento na página 63.

Projeto “Previdência a bordo”
chega a navios da Norsul

O

SINDMAR levou nos dias 30 de
abril e 5 de maio o Projeto “Previdência Social a bordo” ao navio Norsul Tubarão, da Companhia de
Navegação Norsul, atracado no Porto de
Sepetiba, no Estado do Rio de Janeiro.
Durante a visita, a Assessora de Previdência da entidade, Ana Rosa, ministrou

palestras para 19 tripulantes com temas
referentes a aposentadoria dos marítimos, incluindo direitos e deveres do segurado junto ao Sistema do Regime Geral da Previdência.
Segundo a Assessora, o projeto obteve grande aceitação por parte dos aquaviários, que sugeriram o agendamento de

Detectamos que
a falta de
conhecimento da
categoria sobre o
tema gera uma
certa insegurança
novas conferências dada a complexidade
dos assuntos abordados. “Fizemos uma
avaliação individual e detectamos que a
falta de conhecimento da categoria sobre
o tema gera uma certa insegurança”,
ressalta Ana Rosa para quem os marítimos tendem a se sentirem mais tranqüilos ao obter informações sobre seus
benefícios. Ela lembra ainda que os marítimos dispõem de pouco tempo para
tratar de um assunto dessa natureza, o
que reforça a importância do trabalho
que vem sendo implementado. “Nos
sentimos gratificados pelo alto grau de
interesse dos aquaviários por um assunto que afeta diretamente a sua vida
privada”, destaca.
No dia 11 de junho, a assessora esteve a bordo do navio ‘Norsul Santos’, atracado no Porto de Vitória, no Espírito Santo, onde ministrou duas palestras sobre
o tema para a tripulação embarcada.
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SINDMAR marca presença na
formatura dos alunos do CIABA
foto: Ricardo Augusto

Clima de descontração prevaleceu entre
os alunos formandos do CIABA.

O

último dia 27 de junho foi marcado pela cerimônia de graduação dos alunos da turma
“Comandante Carlos Rubens Caminha
Gomes” da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, em Belém
(PA). A solenidade contou com a participação do Comandante do CIABA, o Capitão de Mar-e-Guerra Gilceu Marques
Saliba, do Presidente do Centro de Capitães da Marinha Mercante, o Capitão
de Longo Curso Álvaro José de Almeida
Júnior, do Inspetor Geral da Transpetro/
Fronape, Comandante José Menezes Filho,
do Chefe do Estado-Maior do 4º Distrito
Naval, Comandante Luz, além de diversas
autoridades locais. O SINDMAR esteve representado pelo seu Presidente, Severino
Almeida, pelo segundo Diretor Financeiro,
Jailson Bispo, e pelo Diretor Suplente
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Ricardo Cerdeira. Concluíram o curso de
formação de oficiais 42 estudantes, sendo
8 mulheres e 34 homens. O roteiro da cerimônia incluiu um desfile em continência ao
Comandante do CIABA e a entrega de prêmios pela diretoria do SINDMAR aos primeiros e segundos colocados nos cursos
de máquinas e de náutica.
Em discurso aos formandos, o CMT
Saliba ressaltou que o ensino no Centro
de Instrução vem passando por constantes atualizações com o objetivo de atender às novas exigências do mercado em
um momento de retomada de investimentos na indústria marítima nacional. “Trabalhamos no sentido de propiciar uma alta
qualificação profissional aos oficiais mercantes que aqui estudam. Com isso, eles
poderão competir em condições favoráveis
no mercado de trabalho”, declara Saliba.

foto: Ricardo Augusto

O presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, congratula a aluna Isabele Rosane
Carmo dos Santos, primeira colocada no
Curso de Formação de Oficiais de Náutica. A
seu lado, o CMT do CIABA, Gilceu Marques
Saliba cumprimenta o estudante Leandro
Roberto Menezes, primeiro colocado no
Curso de Máquinas.

Uma vida dedicada ao Ensino Profissional Marítimo
O Capitão de
Longo Curso
Carlos Rubens
Caminha Gomes, que este
ano, cedeu seu
nome a turma
de formandos
do CIABA, iniciou sua brilhante trajetória na Escola
da Marinha Mercante, no Pará, onde se
formou como piloto regional em 1955.
Permaneceu embarcado por 17 anos em
navios de empresas nacionais, ocupando cargos como Segundo Piloto e Comandante. Ainda durante sua trajetória profissional, percebeu a necessidade de
transmitir sua experiência e conhecimentos aos novos oficiais e aos estudantes
em formação, publicando cerca de duas
dezenas de obras e trabalhos.
O reconhecimento ao legado deixado por Caminha levou a Diretoria de Por-

tos e Costas a incluir suas publicações
no currículo do Ensino Profissional Marítimo. Entre elas, destacam-se a “Arquitetura Naval” que integra a bibliografia
do Curso de Engenharia Naval da UFRJ,
e “Direito Comercial Marítimo”, utilizada na Escola de Náutica Infante D.
Henrique, de Portugal. Seus livros foram
traduzidos para diversos idiomas, como
o inglês, o francês, o holandês, e o espanhol. Durante a sua carreira, o Comandante presidiu a Associação Náutica
Brasileira e foi Diretor do Centro de Capitães da Marinha Mercante.
Em novembro 1992, o Comandante foi
homenageado, com a inauguração de um
busto no Centro de Instrução Almirante
Graça Aranha (CIAGA). No ano seguinte, em
uma solenidade que contou com a presença do então Ministro da Marinha, Ivan da
Silveira Serpa, foi inaugurado, também no
CIAGA, o Centro de Simuladores “Comandante Carlos Rubens Caminha Gomes”,
considerado o mais moderno da América
Latina para a simulação de manobras de na-

vios e navegação radar. O projeto foi resultado de um convênio assinado, na época,
entre a Marinha do Brasil e a Petrobras.
A forte ligação do Comandante com o
CIAGA pode ser medida pelos inúmeros
cursos e conferências das quais participou ao longo da carreira. Nesta instituição, Caminha fez atualização para Primeiro Piloto, prestou prova de eficiência profissional para Capitão de Cabotagem, fez
curso de Aperfeiçoamento para Capitão
de Longo Curso e atuou como professor
convidado em diversos outros cursos.
Exerceu também a Assessoria para assuntos ligados ao Ensino Marítimo, ao trabalho e a Previdência Social e a política de
Comércio Marítimo.
Aos 52 anos de idade, o Comandante
Caminha faleceu em agosto de 1991, vítima de um infarto no miocárdio. Sua contribuição para a Marinha Mercante, contudo, o torna contemporâneo dos futuros
profissionais, que continuarão aprendendo os diversos aspectos da atividade marítima através de sua obra.

Tripulação do Blue Shark
recebe Diretor do SINDMAR
O SINDMAR visitou no último dia 28
de maio a tripulação do rebocador brasileiro Blue Shark, da Alfa Nave, utilizado
para a estimulação de poço de petróleo,
que encontrava-se atracado no Estaleiro
Mauá, em Niterói, onde passou por reparos. Na ocasião, o Segundo Diretor Financeiro, Jailson Bispo, esclareceu dúvidas a
respeito do acordo coletivo de trabalho
2003-2004, assinado em fevereiro deste
ano, sendo recebido pelo Comandante
Luiz Cláudio de Almeida Soares, pelo Chefe de Máquinas, Antônio Luiz Protásio e
por mais três oficiais da embarcação.
A Alfa Nave, braço brasileiro da americana Edison Chouest Offshore, conta
com um quadro de profissionais altamen-

te qualificados com mais de 10 anos de
experiência no setor de apoio marítimo a
plataformas de produção e exploração de
petróleo. A empresa pratica uma das melhores tabelas salariais do mercado, operando com dois rebocadores nacionais do
tipo PSV (Blue Shark e Cabo Frio) e dois
estrangeiros.
Até o fim do ano, a Alfa Nave deve
receber mais duas embarcações do exterior, além de encomendar similares em
estaleiros nacionais. “A empresa está,
de fato, disposta a investir no setor
offshore, sinalizando com uma perspectiva positiva para o segmento”, afirma o
Segundo Diretor Financeiro do
SINDMAR, Jailson Bispo.

O Segundo Diretor Financeiro
do SINDMAR, Jailson Bispo
(à direita) explicou aos
tripulantes alguns pontos do
ACT assinado com a Alfa Nave.
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Hermasa:
eficiência conquistada com capacitação
profissional e alta tecnologia

Da esquerda para a direita: Presidente do Grupo Maggi, Pedro Jacyr Rongiolo,
Superintendente da Hermasa, Osair Fabris, proprietário do Estaleiro ERIN,
Degor F. Souza, e o Assessor financeiro da Hermasa.

C

riada a partir da associação da Sementes Maggi Ltda., do Grupo
Maggi, e da Hernandes Navegação,
de São Paulo, empresa especializada em
navegação, a Hermasa Navegação da Amazônia S.A. é resultado do esforço de implantação de um projeto ambicioso e pioneiro de transporte de grãos pela Hidrovia
Madeira-Amazonas, utilizando-se um terminal graneleiro de passagem em Porto
Velho (RO) e o Porto graneleiro com transbordo para navios em Itacoatiara (AM). O
plano incluía ainda a construção de uma
frota fluvial composta de empurradores,
barcaças graneleiras, responsáveis pelo
transporte de agrogranés e lanchas de pesquisas hidrográficas que se encarregariam
de efetuar os levantamentos da natureza
dos rios e de suas calhas.
Os recursos próprios disponíveis não
eram suficientes para o empreendimento, o que motivou a empresa a buscar
apoio financeiro da SUDAM, do BNDES e
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do Fundo da Marinha Mercante, que aprovou linhas de financiamento em 1993. A
crescente exigência de recursos, contudo, fez a Hernandes desistir da empreitada, obrigando o Grupo Maggi a procurar
por um novo parceiro.
De olho no desenvolvimento regional e no aproveitamento dos recursos
naturais da região, o Governo do Estado
do Amazonas decidiu participar do negócio, direcionando seus investimentos
para os terminais em Porto Velho e
Itacoatiara. Assim, em 12 de abril de 1997,
foram inauguradas as operações da
Hermasa Navegação.
Para executar de forma eficiente as atividades relacionadas ao transporte fluvial
no norte do País, a empresa saiu em busca
de profissionais de alta qualificação, contratando o oficial mercante Raimundo
Eurádio Araújo Souza, Gerente de Frota, além de outros oficiais da Marinha
Mercante como Rui Muca Noronha,

Dentro da estratégia de
aproveitamento da gente do
mar, a Hermasa faz planos
para ampliar o seu quadro
de marítimos empregados
Herbeth Raimundo Rodrigues, José
Alcyney Sampaio e Josué da Costa
Lacerda. “A experiência do oficial da Marinha Mercante tem sido fundamental para
o crescimento e desenvolvimento de nossas operações no transporte aquaviário”,
destacou o Diretor Administrativo Financeiro da companhia, Silvio Luis Eidt.
Dentro da estratégia de aproveitamento
da gente do mar, que vem proporcionando
à companhia performances de padrão elevado, tanto na condução quanto na manutenção da frota, a Hermasa faz planos para
ampliar o seu quadro de marítimos empregados. No início de junho, foi lançado o
novo comboio oceânico constituído pelo
empurrador “Ferdinando Pagot”, dotado do
sistema articulado “Balsa Empurrador”, e a
barcaça “Hermasa Amazonas”, construídos
pelo estaleiro ERIN, em Manaus. Essas embarcações atuam junto a outras quatro no
chamado “Projeto Netunus”, transportando por vias marítimas madeiras em toros,
num percurso de 300 milhas náuticas, do
Terminal de Bel Monte, na Bahia, para o Porto Cel (Aracruz), no Espírito Santo. Está em
fase de construção o empurrador “Bonifácio
Sachetti”, que também integrará o projeto.
O “Netunus” é gerenciado pelo oficial mercante José Rui Florêncio, que conta com o

Empurrador Ferdinando Pagot, no
estaleiro Camorim, na Ilha da Conceição.

acordos

auxílio dos também oficiais Amaro dos Santos, Leonardo Tavares e Paulo Lima. Para se
ter uma idéia da importância dispensada
pela companhia ao projeto o presidente do
Grupo Maggi, Pedro Jacyr Rongiolo, fez questão de acompanhar pessoalmente o processo de construção das novas embarcações no ERIN juntamente com o Superintendente da Hermasa, Osair Fabris.
As atividades da empresa se dividem
ainda entre as unidades Hermasa Porto
Graneleiro, Terminal de Fertilizante, Usina
Termelétrica e Indústria Esmagadora de Soja.
Com uma frota formada por 48 embarcações fluviais e marítimas, incluindo 36 balsas de duas mil toneladas, 13 empurradores
de 2.600 HP, um empurrador de 4.000 HP e
dois de apoio de 1.200 HP, e construídas
em aço naval e fundo duplo, adequadamente equipadas, cada uma, de acordo com sua
finalidade, com modernos conjuntos de navegação, a Hermasa vem provando que o
investimento em profissionais qualificados
aliado ao emprego de tecnologia de ponta
proporciona eficiência operacional e garante margens maiores de lucro. Seus navios
são dotados ainda de propulsores azimutais
e os motores consomem óleo pesado.
Outra novidade é a implementação do
sistema Qtracs BR 2000, capaz de fornecer, a todo instante, informações detalhadas sobre a posição das embarcações e
enviar mensagens para a tripulação. O sistema, inicialmente utilizado no transporte rodoviário, foi adaptado para a navegação, com um custo baixo de manutenção
tornando-se a principal ferramenta de
logística da empresa, que nestes primeiros seis anos, alcançou reconhecimento
internacional em todas as atividades
implementadas.
Atualmente, o porto graneleiro da empresa em Itacoatiara (AM) é responsável
pelo escoamento de cerca de 1 milhão
400 mil toneladas de soja por ano, o que
representa 12% da produção nacional. Em
funcionamento há seis anos, o porto é
um dos maiores do mundo, atuando com
eficiência superior a do porto de Liverpool
(Inglaterra). Em função do crescimento
gradativo do uso do transporte fluvial, a
empresa criou, no mesmo município, a
Indústria Esmagadora de Soja voltada
para exportação de farelo e óleo

Experiência e qualificação de oficiais mercantes proporcionam alta performance nas
atividades relacionadas a cabotagem e ao transporte fluvial da Hermasa.

degomado através do porto alfandegário.
“O transporte fluvial acarretou uma redução de 30% no valor do frete, beneficiando o produtor, que pôde negociar um preço mais competitivo para a mercadoria”,
afirmou Eidt. O Terminal de Recepção de
Fertilizantes é responsável pela estocagem de um volume de 30 mil toneladas
de fertilizantes e distribuição para os diversos tipos de atividades agrícolas a que
são destinados. Ainda neste ano, estão
sendo realizados estudos técnicos para a
implantação do Sistema Integrado de Produção de Proteína Animal, para produção,
criação e abate de aves.
Com uma política ambiental que visa
preservar as condições naturais das calhas
dos rios e das áreas verdes, a Hermasa serve-se de alta tecnologia para realizar levantamentos hidrográficos e monitoramento
via satélite, através de cartas eletrônicas
de navegação, dgps, ecossondas e outros
instrumentos de precisão. Suas embarcações utilizam sistemas fechados de arrefecimento e resfriamento de máquinas e motores e realizam a coleta seletiva de resíduos de óleo servido e do lixo doméstico.
Visando contribuir para o processo de
aprimoramento profissional dos oficiais
mercantes e demais funcionários da
Hermasa, o Centro Educacional do
SINDMAR ministrou no último mês de
maio o Curso de Formação de Auditores
Internos, no qual, os participantes obtiveram conhecimento do Código ISM (Có-

digo Internacional de Gerenciamento de
Segurança), obrigatório desde julho de
1998 – e aprenderam técnicas para uma
avaliação eficaz do Sistema de Gestão e
Saúde Ocupacional.
No início de junho, o SINDMAR renovou o Acordo Coletivo de Trabalho com a
Hermasa, que uma vez mais, demonstrou que uma de suas prioridades é a
valorização de seus funcionários. Além
de manter regularizada a relação laboral
dos empregados da empresa, o novo ACT
garantiu a ampliação do leque de benefícios. Vale ressaltar que a Hermasa solicita
com freqüência ao SINDMAR indicação
de oficiais para o seu quadro de tripulantes, em um claro sinal de que a política de
investimentos na cabotagem e na navegação fluvial será permanente.

As embarcações da Hermasa são equipadas
com propulsores azimutais.
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Aliança renova Acordo Coletivo
com Sindicatos Marítimos

Dirigentes sindicais marítimos assinam Acordo Coletivo de Trabalho com a Aliança.

F

oi celebrada no último dia 8 de
julho a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho entre os Sindicatos Marítimos e a Aliança Navegação e Logística Ltda. A assinatura do
novo documento ocorreu na sede da empresa, em Botafogo, na Zona Sul do Rio,
e contou com a participação do Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido,
do Secretário Geral da FNTTAA, Alberto
Negrão e de vários dirigentes de entidades sindicais representativas dos trabalhadores do setor. Pela empresa, esteve
presente o Gerente Técnico, Luís Pereira
Nunes, que manifestou sua satisfação
por manter regularizada a situação
laboral dos empregados da Companhia.
Os efeitos do ACT retroagem a 1º de
março deste ano, com vigência até 28
de fevereiro de 2004.
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A Aliança possui atualmente cinco
navios próprios especializados no transporte marítimo de carga, operando em
cinco linhas de longo percurso e realizando saídas semanais dos principais
portos do País. Atua também com duas
embarcações afretadas a casco nu, com
bandeira e tripulação brasileiras. “Nossa prioridade é a expansão da cabotagem. Por isso, estamos investindo em
soluções logísticas integradas”, afirma
Nunes, que prevê novos afretamentos por
parte da Companhia. Dentro do novo plano estratégico, a empresa construiu, no
ano passado, um terminal no Porto de
Manaus, com 10 mil metros quadrados
de área externa e 2.000 metros quadrados de armazéns cobertos, com o objetivo de agilizar a operação de carga e descarga, reduzindo o prazo de entrega.

Outra iniciativa foi o fechamento de
parcerias com transportadoras rodoviárias e empresas proprietárias de terminais dotados de desvios ferroviários. A
medida facilitou a captação de cargas
fracionadas, a partir de uma tonelada,
abrindo um novo mercado para a Aliança.
A empresa também está investindo na
ampliação de sua estrutura comercial e,
no último mês de maio, abriu um escritório em Fortaleza (CE), que, até então, era
atendida por agenciamento.
Criada, em 1951, pelo alemão Carl
Fisher, a Aliança era voltada, inicialmente, para o transporte de frutas entre os
portos brasileiros. Em 1967, passou a
dividir com o Lloyd Brasileiro o transporte marítimo para portos europeus do
Atlântico e, em 1991, com a abertura do
setor, conquistou o mercado dos Estados Unidos. Em 1998, foi comprada pela
Hamburg-Süd, uma das maiores companhias de transporte marítimo do mundo,
que implantou um novo padrão de atendimento, oferecendo soluções em
logística e estabelecendo rotas com datas certas de escala.

Tripulantes da Aliança marcam presença na
assinatura do Acordo Coletivo. Da esquerda
para a direita, CDM Carlos Vany, Gerente
Técnico, Luis Pereira Nunes, segundo
Presidente do SINDMAR, José Válido,
e Contra-mestre Antônio Basílio.

acordos

SINDMAR e Hermasa
renovam acordo
coletivo de trabalho

Marítimos celebram novo
ACT com a Docenave

A

Segundo Diretor
Financeiro do SINDMAR,
Jailson Bispo,e Diretor
Administrativo Financeiro
da Hermasa, Silvio Luis
Eidt, renovam Acordo
Coletivo de Trabalho.
Foi renovado no último dia 10 de
junho em Belém (PA) o Acordo Coletivo de Trabalho do SINDMAR com a
Hermasa Navegação da Amazônia
S.A.. As negociações, que duraram
cerca de um mês, foram conduzidas
pelo Segundo Diretor Financeiro
Jailson Bispo, que destacou o empenho da empresa em regulamentar as
relações laborais de seus trabalhadores. Também esteve presente a assinatura do documento na capital paraense,
o Diretor-suplente do SINDMAR,
Ricardo Cerdeira. Pela empresa, compareceu o Diretor Administrativo Financeiro Silvio Luiz Eidt. O ACT é retroativo a 1º de maio deste ano e vigora até 30 de abril de 2004.

pós um mês de negociação, os
Sindicatos Marítimos e a Navegação Vale do Rio Doce S.A. –
Docenave celebraram no último dia 12 de
junho na sede da Companhia a assinatura
de um novo Acordo Coletivo de Trabalho.
O Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido, destacou a disposição da empresa em
retornar ao convívio da relação laboral, consolidada no ACT. Para o dirigente, o contrato,
embora não contemple todos os anseios dos
trabalhadores aquaviários, inclui avanços significativos e abre caminho para novas conquistas nos futuros contratos. “A Docenave
foi pioneira no aperfeiçoamento dos Acordos Coletivos”, ressalta Válido.
Representando a empresa, compareceram a reunião final, o Consultor de Recursos Humanos da Vale do Rio Doce, André
Teixeira e o Gerente Administrativo,
Fernando Mascarenhas, que considerou
fundamental a regularização da relação trabalhista, visando o estabelecimento de um
clima de tranqüilidade e motivação a bordo.
“O ACT é uma garantia de direito do empregado” enfatiza Mascarenhas, que anunciou
que a intenção da Docenave é consolidar
sua posição de maior operadora de
logística do Brasil, utilizando o modal marítimo. “Nós já temos ferrovias, ligando o
interior do País a Costa brasileira, mas a

cabotagem nos permitiria complementar
o setor de logística da Vale”, afirma.
Atualmente, a Companhia opera com
navios fretados à Frota Oceânica na modalidade bare boat (casco nu). “Nosso
contrato de afretamento é de cinco anos,
com opção de renovação por mais cinco”, diz Mascarenhas, assegurando ainda que a frota de navios para o transporte de contêineres será mantida. A Companhia possui ainda uma frota de rebocadores, atuando nos Portos de Trombeta, Vitória, e em sociedade com a Wilson Sons, na Ponta da Madeira e no Porto de Aracajú.
O diretor da Docenave, Sergio Gabizo,
que responde pela área de carga geral e
contêineres da empresa, também esteve
presente a celebração do acordo, ocasião em que enfatizou os custos mais
baixos proporcionados pelo transporte
aquaviário. “É uma satisfação muito
grande constatar que nossos navios serão mantidos e tripulados por brasileiros”, destaca Gabizo. Na oportunidade,
ele enalteceu a forma transparente com
que transcorreram as negociações para assinatura do acordo com os sindicatos marítimos. O ACT estará em vigor até o dia 30
de setembro de 2003, com seus efeitos
retroagindo a 1º de maio.

Dirigentes sindicais e da Docenave fecham Acordo Coletivo de Trabalho.
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SINDMAR e Norskan assinam novo ACT

Diretoria do SINDMAR e da Norskan
assinam Acordo Coletivo de Trabalho.

Após mais de três meses de negociação, o SINDMAR e a Norskan Offshore Ltda
celebraram no último dia 26 de maio a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho,
beneficiando os marítimos da Companhia.
A assinatura do documento ocorreu na
sede do Sindicato e contou com a partici-

pação do Presidente da CONTTMAF e do
SINDMAR, Severino Almeida, o Segundo
Diretor Financeiro, Jailson Bispo, e o Assessor para Acordos Trabalhistas, Fabio
Fernando. Representando a Norskan, estiveram presentes ao encontro o Superintendente Geral, Hans Falnes Ellingsen, e o
Controller, Marcos Ruffier.
De acordo com o Segundo Diretor
Financeiro do SINDMAR, Jailson Bispo,
que intermediou as negociações, o ACT,
que é retroativo a 1º de fevereiro de 2003
contemplou a maior parte das reivindicações dos empregados da empresa.
“Com esse contrato, a Norskan mostra
que está comprometida efetivamente
com a regularização da relação laboral
dos seus funcionários,” diz.
A Norskan foi instalada no Brasil em
agosto de 2000, tendo como controladores as empresas norueguesas Solstad
Offshore ASA e DOF ASA, cada uma de-

tendo 50% do capital social. Em abril deste ano, a Companhia obteve um financiamento de US$ 29,9 bilhões do BNDES
para a construção de duas embarcações
de apoio marítimo no Estaleiro Promar
Reparos Navais, em Niterói. A iniciativa
proporcionará ao País uma economia de
divisas, já que os navios de bandeira nacional vão atuar com bandeira nacional
nos serviços de apoio a exploração de
petróleo em substituição aos similares
estrangeiros.
As duas embarcações são do tipo PSV
UT 755-L e terão convés com 685 metros
quadrados cada uma para o transporte de
contêineres e outras cargas com insumos
necessários à atividade petrolífera. Elas terão ainda capacidade para operar
minissubmarinos de controle remoto e
contarão com sistemas de recuperação de
óleo derramado no mar, o que permite sua
utilização em emergências.

SINDMAR e TransOcean firmam primeiro ACT
Reunidos na sede do SINDMAR no último dia 11 de junho, representantes da
TransOcean Brasil Ltda. e da entidade sindical assinaram o primeiro Acordo Coletivo de Trabalho, regulamentando a situação laboral dos trabalhadores da empresa. Estiveram presentes ao encontro, o
Segundo Presidente do SINDMAR, José
Válido, o Diretor-Secretário, Odilon Braga,
o Diretor-Procurador, Enílson Pires, e o
Assessor para Acordos Trabalhistas, Fábio Fernando. Pela Companhia, compareceram o advogado Luiz Renato Bueno e o
Diretor Ricardo Marinho. Os efeitos do
contrato retroagem a 1º de fevereiro de
2003 e sua vigência termina em 31 de janeiro de 2004.
A TransOcean é a maior empreiteira
do mundo no segmento de perfuração
em offshore, com mais de 170 unidades
móveis, próprias ou sob sua administração, além de barcaças para perfura-
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ção lacustre, e outros equipamentos utilizados no apoio a essa atividade. A frota móvel de perfuração é considerada
uma das mais modernas e versáteis do mundo com 13 semi-submersíveis e navios de
perfuração de quinta
geração, além de outros
15 submersíveis de
águas profundas e navios de perfuração, 32
submersíveis de águas
médias e navios de perfuração e 55 plataformas de perfuração. A
empresa ocupa atualmente a liderança em
perfuração em águas
profundas e em ambientes de más condições técnicas.

Assinatura do ACT garante
a proteção laboral dos
Marítimos da TransOcean

Da esquerda para a direita: Ricardo
Marinho, Luiz Renato Bueno, Odilon Braga,
José Válido, Enílson Pires e Fábio Fernando.

acordos
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acordos

Mar Oil fecha primeiro
ACT com o SINDMAR

SINDMAR renova
Acordo Coletivo
com Pan Marine

Representantes do SINDMAR e da
Pan Marine assinam ACT 2003-2004.

O SINDMAR e a Pan Marine selaram
no último dia 3 de junho a renovação
do Acordo Coletivo de Trabalho, na
sede da empresa, incluindo diversos
benefícios para os marítimos. De acordo com segundo Diretor Financeiro do
SINDMAR, Jailson Bispo, as negociações para a assinatura do documento
transcorreram em clima de tranqüilidade. Estiveram também presentes a reunião, o Presidente da entidade sindical,
Severino Almeida, e o Assessor para
Acordos Trabalhistas, Fabio Fernando.
Representando a Pan Marine, compareceram o Gerente Financeiro, Jaime
Christof, o Assessor Administrativo,
Robert Parmelee, e o Chefe do Departamento de Pessoal, Luiz Henrique. Os
efeitos do novo ACT retroagem a 1º de
fevereiro de 2003 e sua vigência vai até
31 de janeiro do ano que vem.

O SINDMAR assinou no último dia 28
de maio o primeiro Acordo Coletivo de
Trabalho com a Mar Oil Apoio Marítimo
Ltda., sediada no Rio de Janeiro. Os efeitos do ACT retroagem ao dia 1º de fevereiro deste ano e o contrato tem validade
até 31 de janeiro de 2004.
As negociações, que duraram cerca de
um ano, foram conduzidas pelo segundo
Diretor Financeiro do SINDMAR, Jailson Bispo, que ressaltou que o acerto insere a Mar
Oil no seleto grupo das empresas que mantêm regularizada a situação laboral dos seus
marítimos. Também esteve presente na reunião final, o Assessor para Acordos Trabalhistas da entidade, Fabio Fernando. Representando a Mar Oil, compareceram o Diretor Durval Menezes Gama e a advogada da
Companhia, Dra. Cristina Dias.

Desde 1987, a Mar Oil vem consolidando uma posição de relevância no cenário nacional entre as companhias de
navegação de apoio marítimo e portuário, adquirindo experiência suficiente
para operar tanto em águas rasas, como
em lâmina d’água profunda, e desenvolvendo diversos trabalhos correlatos. Entre as atividades implementadas pela
Companhia, destacam-se: mergulho e
inspeção submarina, transporte de pessoal e de pequenas cargas, consultoria
técnica envolvendo os serviços de apoio
marítimo e engenharia oceânica, obtenção de visto de trabalho temporário para
tripulação estrangeira, agenciamento de
embarcações e fornecimento de mão-deobra administrativa, técnica e subalterna em plataforma.

Diretorias do SINDMAR e da Mar Oil assinam ACT. Da direita para a esquerda: segundo
Diretor Financeiro do SINDMAR, Jailson Bispo, Assessor para Acordos Coletivos, Fabio
Fernando, Advogada Cristina Dias, e Diretor da Mar Oil, Durval Menezes Gama.

Navegue conosco!
www.sindmar.org.br
Navegue com quem está sempre conectado a você.
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acordos

GLOBAL e Sindicatos Marítimos
renovam acordo coletivo

Dirigentes sindicais e representantes da Global renovam ACT na FNTTAA.

E

m reunião na sede da FNTTAA
no último dia 6 de junho, representantes dos Sindicatos dos
Marítimos e da Global Transporte Oceânico S.A. assinaram o Acordo Coletivo
de Trabalho 2003-2004. Durante o encontro, o Diretor para Assuntos Marítimos da Federação e segundo Presidente do SINDMAR, José Válido, destacou
que o novo ACT encerra dois significados: a continuidade do relacionamento
entre as entidades sindicais e a empresa, e o reconhecimento por parte da
Global da necessidade de reajustar os

salários dos empregados, iniciativa que
os representantes sindicais entendem
como sendo extremamente necessária
para elevar o nível de satisfação dos funcionários e, conseqüentemente, dos resultados auferidos. “Os sindicatos
aquaviários estarão sempre de portas
abertas a novas idéias, defendendo que
possíveis melhorias salariais possam
vir a ser incorporadas ainda na vigência
deste acordo”, declara Válido.
Já o Diretor Administrativo e Financeiro da Global, Rivadávia Simão, acredita que o acordo contempla tanto os inte-

resses dos funcionários quanto dos empresários. “Compreendemos as dificuldades econômicas e financeiras que
atingem os empresários e os trabalhadores e queremos caminhar de maneira
uniforme para que ninguém saia prejudicado”, diz ele, acrescentando que o
contrato abre perspectiva para a solução dos problemas da classe. Questionado sobre os planos de expansão da
empresa, Rivadávia afirmou que a Global está tentando obter uma linha de
financiamento junto ao BNDES para a
construção de um navio químico.
Atualmente, a Companhia possui três embarcações deste tipo e uma que atua no
transporte de carga geral. Além disso, a
Global tornou-se a primeira empresa nacional a disponibilizar, por conta própria,
auxiliares de enfermagem a bordo de todos os seus navios de cabotagem, a despeito da medida não estar prevista no Cartão de Tripulação de Segurança.
Além de diversos dirigentes sindicais
marítimos, a reunião na FNTTAA contou
com a participação do Supervisor Técnico, Damião Souza Lins, e da Assistente
Social, Cleise Ribeiro, que representavam a Global. Pelo SINDMAR, esteve
presente o Assessor para Acordos Trabalhistas, Fábio Fernando. Os efeitos do
ACT retroagem a 1º de março deste ano
e sua vigência vai até o dia 29 de fevereiro de 2004.

O Oficial Mercante não é procurado apenas
para o trabalho embarcado.

Quais são suas qualificações e
certificações atuais?

O seu sindicato quer saber.

O mercado de trabalho também!
Atualize seu cadastro na secretaria do SINDMAR.
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Formada mais uma turma do Curso
de Combate à Poluição

F

oi realizado no período de 26 e
30 de maio de 2003 nas dependências do SINDMAR, a 19ª edição do Curso Avançado de Técnicas de
Prevenção, Contenção e Combate à Poluição por óleo e produtos químicos em
corpos hídricos, com duração de 28 horas. Sob o patrocínio da Hidroclean e coordenação do CLC Juarez Távora, do
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras (Cenpes), a turma de 36
alunos visitou o Estaleiro São Miguel, em
Niterói, e os laboratórios do Cenpes, na
Cidade Universitária, onde adquiriram
conhecimentos para prevenção, prontidão e resposta a vazamentos de óleo
no mar, utilizando equipamentos e pessoal especializado.
Segundo o Diretor de Formação Profissional e Educação do SINDMAR, José
Serra, o curso deverá ser mantido no calendário do Centro Educacional de 2004
devido a grande demanda por profissionais qualificados que atuam neste ramo.
“As companhias de navegação vêm redobrando seus esforços no sentido de prevenir vazamentos que causem danos
ambientais”, atesta Serra.

Alunos do Curso Avançado de Técnicas de Prevenção,
Contenção e Combate à Poluição em visita ao Cenpes.

Em razão de seus embarques ou do local
de sua residência é difícil sua visita

ao SINDMAR, para atualizar seu
cadastro?
Não importa. Utilize o e-mail, fax,

carta ou ainda se preferir, contate por
telefone nosso companheiro DiretorSecretário Odilon Braga.

|20| • ANO IV

Nº 16 •

Petrobras / Transpetro e Sindicatos
Marítimos assinam acordo da PLR 2002
As entidades sindicais marítimas, representadas pela CONTTMAF e pela
FNTTAA, firmaram no último dia 22 de abril
o acordo de PLR 2002 com a Petrobras /
Transpetro. A solenidade de assinatura
ocorreu na sede da Transpetro, no Centro
do Rio. Na ocasião, o Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos, Severino Almeida, exaltou
a capacidade negocial da organização sindical, enaltecendo ainda o clima de entendimento que predominou durante os encontros com a diretoria da estatal.
Estiveram presentes ainda ao evento,
o Presidente da FNTTAA, Ricardo Ponzi, e
o Gerente Executivo de Recursos Huma-

nos da Petrobras, Heitor Chagas, além de diversos representantes da organização sindical. Os valores foram pagos
em parcela única em até cinco
dias úteis após a data de assinatura do acordo.
Da esquerda para a direita:
Presidente da Transpetro, Mauro
Campos; Presidente da FNTTAA,
Ricardo Ponzi; Presidente da
CONTTMAF, Severino Almeida; e
Gerente Executivo de Recursos
Humanos da Petrobras, Heitor
Chagas. Acordo contempla
trabalhadores do setor
aquaviário.
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SINDMAR e DPC promovem reintegração de
Oficiais, afastados da atividade aquaviária

C

Para o Contra-Almirante
Oneto, o programa de
estágio supervisionado
proporciona o fornecimento
de mão-de-obra qualificada
e experiente às empresas
de navegação em prazo
reduzido

om o objetivo de reintegrar ao mercado de trabalho, Oficiais mercantes afastados há mais de cinco
anos da atividade aquaviária, o SINDMAR
viabilizou junto à Diretoria de Portos e Costas (DPC) a inclusão desses marítimos
em programas de Estágio Supervisionado nas empresas de navegação, tanto petroleira, quanto graneleira e de transporte
de contêineres, cumprindo norma existente do Ensino Profissional. Entre as companhias participantes da iniciativa, estão a
Transpetro, a Bandeirantes Dragagem,
Rebras e a Norsul.
De acordo com o Diretor de Educação
e Formação Profissional, José Serra, o projeto vem atraindo alguns Oficiais interessados nas melhorias das condições de
trabalho, que começam a ser implementadas pelas companhias envolvidas. “Os
aquaviários estarão aptos para retornar de
forma mais rápida ao mercado, podendo,
inclusive, serem efetivados, se houver interesse mútuo, entre eles e as empresas
na qual cumpriram o período de estágio”,
afirma Serra, salientando que tanto os profissionais quanto as empresas do setor
obterão vantagens, como redução de custos e de tempo para contratação. “Os Oficiais se sentirão estimulados para atuar, já
que serão remunerados para isso. Além do
mais, ao ser contratado pela empresa em
que estagiou, já estará adaptado à administração daquela empresa”, argumenta.

O estágio terá duração de três a cinco
meses e, ao final da etapa, a Diretoria de
Portos e Costas revalidará os certificados de competência definitivo DPC1031, além do ESPE, ESPM e o EFNT. Seguindo as recomendações da Autoridade Marítima, a empresa deverá realizar o
treinamento, apontando dia, hora e local
do exercício prático. Todas as instruções
especiais sobre a prática dos serviços a
bordo, tanto no porto como em viagem
serão encaminhadas às companhias participantes do processo.
Para o Superintendente de Ensino Profissional Marítimo da DPC, Contra-Almirante Luiz Sérgio Oneto Araújo, a medida proporcionará o fornecimento de mão-de-obra
qualificada e experiente às empresas do
setor em prazo reduzido. “Atualmente o
mercado de trabalho no segmento da atividade marítima está altamente receptivo para
Oficiais, especialmente no setor de Náutica. Os profissionais que, por motivos diversos, se afastaram da atividade marítima
terão a oportunidade de voltar a trabalhar,
em um setor que lhes é familiar, portanto
de mais fácil reintegração”, argumenta.
O Diretor de Formação Profissional do
SINDMAR, José Serra, convoca todos que
estiverem enquadrado nesta situação a entrar em contato com o sindicato para que
seus processos sejam enviados a equipe
da DPC-13, que trata da emissão desses
certificados.

Relação de Oficiais e Empresas contemplados nesta fase e Certificados a serem emitidos:
• Certificado de Competência – DPC – 1031.
• Especial de Sobrevivência Pessoal – ESPE – DPC – 1034 – Regra A/VI/1.
• Certificado Especial de Familiarização de Navios Tanques – EFNT – DPC – 1034 – Regra V/1 (se em navios petroleiros).
• Especial de Proficiência em Embarcações de sobrevivência e de resgate – ESPM – DPC-1034 – Regra VI/2 d1.
1- Mário Raja Michel – 2OM – Transpetro
2- Jovino Gomes Bezerra – 2ON – Transpetro
3- João Pereira Gomes Sobrinho – CLC – Transpetro
4- Luiz Carlos Garcia da Silva – CLC – Transpetro
5- Alexandre Moreira de Sena Filho – 2OM – Transpetro
6- Ivan de Souza Lobo – CLC – Transpetro
7- Herbert Santa Helena de Lima – CLC – Norsul
8- Edson Santana de Souza – OSM – Transpetro
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9- Francisco Vasconcelos da Silva – 2OM – Transpetro
10- Hugo Rodrigues Pimentel – CLC – Transpetro
11-José Anteli Apolinário de Souza – CLC – Transpetro
12- Lauro Aparecido de Lima – OSM – Transpetro
13- Flavio Fader de Paiva Gama – 1OM – Transpetro
14- Pedro Augusto Spagnolo – OSM – Neptunia
15- Vilmar dos Santos Alves – 1OM – Transpetro
16- Panaghis Focas Neto – 1OM - Bandeirantes Dragagem

Calendário do PREPOM-2004 prevê inclusão
dos Cursos de Aperfeiçoamento no CIABA
Em reunião extraordinária envolvendo representantes da
Confederação, Federação e Sindicatos Marítimos, ficou decidida a oficialização do pedido à Diretoria de Portos e Costa (DPC),
para a realização dos cursos de Aperfeiçoamento para Primeiro
Oficial de Máquinas (1OM) e Capitão de Cabotagem (CCB) no
CIABA em Belém do Pará. O objetivo é atender a região Norte e
Nordeste, evitando deslocamento de numerosos contingentes
de oficiais mercantes para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) no Rio de Janeiro, haja vista que, historicamente os profissionais dessas regiões, estatisticamente, são os
que melhor se adaptam a essa atividade.
O Superitendente de Ensino Profissional Marítimo, ContraAlmirante Luiz Sérgio Oneto Araújo confirmou a inclusão de tais
cursos no calendário do PREPOM-2004 através do Ofício 925/
03 datado de 31 de julho de 2003, encaminhado ao Sindicato
Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante - SINDMAR.
O Contra-Almirante aproveitou a ocasião para esclarecer que a
DPC também está adotando medidas para atender oficiais que
atuam no setor offshore, e que vêm sendo prejudicados pelo procedimento de algumas bandeiras estrangeiras que estão exigindo os
Certificados da Regra VI/1 (Segurança Pessoal e Responsabilidade
Social) para todos aquaviários brasileiros. “A diretoria já está forne-

cendo os certificados correspondentes ao ESPE (Sobrevivência
Pessoal) e ao ECIN (Combate a Incêndio) e, a partir de 2004, passará a fornecer Certificados para os cursos de Primeiros Socorros, e
de Segurança Pessoal e Responsabilidade Social. Apesar de entendermos não ser necessário aos aquaviários portar este diploma, já
que essas disciplinas são ministradas durante o curso de formação, estamos sensíveis ao problema do emprego”, declara, acrescentando que, no momento, o CIAGA encontra-se elaborando as
Sinopses de ambos os cursos, para implantação, se possível, ainda
este ano.
O Contra-Almirante Oneto revela ainda que as atividades de
Auxiliar de Saúde ou de Enfermeiro, previstas em Cartão de
Tripulação de Segurança devem ser exercidas por pessoal da
Seção de Saúde. “A legislação brasileira não reconhece a habilitação dos marítimos que participam de Curso de Cuidados Médicos (ESCM). Esse pessoal não pode substituir o profissional
da Seção de Saúde, que têm cursos da área de enfermagem
reconhecidos pelas instituições de classe”, conclui. Ponto, para
este entendimento pacífico da autoridade marítima, ponto para
os Enfermeiros da Marinha Mercante e para os Oficiais embarcados, já sobejamente sobrecarregados para exercerem mais
esta atribuição, que, além de tudo, é indevida.

ASSINE HOJE MESMO
Receba em sua casa ou na sede da sua
entidade a única publicação do País
especializada no estudo do
sindicalismo. Uma revista de análise,
polêmica e intercâmbio de
experiências.
Fone/fax.: (11) 289-1496 • e-mail: c.e.s.@uol.com.br
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Neptunia:
caso ainda não encerrado

Apesar de ter conseguido
controlar o clima de tensão
que envolvia os trabalhadores
embarcados e de ter agido dentro
da lei em um cenário de extrema
dificuldade, o Comandante da
embarcação, Merinaldo Coelho,
foi demitido por justa causa
M/V Neptunia Mediterrâneo

V

ítimas do descaso e da ganância
de armadores inescrupulosos. Assim ficaram conhecidos os 21 tripulantes do navio brasileiro M/V Neptunia
Mediterrâneo, que passaram 49 dias a bordo da embarcação fundeada a 17 milhas
da Costa norte-americana, na Bacia de
Tampa, entre setembro e novembro do
ano passado, impedidos de atracar no
porto mais próximo da região. Na época,
os marítimos foram surpreendidos pelo
procedimento da empresa, que não teria
pago as taxas portuárias nem providenciado visto de entrada para os trabalhadores a bordo. As precárias condições
laborais a que foram submetidos os empregados e a escassez de alimentos e de
água repercutiram mal em toda a mídia
norte-americana e brasileira, chamando a
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atenção de dirigentes das entidades sindicais representantivas dos aquaviários.
Após uma jornada exaustiva e dramática que teve início no dia 13 de setembro, quando a embarcação foi arrestada
em Manzanillo, no Panamá, o Neptunia
atracou em Belém (PA) em 12 de dezembro com toda a tripulação ilesa. Apesar
de ter conseguido controlar o clima de
tensão que envolvia os trabalhadores
embarcados e de ter agido dentro da lei
em um cenário de extrema dificuldade, o
Comandante da embarcação, Merinaldo
Coelho, foi demitido por justa causa junto com o Superintendente Técnico,
Heraldo Neves, o Diretor Comercial, José
Carvalho, e o Chefe de Máquinas,
Alcindo Dias Furtado. Outros funcionários também foram dispensados sem

qualquer justificativa. “A empresa me
demitiu mesmo estando com o pagamento dos bônus atrasado. Além disso, deixei de receber o dinheiro referente às férias vencidas”, denuncia Merinaldo, que
entrou com uma ação contra a Neptunia
Companhia de Navegação na Justiça do
Trabalho. Para ser admitido na Sanave,
onde atua desde janeiro deste ano, o Comandante revela que foi obrigado a tirar
uma nova carteira de trabalho, já que a
Neptunia não havia dado baixa no documento anterior.
Duas sindicâncias, uma da Diretoria de
Portos e Costas e outra da Agência Nacional de Transportes Aquaviários foram instauradas para apurar o incidente. De acordo com o advogado Carlos Roberto Carpes,
Presidente da Comissão de Inquérito e

Procurador da ANTAQ, há indícios de irregularidades a nível gerencial e operacional
na Neptunia. O Comandante da embarcação, Merinaldo Coelho, conta que, ainda
no Panamá, recebeu um documento assinado pelo armador, determinando que a
tripulação fugisse do arresto no país e
retornasse imediatamente ao Brasil. “Se eu
cumprisse essa ordem, estaria sendo irresponsável. E certamente seria preso assim
que desembarcasse em Belém. Além disso, estávamos acompanhados de um Oficial de Justiça do Tribunal Panamenho, que
deveria permanecer a bordo até que todas
as pendências fossem resolvidas”, revela.
O Comandante acrescenta que a diretoria da Neptunia só começou a se movimentar depois de sofrer intensas pressões da imprensa, do SINDMAR, da
FNTTAA, da CONTTMAF e da ITF. Na época, uma manifestação organizada por dirigentes sindicais e trabalhadores foi realizada em frente ao escritório da empresa
no município de Santos (SP). O objetivo
era pressionar o Governo federal no sentido de resolver a situação dos tripulantes, que se viam impedidos de desembarcar em território norte-americano.
Contatado pela reportagem da UNIFICAR, o Presidente da Neptunia, Adriano
Pio Friolli, negou todas as acusações, salientando que houve um mal entendido,
já que, segundo ele, os norte-americanos
recusaram-se a conceder o visto de entrada à tripulação. “Nosso agente em Tampa nos informou que não poderíamos
atracar no Porto. Foi uma determinação
do Centro de Combate ao Terrorismo, que
vinha dificultando o acesso de embarcações estrangeiras, especialmente, após os
atentados de 11 de setembro de 2001”,
justifica. Ele adverte que procedeu ao envio de mantimentos, alertando que o navio havia sofrido uma inspeção pelo Port
State Control, em Porto Rico, em agosto de
2002, estando, portanto, apto para navegar. Adriano também diz desconhecer a ordem para que o Comandante do Neptunia
fugisse do arresto no Panamá, alertando
que pretende investigar o caso. O Presidente também nega que tenha demitido
todos os marítimos embarcados. De acordo com ele, mais da metade da tripulação
daquele navio ainda trabalha na empresa.

O Drama da Tripulação do Neptunia
Ao assumir o comando do
Neptunia Mediterrâneo em 12 de setembro de 2002, o oficial mercante
Merinaldo Coelho teve de enfrentar o
embargo no Panamá, devido ao não
pagamento de contêineres alugados
à empresa americana Triton. Depois
de passar 7 dias arrestado na cidade
de Manzanillo, o navio foi liberado e
partiu para Houston, nos EUA, onde
fecharia um contrato de afretamento
com a empresa alemã Happag Lloyd
para transportar contêineres para o
Brasil.
A embarcação, contudo, começou a apresentar avarias durante o
percurso causadas, em parte, pela
contaminação de óleo lubrificante no
motor. O problema foi agravado pela
passagem dos furacões Isadora e Lily,
no Golfo do México, aumentado o
desgaste e o clima de apreensão entre os tripulantes. Temendo que uma
catástrofe pudesse ocorrer, o Comandante solicitou o auxílio da Guarda
Costeira norte-americana e acionou o
Consulado brasileiro, em Miami, enquanto aguardava uma posição do armador. “Conseguimos fazer o navio
voltar a funcionar com o cilindro isolado e marcha reduzida”, lembra
Merinaldo que, seguindo as orientações da Companhia, partiu para a Bacia de Tampa onde seriam realizados
serviços de reparos e de manutenção
no Neptunia. “Esperávamos que o armador já tivesse montado o esquema
para que desembarcássemos com segurança, mas nenhuma providência
foi tomada. E ainda recebi um comunicado da empresa, advertindo que
não tinha dinheiro para pagar as taxas cobradas pelo porto”, acusa.
Os marítimos conseguiram sobreviver, contando com a ação voluntária de pescadores, membros da igreja
e da comunidade locais, além de brasileiros residentes nos EUA que doavam alimentos e produtos de higiene.

Comandante Merinaldo Coelho:
49 dias de abandono em alto-mar.
O envio de mantimentos, no entanto, era
dificultado pela distância de 17 milhas
(aproximadamente 32 km) que separava
o Neptunia da costa norte-americana. De
acordo com Merinaldo, os trabalhadores
embarcados chegaram a utilizar a ração
líquida da baleeira para suprir a falta
d‘água. “Tivemos até que lavar a louça com
a água do mar e dormir por vários dias
com a mesma roupa de cama”, revela o
Comandante, que, diante da omissão da
empresa, chegou a pensar em abandonar
o Neptunia em botes salva-vidas. O excomandante alertou ainda para a escassez de peças sobressalentes a bordo.
No dia 10 de novembro, o navio foi
provido de uma válvula nova para o MCP
enviada juntamente com água, comida,
óleos diesel e lubrificante enviados pelo
pessoal de terra. Cinco dias depois, com
o caso já amplamente divulgado em todos os meios de comunicação do País, o
Neptunia, finalmente, obteve autorização
do armador para realizar o abastecimento
no Porto de Havana, em Cuba, e retornar
ao Brasil. Era o fim do drama da tripulação que resistiu heroicamente ao abandono por parte da empresa.
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O SINDMAR em Belém
N

o último dia 20 de maio, o segundo Presidente do SINDMAR, José
Válido, e o segundo Diretor Financeiro, Jailson Bispo, viajaram para
Belém (PA) a fim de cuidar dos preparativos para a reabertura da delegacia da entidade no município, além de estreitar relações com órgãos do Ministério do Trabalho e da Capitania dos Portos.
Na oportunidade, os dirigentes ministraram uma palestra para cerca de 300
alunos do Centro de Instrução Almirante
Braz Aguiar, (CIABA), ressaltando as perspectivas do mercado de trabalho para o
setor mercante. Para o Diretor Financeiro do SINDMAR, Jailson Bispo, a retomada da construção naval brasileira, com
previsão de crescimento da navegação
de cabotagem e de offshore, vai ocasionar
aumento da demanda por novos profissionais. O Diretor adverte, contudo, que
os armadores nacionais exigirão um nível de qualificação cada vez maior de seus
empregados. Nesse sentido, ele destacou os cursos de especialização e aperfeiçoamento oferecidos pelo Centro Educacional do SINDMAR que, segundo o
dirigente, ampliam as chances dos Ofi-

ciais serem aproveitados pelas companhias do ramo.
Já o segundo Presidente do SINDMAR,
José Válido, ressaltou que, a despeito das
altas taxas de desemprego no País, os
trabalhadores marítimos não têm encontrado dificuldades para conseguir uma colocação. “Os índices não refletem a realidade vivida pela Marinha Mercante. O mercado tem absorvido praticamente todos
os oficiais recém-formados”, assegura.
Válido enfatizou ainda o trabalho de
orientação e encaminhamento de marítimos a empresas realizado pelo sindicato.
“Os armadores nos procuram com freqüência, pedindo indicações de profissionais
para os seus navios. Buscamos dentro do
nosso corpo de representados suprir as
necessidades do mercado, selecionando
o profissional com o melhor perfil para a
função solicitada. Consideramos o tráfego, o histórico da empresa, as condições
sociais e salariais previstas em acordos
coletivos e o tipo de navio. Para isto usamos como método comparativo nosso
programa de cadastro, que muito nos ajuda na busca pelo profissional adequado à
solicitação que nos chega”, afirma.

Diretores do Sindmar em palestra
para alunos do CIABA.

Jailson Bispo e José Válido em reunião com
a Delegada Socorro Gomes, da DRT-PA.

12 de Setembro
Venha comemorar conosco a inauguração da delegacia de Belém
No dia 12 de setembro, às 19 horas, no
Hotel Hilton, estaremos inaugurando nosso retorno à Belém. A partir deste dia, o Oficial Mercante, do Norte do País, encontrará
na Delegacia que estaremos reabrindo, um
porto seguro, para o apoio a tudo que diga
respeito à sua relação de trabalho. Além do
que, o SINDMAR se esmerou para oferecer
ao seu associado um ambiente agradável e
com todos os recursos materiais que o Oficial pode encontrar no Rio de Janeiro.
O contato com a sede estará na dis-
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tância de um botão, e o acesso às informações arquivadas na delegacia poderá
ser facilmente obtido. O associado poderá usufruir ainda de atendimento personalizado, contando com as facilidades
proporcionadas pela Internet, um meio
útil para quem se encontra de passagem
pelo porto.
O SINDMAR alugou duas salas de um
prédio do Clube de Engenharia, perfazendo um total de quase 200 metros
quadrados, na Avenida Nazaré, onde fun-

cionará provisoriamente a nova Delegacia da entidade, até que as obras da nova
unidade, localizada na Avenida Governador Malcher, próxima a Praça da República, estejam concluídas no segundo
semestre de 2005. “Estamos padronizando os serviços e promoções, oferecidos
aos associados daquela cidade”, declarou o segundo Diretor Financeiro da entidade, Jailson Bispo, lembrando que o Estado do Pará congrega o segundo maior
número de Oficiais mercantes do Brasil.

Fortalecimento das relações com órgãos
de fiscalização e autoridade marítima

Diretores do SINDMAR em visita ao Coordenador da Fiscalização do Trabalho Marítimo e
Portuário do Estado, Antonio Roberto Carvalho.

No segundo dia na cidade, a diretoria do SINDMAR esteve na Delegacia Regional do Trabalho (DRT-PA), onde reuniu-se com a Delegada Socorro Gomes.
O objetivo do encontro foi divulgar o
modus operandi da nova representação da
entidade, que resultará em um reforço
da assistência ao associado residente naquele Estado. “O mercado de trabalho
para os marítimos da região está em expansão e por essa razão é necessário firmarmos novos acordos coletivos que assegurem a melhora qualitativa e quantitativa da mão-de-obra. Para que isso
aconteça, contamos com o auxílio da
DRT, ” diz Válido.
Na Capitania dos Portos, os dirigentes sindicais encontraram-se com o

Comandante do órgão, o Capitão-deMar-e-Guerra, Marcio Caetano da Silva,
para discutir a atuação da Autoridade
Marítima na região. Durante o encontro, os diretores colocaram a nova estrutura do SINDMAR na cidade à disposição da Capitania, objetivando colaborar com melhorias na segurança e bemestar dos Oficiais da região. Conversouse também sobre o Ensino Profissional
Marítimo e sobre a necessidade de se
promover cada vez mais, de acordo com
o interesse do trabalhador e com as próprias atribuições dos Órgãos Públicos,
um intenso inter-relacionamento do
SINDMAR com a Autoridade Marítima, a
Inspeção do Trabalho, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No último dia da visita, os diretores
visitaram o Auditor Fiscal Antônio
Roberto Carvalho, Coordenador da Fiscalização do Trabalho Marítimo e Portuário do Estado, visando estabelecer um
compromisso de cooperação mútua. De
acordo com o segundo Presidente do
SINDMAR, José Válido, o Delegado da
nova representação, o Comandante e
professor do CIAGA, José Vivekananda,
será instruído a intensificar o trabalho
de investigação de possíveis irregularidades e encaminhamento de denúncias
para a fiscalização. “Com a abertura da
nossa delegacia, poderemos fortalecer
nossos laços com este órgão”, diz Válido.
“A abertura de delegacias próprias ou
unificadas com outras entidades sindicais no âmbito da CONTTMAF, é uma
política já adotada pela Diretoria do
SINDMAR. Os serviços de nossa representação, em Belém, serão compartilhados em Cabedelo e, no primeiro semestre do próximo ano, em Macaé”, afirmou
o primeiro Presidente do SINDMAR,
Severino Almeida.
Ainda em Belém, os dirigentes do
SINDMAR foram recebidos pelo jornalista Alyrio Sabbá, que escreve há mais
de 30 anos uma coluna especializada em
assuntos marítimos. Aos diretores da entidade, o jornalista manifestou sua satisfação pela reabertura da delegacia, destacando o importante papel desempenhado pela Marinha Mercante na geração de empregos para a população das
regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Jornalista Alyrio Sabbá
recebe dirigentes do
SINDMAR.

Dirigentes do SINDMAR em
encontro com o Comandante da
Capitania dos Portos Marcio
Caetano da Silva. Proposta de
melhorias na segurança dos
Oficiais da região.
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A Capital Mundial

do
C

Petróleo

om o objetivo de promover o intercâmbio de informações e
tecnologia e de integrar as diversas atividades, produtos e serviços no
âmbito da indústria de apoio marítimo a
exploração e produção de petróleo, foi
realizada entre os dias 4 e 6 de junho, em
Macaé, no Estado do Rio, a 2ª Edição da
Feira e Conferência Brasil Offshore. O evento proporcionou uma movimentação de
cerca de R$ 1 bilhão em negócios, fazendo do município fluminense uma das principais referências no cenário mundial do
ramo. Durante três dias, 34.039 pessoas
visitaram o segundo maior centro de convenções do Estado, onde tiveram oportunidade de conhecer estandes de cerca
de 400 empresas nacionais e estrangeiras, entre elas, fornecedores de equipamentos e prestadores de serviços brasileiros e gigantes da engenharia do petróleo, como a norte-americana Halliburton
Este ano, 74 empresas se instalaram
no município, elevando o total de firmas
abertas para 7.300. Entre elas, estão as
norte-americanas Caterpilar e Solar
Turbine, fornecedoras de turbinas para
plataformas. Durante o evento, foram firmados diversos contratos, como o da
escocesa Petrotechnics, especializada em
softwares e soluções operacionais, com a
gerenciadora de riscos brasileira Gaia. O
acerto, avaliado em US$ 150 bilhões,
garantiu a gerenciadora o direito de uso
exclusivo dos programas.
A primeira edição da Brasil Offshore,
realizada em junho de 2001, contou com
a presença de 21.800 visitantes, além de
240 expositores que representaram 628
marcas de 23 países.
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Feira realizada
em Macaé
movimenta
US$ 1 bilhão

O Renascimento da indústria naval brasileira
Após a grave crise vivida nos anos 90,
quando teve início o processo de sucateamento do setor, a indústria naval e, em
conseqüência, a Marinha Mercante brasileira retomam com vigor o caminho do desenvolvimento, com o apoio do BNDES, que
somente este ano, aprovou a liberação de
US$ 220 milhões para a construção de 12
embarcações do setor offshore, estimulando
o aumento no volume de encomendas no
País. A autarquia dispõe ainda de US$ 2,34
bilhões em operações em curso ou em análise para financiamentos ao setor, beneficiado ainda pelo lançamento de um plano de
construção de embarcações de apoio marítimo pela Petrobras.
Dados da Secretaria de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Estado do Rio
revelam que nos últimos quatro anos,
houve um aumento da participação da
frota brasileira nos contratos com a estatal. Em 1999, a Petrobras afretava um total de 115 barcos de apoio, sendo que 43
(37%) eram nacionais e 72 (63%), eram de
bandeira estrangeira. Atualmente, a Companhia afreta 155 embarcações, das quais
67 (43% do total) são de bandeira brasileira e 88 (57%) são estrangeiras. A expectativa das empresas do segmento offshore
de firmar negócios com a estatal tem provocado aumento no volume de encomendas nos estaleiros.
A BOS Navegação Ltda., sediada em
Macaé, que tem como controladoras a brasileira Petroserv S/A e a norueguesa
Farstad Brasil, obteve financiamento do
BNDES para a construção de um navio
do tipo AHTS no Estaleiro Itajaí, em Santa
Catarina. A embarcação, que faz o manuseio de âncoras, reboque e suprimento,
foi orçada em US$ 28 milhões. O banco
também concedeu linhas para a Sealion

do Brasil Navegação Ltda. (SBN), visando
a construção de uma embarcação do tipo
MPOSV, utilizada para serviços de mergulho e operação de robôs submarinos. A
encomenda representa um investimento
de US$ 21,9 milhões. No fim do mês de
maio, a Superpesa Cia. de Transportes
Especiais e Intermodais Ltda. fechou contrato com o estaleiro Transnav, no Rio de
Janeiro, para a construção de dois navios
do tipo Line Handling (HL 1200) e um do
tipo PSV. E a Jasmari Serviços de Transportes Marítimos Ltda. encomendou ao
mesmo estaleiro um rebocador. As duas
obras envolvem recursos da ordem de
US$ 21,5 milhões, com geração média de
500 empregos diretos. Já o grupo armador dinamarquês Maersk Brasil (Brasmar)
assinou contratos com o Estaleiro BrasFels
(antigo Verolme) para a construção de duas
embarcações de apoio a plataformas de
petróleo do tipo PSV.
Para a execução das obras nas plataformas P-51 e P-52, da Petrobras, foram
destinados recursos da ordem de US$ 1
bilhão. Outros US$ 126 milhões do Fundo
de Marinha Mercante estão reservados para
o financiamento de empresas de capital
nacional ou joint-ventures com grupos estrangeiros. Além disso, o Governo federal
decidiu elevar para até 70% o nível de nacionalização de equipamentos e serviços em suas licitações. A medida causou
impacto na indústria de bens de capital,
que, chegou ao final do primeiro bimestre
deste ano com um aumento de 19,9% no
faturamento em comparação com o mesmo período de 2002, segundo os indicadores da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).
Os níveis de ocupação da capacidade
instalada voltaram a crescer e novos em-

Navio Far Sailor, da BOS Navegação Ltda

A hora e a vez de Macaé
pregos estão sendo gerados. Um estudo
coordenado pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) e entregue ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior revela que cada bilhão de
reais investido em exploração e produção de petróleo pode gerar 37 mil empregos se, pelo menos, 50% dos equipamentos e serviços forem contratados no País.
Outro segmento que vem apresentando crescimento é o de logística offshore, que
envolve desde o transporte de suprimentos para plataformas e coleta de lixo contaminado até o fornecimento de fluidos
químicos em um mercado que já movimenta cerca de US$ 200 milhões anuais.
A Brazil Supply é uma das empresas
que se encontra neste novo filão do mercado. Constituída em junho do ano passado a partir de uma associação entre a
Petrobras Distribuidora, a Cotia Trading,
a Cepemar e a Promoc, a Companhia responde por operações da estatal nas Bacias de Campos e Santos, mantendo sua
base portuária no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A Companhia inaugurou,
recentemente, uma planta de fluidos de
perfuração no Município capixaba de
Anchieta, próximo ao Porto de Ubú,
atraída pela expansão do mercado naquele
Estado, onde a Petrobras estima ter reservas de 2,1 bilhões de barris de óleo.
Outro grupo que atua nesse ramo é a
Brasco, uma associação entre a multinacional britânica Asco e o grupo Wilson &
Sons, criada, em 1999, logo após a abertura do mercado aos grupos internacionais.
A Companhia tem contratos com a Esso e
Shell e prevê um faturamento este ano em
torno de R$ 14 milhões.

Com 129 mil habitantes, a cidade
de Macaé, a 182 quilômetros do Rio
de Janeiro, é reconhecida como uma
das principais bases operacionais de
desenvolvimento, teste e inovações
tecnológicas voltadas para pesquisas,
perfuração e extração de petróleo. A
atividade vem propiciando ao município um fôlego econômico que contrasta com a situação vivida por outras regiões do País. A soma de todas
as riquezas produzidas no município,
que produz 80% do petróleo do País,
atinge cerca de R$ 1,3 bilhão, o que
representa um crescimento anual do
PIB de 14% ao ano. Enquanto isso, a
estimativa de expansão para o Brasil é
de apenas 2%. A oferta de empregos
aumenta 15% a cada 12 meses e ganhou novo impulso com a realização
da feira mundial. De acordo com Associação Comercial e Industrial de
Macaé (Acim), os contatos e parce-rias
feitos devem gerar oito mil empregos
em um ano.
A política e a economia locais dependem diretamente do fluxo do óleo
extraído do fundo da Bacia de Campos. Estima-se que este ano Macaé,
receba, no mínimo, R$ 172 milhões
referentes aos royalties do petróleo.
Para se ter uma idéia do que a indústria do petróleo representa para o município, basta verificar o orçamento do
Município que é de R$ 372 milhões,
sendo que 36,72% do montante são
destinados a investimentos. Apenas
este ano, Macaé vai receber R$ 136
milhões para melhorias em infra-es-

trutura. E até 2004, devem ser liberados mais R$ 300 milhões.
Para a Brasil Offshore, foi construído em quatro meses o Macaé Centro, o maior centro de convenções
do Estado depois do Riocentro. O
prédio tem 12 auditórios e área coberta de 10 mil metros quadrados.
Com a explosão da atividade petrolífera, a pesca perdeu espaço e
hoje representa 15% do PIB local,
junto com o turismo. Mesmo assim,
o setor emprega 12 mil pessoas e
produz 400 toneladas de pescado
ao mês.
Outro setor beneficiado pela expansão da indústria é o mercado
imobiliário. Em toda a cidade, há canteiros de obras de apart-hotéis e redes hoteleiras. Cadeias nacionais e
internacionais, como Sheraton e Ibis
(do Grupo Accor), investem em cinco hotéis e condomínios residenciais ao preço médio de R$ 130 mil
a unidade.
E já existe a perspectiva de um
novo boom do setor offshore com o
possível lançamento de um segundo pacote de encomendas pela
Petrobras. O plano, elaborado pela
Seinpe, foi encaminhado a Ministra
das Minas e Energia, Dilma Roussef,
e prevê a aquisição imediata por parte da companhia de 40 embarcações
que vão substituir as estrangeiras.
Pelo projeto, as licitações seriam antecipadas para permitir o financiamento com recursos do Fundo da
Marinha Mercante.
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SINDMAR acompanha investigações sobre
desaparecimento de Oficial mercante

N

No meio marítimo,
Everaldo era visto como
um profissional bemhumorado e meticuloso
com o trabalho. Acima,
o Oficial em atividade
no navio Itajubá, da
Transpetro, que fazia
a rota Rio-ArgentinaTramandaí

|32| • ANO IV

Nº 16 •

o último dia 6 de junho, o Oficial Everaldo Soares da Silva, de
41 anos, associado do SINDMAR,
desapareceu do navio tanque Rodeio,
da Transpetro/Fronape, que transportava óleo combustível do Rio de Janeiro
para Belém. O incidente ocorreu no momento em que a embarcação se encontrava a cerca de 36 quilômetros da Praia
do Iguape, nas imediações de Fortaleza
(CE). A diretoria da estatal informou, em
nota oficial, que “o profissional cumpria seu horário de serviço quando seu
desaparecimento foi constatado.” Ainda segundo o comunicado, “foram encontradas pegadas no convés e marcas
de mãos na balaustrada (borda) da embarcação”. Everaldo firmava contratos
temporários com a empresa desde
1994,tendo assumido a função de imediato em março deste ano.
Em busca de esclarecimentos para o
caso, o SINDMAR, representado pelo segundo Diretor Financeiro, Jailson Bispo,
o Diretor Secretário, Odilon Braga, e o
Diretor Procurador, Enilson Pires reuniuse no último dia 16 de junho com o Gerente Geral da estatal, Celso Luiz de Souza, na sede da empresa, no Centro do
Rio. Participaram ainda do encontro pela
empresa, o Gerente Administrativo,
Orlando Orlandi, e o Assessor de Segurança e Meio Ambiente, João Carlos.
Na ocasião, Celso Luiz declarou que
a Companhia estava tomando todas as
providências necessárias para apurar as
circunstâncias em que aconteceram o
sumiço. “Colocamos o serviço social da
empresa à disposição da esposa do funcionário e asseguro que nenhum direito será violado”, afirmou. A empresa,
contudo, não admitiu caracterizar a situação como a de “homem ao mar”,
isentando-se de qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Ainda segundo o
Gerente Geral, o salário de Everaldo foi
pago até o último dia de trabalho.

Questionado sobre o estado de
saúde do oficial, o Gerente Geral da
Transpetro, Celso Luiz declarou que o
último exame de admissão a que se submeteu a vítima nada havia acusado. “Recebi, contudo, informações da tripulação de que, nos últimos dias o funcionário estava sofrendo de inapetência,
se comunicando pouco e demonstrando muita intranqüilidade”, revelou. Os
outros 26 tripulantes também informaram que a vítima estava no passadiço
da embarcação, na madrugada do dia 6,
quando foi vista pela última vez.
A esposa do imediato, Silvia Minêu,
por sua vez, negou que a Transpetro tenha prestado qualquer assistência após
o episódio. “A empresa, uma vez que, os
demais tripulantes perceberam que ele
não estava bem, devia ter tomado providências imediatas para o seu desembarque e avisado a família, o que não fez.
Tive que arcar até mesmo com a passagem aérea de São Luís (MA) para Fortaleza
na esperança de encontrar o corpo do
meu marido”, contou, advertindo que se
houvesse profissionais de saúde a bordo, o incidente poderia ter sido evitado.
Silvia disse ainda que manteve contato com Everaldo até 1° de junho, quando, segundo ela, o imediato apresentava um quadro de tranqüilidade. “Lembro que no dia 28 de maio, o Everaldo
se queixou de fortes dores no peito e
falta de ar. Ele, então, decidiu desembarcar no Rio para fazer uma consulta.
No dia seguinte, comprou os remédios
receitados pelo médico e disse que já
estava se sentindo melhor, embora continuasse vomitando tudo que comia”,
relata. Silvia descartou ainda a possibilidade do imediato ter se atirado ao mar,
salientando que os dois planejavam se
mudar para o Rio de Janeiro, onde
Everaldo cursaria um curso de
cabotagem e de meio ambiente. “Havía-

mos programado minha ida para o navio e
para tanto, o Everaldo realizou uma reforma
no seu camarote, que me foi confirmada pelo
perito da polícia federal. Além disso, pouco
antes de embarcar para Belém, ele me disse
que aproveitaria sua passagem pelo Rio para
comprar roupas. Como, então, uma pessoa
que faz planos pode cometer suicídio?”, desabafou, apontando para a hipótese de acidente de trabalho.
Para reforçar a intenção de participar das
investigações sobre o desaparecimento do
associado, o SINDMAR encaminhou um ofício à diretoria da Transpetro, no qual reiterava
a necessidade de ter acesso a todos os documentos que se referissem ao caso, bem como
aos processos administrativos da empresa relacionados ao fato. O sindicato também solicitou a inclusão de um de seus representantes
em uma eventual comissão que pudesse ser
constituída pela Companhia para apuração do
caso. Cinco dias após o sumiço, o Diretor-Financeiro da entidade, Jailson Bispo visitou o
Rodeio, atracado em Belém, e conversou com
o Comandante Bentes e demais membros da
tripulação. Na oportunidade, o comandante
confirmou ter liberado Everaldo para desembarque no Rio de Janeiro, onde ele faria uma
consulta médica.

Diretoria do SINDMAR reúne-se com gerência da Transpetro em busca de
explicações para o desaparecimento de associado.

A diretoria do SINDMAR também
vem prestando assistência jurídica
aos familiares do associado e contratou o advogado Marcos Faria, que está
acompanhando o inquérito criminal
instaurado pela Polícia Federal em
Fortaleza. A Marinha do Brasil também
abriu um inquérito administrativo para

investigar o caso. De acordo com a
Assessora de Previdência Social do
sindicato, Ana Rosa, a pensão provisória do INSS só pode ser requerida
pela família se a Justiça decretar a morte presumida do imediato.
O oficial mercante Everaldo Soares da Silva formou-se no CIABA em
1984, tendo feito diversos cursos de
especialização ao longo da carreira.
Em 1986, ingressou na Cia. Paulista
de Comércio Marítimo, operando navios graneleiros. Em 1993, foi contratado pela Transpetro/ Fronape com a
qual firmou contratos temporários até
1997, para embarque em navios petroleiros e de carga geral. Nos dois
anos seguintes, trabalhou na Norham
Dragagens Ltda., retornando no final
de 2000 para a Transpetro. Participou também de atividades de apoio
marítimo nas plataformas P-32, P-33,
e P-37 da Petrobras, na Bacia de Campos. Estava casado com a professora
universitária Silvia Minêu desde 2001
e tinha três filhos, fruto do seu primeiro casamento.

Segundo Diretor Financeiro do SINDMAR,
Jailson Bispo, busca esclarecimentos para o
desaparecimento junto à tripulação
do N/T Rodeio.
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A
Aposentadoria
em Perigo
S

egurança é palavra-chave dentro do
planejamento para a aposentadoria. No momento em que o País
vive a expectativa causada pela proximidade da data de votação da Reforma
da Previdência Social, a população vai
tomando conhecimento pelo próprio
Governo de que a disposição é de se
ter uma Previdência Social mínima e uma
complementação pela Previdência Privada, estimulada.
O Governo defende que, a solução é a
criação de fundos de pensão para complementar a renda do aposentado, demonstrando empenho na promoção dos
fundos do tipo contribuição definida, dependentes de aplicações no mercado de
capitais, e cujos participantes ficam à
mercê de possíveis “tempestades” na
bolsa de valores. A adoção desta modalidade pode trazer conseqüências nefastas para a aposentadoria, afetando, de
imediato, a remuneração dos participantes, no momento em que estiverem se
aposentando ou mesmo quando já esti-
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verem aposentados. Ou seja, a construção e eficácia da aposentadoria passa a
ser uma obrigação e risco do cidadão, ao
invés de uma responsabilidade do Estado.
Nos EUA, maior potência econômica
mundial, a gradativa substituição dos planos de pensão de benefício definido (BD)
pelos de contribuição definida (CD), vem
contribuindo para uma significativa queda na renda do trabalhador norte-americano, que se viu obrigado, a assumir riscos provenientes dos investimentos do
gestor do plano. Aqui, no Brasil, um exemplo elucidativo pôde ser encontrado no
plano de Previdência dos funcionários da
Petrobras. Alegando que o patrimônio do
fundo Petros (benefício definido) estava
ameaçado devido ao aumento da expectativa de vida dos seus beneficiários, a
estatal propôs em 2001 a migração dos
participantes para o chamado Plano
Petrobras Vida (contribuição definida).
Na época, o SINDMAR promoveu algumas palestras para esclarecer a verdadeira razão desta migração e convocou

uma assembléia em 11 de julho daquele
ano que aprovou unanimemente a defesa
do plano Petros (benefício definido). Em
razão disto, a entidade ajuizou uma ação
na sétima Vara Cível do Rio de Janeiro, obtendo uma liminar, que impede a transferência de recursos para o Plano Petrobras
Vida (PPV), considerada danosa para os
empregados e aposentados da companhia.
Em recente Seminário Internacional de
Fundos de Pensão, os palestrantes de países como, Estados Unidos, Reino Unido,
Holanda e Suíça relataram suas experiências, apontando de forma clara o plano
de benefício definido (BD) como o melhor
para os trabalhadores.
O Diretor Adjunto do Center for Working
Capital, em Washington, Joel Solomon, publicou um minucioso estudo sobre o regime de aposentadoria norte-americano, em
que traça uma radiografia das duas modalidades de planos, enfatizando as perdas
que a migração acarreta para o trabalhador.
O relatório de Solomon sobre o assunto está
reproduzido nas próximas páginas.

O papel crucial dos planos de pensão de benefício definido para
conseguir segurança em termos de aposentadoria nos Estados Unidos
Uma crise de segurança em relação à
aposentadoria ameaça os trabalhadores
norte-americanos. Eles, que lutaram por
bons planos de pensão de benefícios definidos e usufruíram dos mesmos devem
retomar a luta, não apenas devido ao fato
de as difíceis condições econômicas terem aumentado as pressões sobre os fundos de pensão, como também porque os
próprios planos de benefício definido estão ameaçados. Para melhorar as condições de segurança dos seus planos de
aposentadoria, os trabalhadores devem
defender tanto as estruturas dos planos
de benefício definido como os extraordinários benefícios que eles proporcionam.
Seria muito fácil culpar as recentes
quedas do mercado acionário pela ameaça que pesa sobre a segurança da aposentadoria, considerando que as perdas
na bolsa representaram reduções de ativos de mais de US$ 1 trilhão para os planos de pensão desde o ano 2000. Mas
essa atitude implicaria deixar de lado um
fator crucial do problema: uma mudança
relativamente recente na forma como os
empregadores proporcionam benefícios
de aposentadoria que minou a segurança, expondo os trabalhadores a um risco
muito maior, exacerbando os efeitos das
oscilações nos valores dos ativos dos pla-

nos de pensão e limitando os tipos de
benefícios de aposentadoria que eles poderão obter. O impacto prejudicial desta
mudança se fará sentir durante décadas
no futuro. Embora os planos de contribuição definida possam ser uma parte
importante da preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, os planos de
pensão de benefício definido podem representar um papel muito importante por
proporcionar segurança em termos de
aposentadoria nos Estados Unidos.
A “Aposentadoria em Perigo” estuda o
papel dos planos de benefício definido no
estabelecimento da segurança na aposentadoria e explora as fraquezas dos planos
de contribuição definida e as falácias utilizadas para promovê-los. Entretanto, este
documento argumenta que os planos de
benefício definido podem e devem ser aperfeiçoados, tornando-se mais portáteis e
menos complexos e que os planos de contribuição definida têm um papel apropriado
como planos de pensão suplementares.
Os planos de pensão de benefício
definido foram fortalecidos durante décadas de negociação coletiva e de reformas legislativas para proporcionar segurança à aposentadoria e não apenas poupança para a aposentadoria. Esta diferenciação é importante. A segurança da apo-

sentadoria inclui muitos componentes,
tais como a gama de benefícios disponíveis (por exemplo: aposentadoria precoce subsidiada, benefícios conjuntos e de
sobrevivente e cobertura para invalidez,
aumentos de benefícios pós-aposentadoria e anuidades cujo recebimento não significa um desembolso extra), o entendimento de que os benefícios prometidos
estarão disponíveis quando for necessário (devido aos requisitos de contribuições prévias e com o suporte de seguros
ou apoio governamental) e à capacidade
de planejar a vida durante a aposentadoria (com base nesses fatores).
Os desafios de proporcionar segurança para a aposentadoria são imensos. Os
trabalhadores que conseguem se aposentar com planos de pensão de benefícios
definidos e com planos de poupança de
contribuição definida estão em condições
muito melhores que aqueles que somente têm um plano de qualquer dos dois
tipos. Mas muitos trabalhadores nos Estados Unidos não têm nenhum dos dois.
Em uma época em que a crise econômica
ameaça a sobrevivência de um número
cada vez maior de trabalhadores norteamericanos, a defesa e o fortalecimento
dos planos de pensão de benefício definido exigem uma atenção cada vez maior.

A segurança da aposentadoria dos trabalhadores ameaçada
• As previsões de aposentadoria de
muitos trabalhadores nos Estados Unidos são pessimistas e cada vez piores.
Em 1998, quase 19% das famílias com
chefes de família na faixa etária entre 47
e 64 anos esperavam receitas de aposentadoria que os colocariam abaixo da
linha de pobreza no momento de se aposentarem, caso a sua renda fosse calculada com base na receita dos ativos, da
Seguridade Social e dos planos de pensão, uma deterioração em comparação a
1989. Mais da metade dos trabalhadores do setor privado não tinha um plano

de benefício definido nem um plano de
contribuição definida.
• A mudança dos planos de benefício
definido para os planos de contribuição
definida prejudica gravemente as possibilidades de aposentadoria dos trabalhadores. Os planos de benefício definido
têm uma porcentagem decrescente do
total dos planos de aposentadoria dos
participantes dos planos e do benefício
pago por aposentadoria. Em 1979, os participantes do plano de benefício definido
representavam dois terços do total de trabalhadores acolhidos a um plano de

aposentadoria patrocinado pelo empregador, sendo que em 1998 eram apenas 42%.
Eles experimentaram uma queda similar na
porcentagem do total de benefícios de aposentadoria pagos. O número de planos do
setor privado segurados pela Pension
Benefit Guaranty Corporation (PBGC) chegou a 114.396 em 1985, e caiu para
32.321 em 2002. Para piorar as coisas
ainda mais, à medida que continua a mudança para se afastar dos planos de benefício definido, os planos de contribuição definida, que não estão segurados, sofrem graves perdas.
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As diversas vantagens dos planos de benefício definido
Os planos de pensão de benefício definido proporcionam vantagens financeiras aos trabalhadores.
• Os riscos de investimento relacionados
aos planos de benefício definido são
suportados pelos empregadores que arcam com os déficits nos ativos dos planos e que têm melhores condições para
gerenciar o risco.
• Os empregadores fazem provisão dos
fundos para aposentadoria para que os
trabalhadores possam receber seus benefícios quando chegar o momento da
aposentadoria, sem se preocupar com
as prioridades mais prementes do empregador que possam comprometer os
ativos do fundo de pensão.
• Um programa de seguros com suporte
governamental cobre os planos de benefício definido do setor privado, enquanto
que os planos de benefício definido para
os empregadores do setor público contam com o suporte do Estado e dos Governos municipais que os oferecem.
• As decisões em termos de gestão de
investimentos são tomadas por profissionais, fato que contribui para um desempenho a longo prazo dos fundos,
que é superior ao dos planos de contribuição definida.
• Os ativos do plano são colocados num
pool e os investimentos são realizados
a longo prazo, de tal forma que a aposentadoria de um dos participantes não
prejudica as estratégias de alocação de

investimentos ou obriga a fazer investimentos em ativos menos arriscados
ou menos rentáveis. O tamanho de muitos planos de benefício definido também lhes permite investir numa gama
mais ampla de ativos, fortalecendo assim as suas carteiras.
• As taxas e comissões para a participação no plano são responsabilidade do
próprio plano e do empregador, não dos
participantes individuais, e esses custos tendem a ser menores. Os empregadores e os planos têm incentivos
para minimizar os custos, já que estes
não podem ser repassados aos participantes e aos beneficiários.
• Os planos de pensão de benefício definido proporcionam maiores benefícios
que os planos de contribuição definida. A segurança para a aposentadoria
depende da conquista de uma receita
adequada para cobrir as despesas de
aposentadoria, mas a receita é apenas
uma parte da história. Os planos bem
desenhados oferecem vantagens em
termos de aposentadoria precoce, de
benefícios conjuntos e de sobrevivente, de invalidez e aumentos de benefício pós-aposentadoria. Os planos de
benefício definido também oferecem
anuidades que não supõem aos aposentados um despesa extra. Oferecem
maior flexibilidade no desenho dos benefícios, aproveitam as vantagens dos
riscos compartilhados para diminuir os
custos e, freqüentemente subsidiam
benefícios de aposentadoria, como

Os riscos de investimento
relacionados aos planos de
benefício definido
são suportados pelos
empregadores que arcam
com os déficits nos ativos
dos planos
aposentadoria precoce e cobertura por
invalidez, oferecendo-os por um custo
inferior ao seu custo atuarial. Estes benefícios atendem à realidade da vida
profissional. A quarta parte dos trabalhadores se aposenta precocemente
devido a problemas de saúde ou
invalidez e outros devem se aposentar
por razões familiares.
• Os planos de pensão de benefício definido estão protegidos por requerimentos fiduciários muito mais rigorosos e
têm padrões de diversificação de ativos desenhados para proteger os participantes das grandes perdas e seus
procuradores são responsáveis por utilizar a prudência nas decisões de investimento. Os planos de contribuição
definida estão isentos das exigências
de diversificação e os empregadores
que os oferecem não são responsáveis pelos investimentos das quotas
dirigidas aos participantes, abrindo assim o caminho para os conflitos de interesses como os que drenaram bilhões
de dólares dos planos do tipo 401 (k)
na Enron e na Worldcom.

Os planos de pensão de benefício definido devem ser fortalecidos e defendidos
• Os defensores da segurança na aposentadoria devem fortalecer e defender os planos de benefício definido. Algumas das
críticas levantadas contra esses planos merecem ser levadas
em consideração – incluindo-se as preocupações sobre a
portabilidade e as complicações de administração dos planos.
Portanto, os defensores da segurança deveriam entender essas
preocupações e desenvolver estratégias para solucioná-las.
• Os sindicatos desempenharam um papel importante na negociação de cobertura de pensões, mas os trabalhadores devem
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defender os seus benefícios e as suas pensões. O estabelecimento e a manutenção dos planos de benefício definido são
apenas uma parte do desafio. Os trabalhadores sindicalizados tendem a receber melhores benefícios de aposentadoria
que os trabalhadores não sindicalizados, mas a mudança para
os planos de pensão de contribuição definida está minando
esta conquista da mesma forma que a conversão dos planos
tradicionais de benefício definido para pensões híbridas
como planos de saldo de caixa.

Os riscos dos planos de contribuição definida
• Os saldos na maioria dos planos de contribuição definida são realmente muito
pequenos e oferecem poucas esperanças de proporcionarem uma aposentadoria decente. Os planos de contribuição definida tinham um total estimado
de US$ 1,7 trilhões em 2001. Entretanto, a média das contas de aposentadoria privada para famílias com um chefe
de família na faixa entre os 55 e os 64
anos era de apenas US$ 55.000 em
2001. E desde então, a tendência dos
saldos continua sendo de queda. Um
homem de 64 anos em Nova York, que
comprou uma anuidade de US$ 55.000
poderia esperar uma renda mensal de
apenas US$ 360, bem abaixo de uma
pensão média e da renda anual tanto
dos empregados do setor privado como
dos do setor público.
• Os riscos de investimento associados
aos planos de contribuição definida são
uma realidade para os trabalhadores,
apesar da característica de longo prazo
de poupar para a aposentadoria. Os trabalhadores não devem confiar nos rendimentos médios obtidos a longo prazo no mercado acionário para planejar
a sua aposentadoria, porque a seqüência de rendimentos da conta de contribuição definida é crucial para os aposentados e para as pessoas que se aproximam da idade de aposentadoria. As
perdas nos investimentos que tenham
lugar no início da aposentadoria podem
acabar com uma carteira de poupança

que poderia ter durado muitos anos
caso tivesse tido um rendimento médio. Desde 1910, as ações têm um rendimento médio anual de 7%, mas entre 1966 e 1986 o rendimento médio
foi inferior a 2%. Portanto, em épocas
ruins para a economia, os trabalhadores poderiam ter de adiar a aposentadoria (se isso fosse possível), enquanto os que precisassem se aposentar
teriam de enfrentar a situação de seus
benefícios não serem vitalícios, o que
os obrigaria a não ter o tratamento de
saúde adequado e a ter uma vida mais
frugal que aquela que poderiam ter,
caso tivessem tido acesso a um plano
de benefício definido.
• Os plano de contribuição definida implicam sérios danos além das potenciais diminuições de renda durante a
aposentadoria. Os empregadores podem cortar as suas contribuições – e
realmente o fazem – em épocas ruins
para a economia; muitas vezes os trabalhadores retiram dinheiro dessas
contas e deixam de usá-lo para a aposentadoria; muitos pagamentos totais
não são reinvestidos nas contas de
aposentadoria, especialmente por parte dos jovens (que se beneficiariam dos
investimentos a longo prazo) e por parte dos trabalhadores que recebem salários mais baixos e que em geral têm
um nível de vida mais baixo (e que provavelmente precisarão de um maior
apoio financeiro ao se aposentarem). É

Os

aposentados

cada vez maior o número de processos
abertos contra as companhias pela sua
gestão dos fundos de contribuição definida.
• Ao mudar os planos de benefício definido para planos de contribuição definida, os empregadores diminuem custos, mas isso é feito transferido o risco
e o custo para os trabalhadores. Os empregadores se beneficiam da mudança
para os planos de contribuição definida porque estes não exigem que eles
façam contribuições nas contas dos
trabalhadores ou que acrescentem fundos para compensar a diminuição do
valor dos ativos que possa acontecer
no futuro. E, os empregadores com planos de contribuição definida não pagam prêmios de seguros PGGC. Ao utilizar ações da companhia para fazer os
aportes nos planos de contribuição
definida, os empregadores também se
beneficiam de deduções de impostos
sobre a contribuição sem ter que fazer
aportes em dinheiro e por aumentarem
a quantidade de ações que se encontram – presumivelmente – em mãos amigas. Muitos empregadores reduzem
seus próprios custos administrativos,
escolhendo uma empresa de administração de investimentos, utilizando
como base os menores custos administrativos em lugar do desempenho da
companhia em termos de investimento
e das taxas e comissões cobradas dos
participantes.

também têm muitos

interesses a defender.
Em que regime de aposentadoria você se encontra?
Em que data você se aposentou?

Mantenha seu cadastro atualizado no SINDMAR.
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Há 50 anos, o Movimento
Sindical brasileiro ganhou
contornos, que serviram de
base para a formação de
uma nova mentalidade em
termos de representação,
não apenas da classe
marítima, mas de
trabalhadores de todos
os ramos da economia
nacional. A greve dos
marítimos, deflagrada a
zero hora do dia 16 de
junho de 1953 teve
aspectos muito mais
relevantes do que
simples movimento
de reivindicações.
Representou o rompimento
definitivo das entidades
sindicais com o regime
fascista impingido pelo
Estado, que as amordaçava,
e revelou novos e autênticos
líderes capazes de
arregimentar a massa de
trabalhadores e defender
os seus verdadeiros
interesses diante do
patronato e do Poder
Executivo.
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Meio
Século
da greve que redefiniu o papel
do Movimento Sindical brasileiro
Contexto Histórico
Entender o sindicalismo nos moldes em que atua no País no século XXI significa
fazer um mergulho na história a um período em que movimentos desta natureza eram
vistos pela opinião pública com temeridade e encarados como uma atitude de subversão da ordem. Tal fenômeno é facilmente explicado se levarmos em conta que a democracia brasileira era recente e ainda não estava plenamente consolidada – a Nação
amargou oito anos de ditadura instituída pelo Estado Novo (1937-1945). Dentro deste
contexto, o maior desafio das facções renovadoras era conquistar o apoio da população, o que faria com que o movimento sindical ganhasse corpo e força para negociar
com o Governo e os empregadores.
Vale ressaltar ainda que o comando da greve, de âmbito nacional, concentrou suas
ações no Rio de Janeiro, na época, Capital Federal e coração financeiro do Brasil, o que
proporcionou uma ampla repercussão em todos os meios de comunicação do País
considerando que a Marinha Mercante ocupava posição de destaque na economia
nacional integrando o plano estratégico de desenvolvimento do País. A mobilização
reuniu cerca de 100 mil marítimos de sindicatos de todas as categorias profissionais,
afetando diretamente o setor produtivo nacional e provocando crise de abastecimento
no Rio de Janeiro e em várias outras regiões. Sobre ela, declarou da Tribuna do Senado
em 1953 o então Senador pelo PTB, Gomes de Oliveira: “Tem se discutido e posto em
dúvida a legitimidade do movimento operário no sentido de sua organização: entendendo-se carecer o nosso homem, trabalhador, de qualidade para se agremiar. Quando
falamos em sindicato de trabalhadores, queremos nos referir também aos trabalhadores de escritórios, empregados de todas as categorias, de bancos, de casas comerciais
de escritórios industriais e ao próprio funcionalismo público. Nada mais legítimo do
que a organização dos trabalhadores nas suas entidades de classe. Só com isso,
poderão contrabalançar o poder dos empregadores, os detentores do capital, que são
uma minoria, mas dispondo do poder financeiro, tornam-se realmente a classe dominante. Contra essa força, só poderão se opor se se reunirem e se agremiarem em
entidades coletivas, em sindicatos, que representem perante os patrões a autoridade
necessária para reivindicar os direitos em face dos choques que se deflagrarem.”
O continuado avanço do processo de fortalecimento dos núcleos de poder da
classe operária, manifestado em ações de resistência em vários pontos do País fez
acender a luz vermelha do Governo Vargas, que mantendo a sua diretriz de impedir a
mobilização independente dos trabalhadores, decidiu aprofundar ainda mais a sua
aliança com os mais diversos setores produtivos. A nova composição de forças teve
como conseqüência a Reforma Ministerial, anunciada na véspera da paralisação dos
Marítimos. A indicação do advogado João Goulart, do PTB, para substituir José de
Segadas Vianna, no Ministério do Trabalho, demonstrava a intenção de Vargas de
negociar um acordo. Além disso, o Governo Federal enxergava na eclosão do movimento grevista a oportunidade de projetar a imagem de Goulart, que, ao buscar entendimento com os trabalhadores, teria sua liderança reforçada. Por outro lado, pretendia
a facção getulista esvaziar o poder da oposição, formada pelas classes mais altas da
população, militares e parlamentares.

Foto: Revista Manchete

Marítimos concentrados em frente à
Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro.
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Nasce uma nova geração de líderes sindicais
Entre os oficiais de Náutica, crescia
também o núcleo de oposição à diretoria
do Sindicato, submissa ao Governo Federal. Em uma assembléia realizada em
maio de 1953 na sede da entidade, os
filiados aprovaram a decretação da greve,
mas a votação foi anulada pelo presidente do Sindicato, com o apoio de políticos
do Ministério do Trabalho. Na época, a
facção renovadora, liderada por Bonfante,
denunciou a atitude autoritária e divulgou o fato aos demais profissionais da
categoria. Plantou-se, nesse instante, as
bases para o estabelecimento de uma estrutura de poder dual. De um lado, havia
um núcleo reconhecido pelo Estado, que
era o Sindicato, e do outro, um núcleo de
poder de fato, legitimado pela classe.
Após convocarem sucessivas assembléias, os integrantes desta facção renovadora deflagraram a paralisação em 16

Foto: Revista Manchete

O Comandante Antônio Pinto Barbosa, conhecido popularmente como
“Barbozinha” foi quem deu os primeiros
sinais de vida ao movimento, reunindo
representantes de várias entidades da categoria no Sindicato dos Taifeiros, na Rua
Senador Pompeu, 22, local que acabou
se tornando o “quartel general da greve”.
Mas foi com o Comandante Emílio
Bonfante Demaria, indubitavelmente a
maior liderança sindical surgida no meio
marítimo, que o movimento ganhou forma. Velho ativista sindical e militante do
Partido Comunista Brasileiro (PCB),
Bonfante sobressaiu-se pela capacidade
de aglutinar os diversos sindicatos da categoria, adotando a estratégia do comando unificado. Compôs com seus companheiros de Marinha Mercante, o piloto Armando Zanini Junior e o Comandante
‘Barbozinha’ uma espécie de triunvirato.

“Exigimos do Governo, especificamente, a defesa
da nossa Marinha Mercante, pois não podemos permitir que navios estrangeiros façam a cabotagem
em nosso território.”
de junho de 1953, amparados por um
pacto de ação comum, assinado por 12
entidades sindicais marítimas, entre elas,
o Sindicato Nacional de Oficiais de Náutica da Marinha Mercante, o Sindicato dos
Oficiais Navais do Rio de Janeiro, o Sindicato Nacional dos Marinheiros, Contramestres, Moços e Remadores em Transportes Marítimos, Sindicato Nacional dos
Taifeiros, Culinários e Panificadores Marítimos, Sindicato Nacional dos Carpinteiros Navais, o Sindicato Nacional de
Oficiais de Máquinas e Sindicato Nacional dos Práticos, Arrais, e Mestres de
Cabotagem do Rio de Janeiro.
No mesmo dia, a comissão de greve
distribuiu um manifesto, conclamando a
população a apoiar a paralisação:
“Neste momento histórico (...) o Comando Geral da Greve dos Marítimos (...) se dirige a todos
vós, povo e trabalhadores para pedir a vossa solidariedade moral e material a fim de que sejamos vitoriosos o mais breve possível nesta heróica jornada.
Há meses, vimos lutando em defesa dos nossos direitos assegurados em lei pela concretização de nossas reivindicações mínimas e necessárias para fazermos face ao aumento do custo de vida e podermos
trabalhar em condições dignas. Entretanto, os armadores e o Governo nos vêm negando estes direitos
e a satisfação de suas reivindicações, forçando-nos,
assim, a lançar mão do recurso extremo da greve,
recurso esse absolutamente legal, porque é assegurado na própria Constituição da República. (...)
Marinha de Guerra assume comando das
barcas que fazem a travessia Rio-Niterói.
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Somos o sangue da Nação, contribuímos para o seu
engrandecimento e seu progresso e, por isso mesmo,
(...) exigimos do Governo, especificamente, a defesa
da nossa Marinha Mercante, pois não podemos
permitir que navios estrangeiros façam a cabotagem
em nosso território e o Governo firme acordos comerciais em detrimento da nossa Marinha Mercante, do Povo e da Pátria.”
Observa-se pelo tom utilizado no manifesto o forte caráter nacionalista daquele movimento. É interessante constatar
também que boa parte das preocupações
expressas há meio século ainda fazem
parte do cotidiano da categoria, o que
confere um grau de importância ainda
maior àquela greve. Ao contrário de outras paralisações do período, a greve dos
marítimos foi financiada com recursos da
própria categoria, contando com pequenas contribuições da população. As ações
dos paredistas se resumiam a piquetes
nos navios atracados e manifestações em
frente a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, que chegavam a reunir cerca de três mil trabalhadores.
A pauta de reivindicações da categoria
era composta de 25 itens, e claramente de
contestação ao regime sindical imposto: o
afastamento do Presidente da Federação
Nacional, João Batista de Almeida, conhecido como “Laranjeira”, que seria substituído por uma junta governativa composta por Emílio Bonfante, Álvaro de Souza, e

em estado precário. Diante do problema,
os Oficiais recorreram à Justiça, obtendo
vitória em todas as instâncias. As duas empresas, contudo, insistiam em não cumprir a decisão judicial, oferecendo mais munição para os organizadores da greve.
O primeiro navio a suspender as atividades foi o “Siderúrgica 5”, da Companhia
Siderúrgica Nacional. Logo depois de ter
sido abandonada pelos tripulantes, a embarcação foi ocupada por fuzileiros navais.
Passados os dois primeiros dias, o número de navios paralisados já chegava a 133.
Cerca de 300 mil toneladas de carga em
geral deixaram de ser embarcadas no Rio,
devido a greve. Deste total, 40% eram de
gêneros alimentícios. Para evitar a interrupção nos serviços de transporte de passageiros, guarnições da Marinha de Guerra
assumiram o controle de barcas e lanchas,
que faziam a travessia Rio-Niterói. O mesmo aconteceu com as embarcações de
cabotagem. “Os armadores tinham interesse em reduzir a guarnição dos navios para
cortar custos. Isso sobrecarregaria o trabalho dos tripulantes”, conta Maria Helena Corrêa Ferraz, que entre 1948 e 1980,
atuou como Secretária do Sindicato Nacional dos Oficiais de Náutica.

Foto: Revista Manchete

Maria Helena Corrêa Ferraz atuou
como Secretária do Sindináutica por
mais de 30 anos.

Linitheu Isaac Lopes dos Santos. Apoiado
pela máquina sindical e por uma ampla rede
de corrupção, que funcionavam no interior do Ministério do Trabalho, Laranjeira,
desde o início, havia se manifestado contra a paralisação, mas manteve-se no poder porque controlava o “conselho de representantes” através de procurações e
delegados de sua intimidade.
Os marítimos exigiam ainda o pagamento do abono provisório, do salário-família e dos qüinqüênios, além da melhoria
da alimentação a bordo e do acerto da tabela de salários com base no Decreto
26.216, que tratava do escalonamento. Os
adicionais por qüinqüênios de serviço eram
melhorias de vencimentos a que os Oficiais de Náutica tinham direito de acordo
com as leis federais de 1948 e 1952. Não
eram pagos, porque a Companhia Lloyd
Brasileiro e a Costeira, as duas empresas
estatais de navegação, alegavam falta de
dinheiro. Tal justificativa não era aceita pelos marítimos, que viam o Governo comprar navios de guerra, em um momento em
que as embarcações mercantes precisavam de reparos. Os Oficiais alertavam ainda para a necessidade de aquisição de
novos navios para substituir embarcações

Líderes sindicais em reunião com o
Ministro do Trabalho, João Goulart.
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Foto: Revista Manchete

Dentro deste cenário, transcorreram os entendimentos entre marítimos, armadores e Governo em reuniões no apartamento do Ministro do
Trabalho, João Goulart, no Hotel Regente, no Rio de Janeiro. Cada proposta era, primeiro, analisada pelo
‘comando’. Se fosse aprovada, ia às
Assembléias dos sindicatos em greve, e, finalmente, era aceita pelos representantes dos trabalhadores. A
presença de Goulart na mesa de negociações acabou facilitando o fechamento de um acordo, uma vez que o
Ministro tinha orientação trabalhista.
Atento aos maus hábitos que a burocracia estatal havia produzido no
meio sindical, que resultaram no desbaratamento do dinheiro dos empregados, Goulart reconheceu a capacidade de articulação das novas lideranças e pregou o sindicalismo livre
e democrático.
Assim, 10 dias após a deflagração
do movimento, a Comissão Executiva
da Greve, os armadores, e o Governo
firmaram o acordo em que as 25 reivindicações dos homens do mar foram atendidas, com pequenas alterações. É mister ressaltar que uma das
maiores conquistas da paralisação foi
a criação do Contrato Coletivo de Trabalho, que, para a classe, tornou-se
um instrumento de proteção laboral
mais efetivo do que a CLT, permitindo
aos dirigentes sindicais negociarem diretamente com o setor patronal os interesses da categoria. “Esse Contrato
Coletivo, para nós, representou um
avanço significativo. O Governo sempre dava o aval e nesses acordos nós,
embutíamos várias reivindicações, não
só salarial, como de caráter social e
político. Isso infelizmente terminou
com a eclosão do Golpe de 64. Foi o
maior avanço dos trabalhadores no
Brasil, a nível geral”, declarou, em
1997, o operário naval aposentado Benedito Joaquim dos Santos, em entrevista no sindicato da categoria no Estado do Rio de Janeiro. Os termos deste acordo estão reproduzidos por esta
reportagem nas próximas páginas.
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Emílio Bonfante:
um incansável defensor dos trabalhadores
e da Marinha Mercante Nacional
A trajetória de Emílio Bonfante
Demaria, nascido em 16 de julho de
1923, confunde-se com a própria história republicana brasileira, marcada
pelo predomínio de um clima constante de agitação política, perseguições e revoluções de cima para baixo. Ainda jovem, serviu a Marinha de
Guerra, sendo convocado para inte-

grar as forças brasileiras na Segunda
Guerra Mundial. Em 1948, foi condecorado com a medalha três estrelas do mérito da guerra naval. Ingressou na Marinha Mercante como segundo piloto e começou a se interessar por política depois de ser levado por um companheiro
a uma reunião do antigo PC (Partido Comunista).

Idealista, Emílio
Bonfante marcou sua
atuação sindical pela
defesa da Marinha
Mercante Brasileira
Corajoso e determinado, Bonfante
experimentou nas décadas de 1950 e
1960 a fase mais produtiva de sua carreira sindical. Uma das campanhas mais importantes das quais participou foi contra
o aproveitamento de pilotos como conferentes de carga. Em 1953, exerceu com
firmeza e sabedoria o comando geral de
um dos movimentos grevistas de maior
relevância na história do País, conquistando inúmeros benefícios para a classe
marítima e chamando a atenção do então
Ministro do Trabalho, João Goulart, que,
em 1964, viria a convidá-lo para assumir
a Assessoria Sindical para Assuntos Marítimos da Presidência da República. Em
sua trajetória, o Comandante mostrouse um ferrenho defensor do fortalecimento da Marinha Mercante brasileira e
da nacionalização da produção de petróleo e minérios. Parecia antever o processo do sucateamento do setor, que atingiu seu auge na década de 1990. Sobre
Bonfante, assim se manifestou certa vez
um operário naval, em conversa com o
antropólogo Dennis Linhares Barsted:
“Nos sentíamos diferentes ao lado dele.
O Emílio nos dava muita força.”
Em razão do prestígio que desfrutava junto aos trabalhadores e da imensa
capacidade que tinha para mobilizar a
classe, Bonfante começou a incomodar
os setores mais conservadores da sociedade, que viam nele um elemento
desagregador. Eleito presidente do Sindicato dos Oficiais de Náutica da Marinha Mercante e da Federação Nacional
dos Marítimos e Classes Anexas, o Comandante foi impedido de tomar posse
pelo Ministério do Trabalho. Em 1954,
candidatou-se a uma cadeira de Deputado federal, mas foi preso durante um

comício em Campos, no Estado do Rio, e
teve o registro cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. “Ele era muito inteligente e
estimado pelos seus companheiros. Tratava a todos como iguais e incentivava os
tripulantes sob seu comando a se valorizarem e a assumirem as responsabilidades de seus cargos”, afirma a ex-Secretária
do Sindicato Nacional dos Oficiais de Náutica, Maria Helena Corrêa Ferraz. Ela lembra que, por conta da sua atuação sindical, Emílio Bonfante sofreu um rigoroso
boicote por parte das companhias de navegação, que acreditavam que o Comandante exercia influência negativa sobre os
trabalhadores. “O Emílio vinha encontrando dificuldades para embarcar. Seus companheiros elaboraram uma lista de doações para ajudá-lo, já que ele tinha uma
família numerosa”, relata Maria Helena, referindo-se a primeira esposa de Bonfante,
Ivonira Rodrigues e seus cinco filhos.
Veio o golpe militar de 1964 e, com
ele, um longo período de repressão e suspensão das liberdades civis. As entidades sindicais foram fechadas, tiveram
suas contas bloqueadas e seus líderes
foram perseguidos de forma implacável
pela polícia política. Conduzido para os
porões da ditadura, Bonfante foi torturado, mas, em nenhum momento, viu abalada suas convicções políticas. ”Prefiro
as lágrimas da derrota a vergonha de não
ter lutado”, declarou ele, na época. Foi
também demitido da Companhia Nacional de Navegação Costeira, quando atuava como Comandante do navio “Iguaçú”.
Mesmo após ter sido libertado, teve os
direitos políticos cassados pelo Ato
Institucional n° 1, assinado pelo então
presidente Castelo Branco.
Em 1969, foi condenado a quatro anos
de reclusão, mas seguiu para o exílio na
União Soviética, onde viveu por dois
anos. Retornou ao Brasil com nova iden-

tidade – Paulo Sisti Abreu – e conheceu
Rosemaria Bonfante, com quem ficou casado até os últimos dias de sua vida. Tentou rearticular o movimento sindical, mas
acabou novamente preso em 1975 em São
Paulo, sendo levado para as instalações
do DOI-CODI. Julgado e condenado pela
1ª Auditoria de Marinha, foi conduzido
para o presídio do Hipódromo, na capital
paulista, que abrigava prisioneiros comuns. Em 1978, beneficiado pela anistia,
foi solto e filiou-se ao recém-fundado Partido dos Trabalhadores, participando das
grandes manifestações grevistas no ABC
Paulista, lideradas por Luiz Inácio Lula da
Silva, visto até então como um sindicalista em ascensão.
Seus rendimentos eram provenientes
da aposentadoria como oficial mercante
e de palestras proferidas em fundações e
entidades sindicais. A partir dos anos 90,
começou a escrever um livro de caráter
autobiográfico, contando sua experiência
na Marinha Mercante e relembrando o
passado de luta pela melhoria das condições de trabalho dos marítimos. Em 1995,
prestou um emocionante depoimento gravado no Museu da Imagem e do Som, no
qual relatava toda a sua trajetória no movimento sindical.
Emílio Bonfante Demaria morreu em
19 de fevereiro de 1999, aos 75 anos, vítima de um infarto no miocárdio, sem conseguir concluir sua obra. O exemplo de
coragem, perseverança, patriotismo e
amor a profissão, contudo, permanece
vivo na memória de todos os que conviveram com ele, inspirando as novas gerações de homens e mulheres do mar. Em
29 de outubro do mesmo ano, o Sindicato Nacional dos Oficiais de Náutica1 prestou uma homenagem póstuma ao Comandante, dando seu nome a nova sede da
entidade, inaugurada na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro.

“Prefiro as lágrimas da derrota
a vergonha de não ter lutado.”
• ANO IV

Nº 16 • |43|

Documento assinado por líderes grevistas, armadores e Governo:
1) Cumprimento do que estabelece o artigo 155 da Constituição
Federal2, no que tange à navegação de cabotagem para o
transporte de mercadorias privativas dos navios nacionais
devidamente regularizados, defendendo-se assim a Marinha
Mercante Nacional.
Solução:
• Que o Governo recomende aos órgãos de direito sempre que
possível, e dentro do regime constitucional, que seja evitado o uso de navios de bandeira estrangeira na cabotagem
nacional.
• Que nos acordos comerciais seja estudada a possibilidade de
inclusão de uma cláusula, garantindo, pelo menos, o transporte nacional de 50% das mercadorias trocadas, beneficiando a Marinha Mercante.
• Que, por parte do Governo federal, seja recomendado que as
obras e reparos dos navios sejam feitos sem intermediários.
• Que seja incentivada no Brasil a construção naval, evitando-se
a entrega de encomendas de navios ao estrangeiro.
1) Cumprimento imediato do Acórdão n° 2.620 de 13/12/1950 do
Tribunal Federal de Recursos, que garante o recebimento de
gratificações qüinqüenais e de função por parte dos Oficiais
de Náutica e dos Comissários, bem como o pagamento das
respectivas soldadas atrasadas.
a) As vantagens estabelecidas pela Lei nº 26.216, de 17/01/1949
serão extensivas às demais classes a que se refere o mesmo
decreto “das empresas autárquicas e de capitais privados, a
partir da data do mencionado acórdão, ou seja, 13 de dezembro de 1950.
Solução: A discussão deste item foi deixada para os debates
finais.
2) Melhoria da alimentação a bordo de todas as embarcações e
navios nacionais, conforme reivindicações já apresentadas
de 14 sindicatos de acordo com a tabela anexa.
Solução: A Portaria será reexaminada pelo Ministério da
Marinha e a nova tabela de alimentação terá como base o
trabalho apresentado pelos sindicatos interessados que representam a totalidade dos marítimos que se alimentam a
bordo.
3) Aplicação de todos os dispositivos da Lei n° 1.711, de 1952,
que não contrariam dispositivos legais expressos que neguem
os seus benefícios a todos os servidores das autarquias marítimas, paraestatais e incorporadas ao Patrimônio Nacional,
desde a sua vigência. Aplicação também da Lei n° 1.765, de
1952, aos mesmos, desde a sua vigência. Os pagamentos de
atrasados serão efetuados dentro do exercício.
4) Regulamentação de trabalho a bordo, de acordo com a exposição anexa.
Solução: O Ministro do Trabalho designará uma comissão
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presidida pelo Sr. Delegado do Trabalho Marítimo e composta dos representantes dos empregados e dos empregadores.
Funcionarão como assessores técnicos da comissão um elemento escolhido em assembléia geral extraordinária em cada
Sindicato e os funcionários do Ministério do Trabalho que
exerçam função técnica.
6) Semana inglesa extensiva a todo o pessoal marítimo de embarcações de grande e pequena cabotagem em tráfego no
porto, diques, oficinas, estaleiros, escritórios etc.
Solução: Será estudado pela comissão de item V.
7) Cumprimento integral da Lei n° 605, de 05/01/1949, especialmente no que se refere ao art. 9.9.
Solução: Cumprimento integral pelo Lloyd e Costeira da Lei
n° 65, adotando o critério seguido na Frota Nacional de Petroleiros.
8) Ficam as empresas de navegação obrigadas a requisitar seus
tripulantes pelos respectivos sindicatos de classe, aplicando-se também o mesmo critério às empresas da União, dos
Estados e Municípios.
a) O chamado “serviço de bloco” e restaurantes das empresas
de navegação só poderão ser feitos por marítimos sindicalizados, encaminhados pelos seus órgãos de classe.
Solução: Item VIII – (e alínea a): As empresas de navegação
acordam em dar sincera preferência ao embarque de tripulantes e serviços de blocos através dos sindicatos.
9) Pagamento, dentro do que a lei já definiu, de gratificação de
insalubridade para os marítimos que trabalham em porões,
casas de máquinas, praças de caldeiras, cozinhas, frigoríficos, casas de bateria, diques, oficinas, estaleiros e laboratórios.
Solução: O Diretor da Divisão de Higiene e Segurança do
Trabalho designará uma comissão para proceder a classificação de insalubridade de locais, operações e atividades em
diques, estaleiros e de outros serviços marítimos, devendo a
referida comissão ser constituída de representantes de empregados, empregadores e de técnicos daquela Divisão.
10) Obrigatoriedade do embarque de um contramestre em todos os navios de pequena cabotagem (pedido de ordem administrativa – Capitania dos Portos).
Solução: Solicitação do Sindicato dos Empregadores e Empregados à Capitania dos Portos para que estude a conveniência de embarque de um mestre em todos os navios de
pequena cabotagem, por medida de segurança.
11) Preenchimento das vagas existentes nas oficinas do Lloyd
Brasileiro (PN), na forma do determinado pelo memorando n°
11, de 18/04/1953. Efetivação das promoções, em prazo máximo de 60 dias, a partir de 1° de maio de 1953.

12) Obrigatoriedade de ser mantido um carpinteiro a bordo de
todos os navios de cabotagem ou de longo curso (de ordem
de segurança interna – Capitania).
Solução: Formulação imediata do pedido pelos empregados e empregadores à Capitania dos Portos para que estude
a conveniência do embarque do carpinteiro naval nos navios
de grande cabotagem e de longo curso, sob o aspecto de
segurança do navio, adotando-se como critério a classificação dos navios que têm atualmente carpinteiro a bordo.
13) Cumprimento imediato de todas as leis em vigor, que beneficiam os marítimos nacionais e classes anexas, inclusive, as de
previdência social (dívida social).
14) Reembarque dos segundos motoristas da “Frota Carioca”
nas embarcações do tipo “Taipu”, já pleiteada junto a empresa (Capitania dos Portos).
Solução: Formulação imediata do pedido pelos empregados e empregadores para reexame da questão.
15) Cumprimento dos artº 140 e seus parágrafos, 457 §1°, e 458
da CLT. A etapa e a gratificação por insalubridade não podem
ser excluídas do cálculo de qualquer pagamento a título de
extraordinário como no das férias.
Solução: Pagamento dos salários integrais e etapas durante
as férias aos marítimos e classes anexas, autárquicos e empresas particulares. Quanto às gratificações de insalubridade, durante as férias, o assunto será estudado pela comissão
que trata o item IX.
16) Imediata elaboração de Mensagem ao Congresso a respeito.
Solução: A contribuição para o IAPM pelos empregados de
empresas particulares na mesma base em que é feita pelos
servidores de autarquia e os benefícios conseqüentes só poderão ser resolvidos pela Lei Orgânica da Previdência Social,
já em estudo pelo Congresso Nacional.
17) Para cálculo dos serviços extraordinários, serão levadas em
consideração 200 horas e a remuneração dos domingos será
efetuada na base da Lei n° 605.
18) O Ministério da Marinha baixará em 30 dias, contados a
partir da cessação da greve, o competente ato.
19) Somente se permitirão descontos nos vencimentos dos marítimos e classes anexas depois de apurada a sua culpa em
processo administrativo regular, no qual se lhes assegure
ampla defesa.

20) Pagamento ao Segundo Comissário, quando embarcado e
como chefe de Seção (Primeiro Comissário), da diferença entre as respectivas soldadas.
21) Efetivação imediata de todo o trabalhador marítimo habilitado que exerça por mais de um ano função de categoria
superior (ordem interna).
22) Nos navios em que o cartão de lotação requeira apenas um
radiotelegrafista, embora de segunda classe, esse passará a
receber os salários de primeiro radiotelegrafista, seja qual
for a tonelagem do navio (interno).
Solução: Na fixação do número e classe dos telegrafistas,
serão respeitadas as disposições do Decreto 3.661, de 1939
e instruções baixadas pelo Diretor de Portos e Costas. Fica o
Sindicato dos Radiotelegrafistas encarregado de indicar a
Capitania casos de não observância das disposições acima
citadas.
23) Posse imediata da nova Diretoria eleita, do Sindicato dos
Operários Navais do Rio de Janeiro.
Item 23-A – Extinção do “rolão” e adoção do rol de
equipagem, nos portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre
para quaisquer embarcações.
24) Afastamento imediato da Diretoria da Federação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais e,
conseqüentemente, substituição da mesma por uma junta
governativa composta dos marítimos: Emílio Bonfante
Demaria, Presidente; Álvaro de Souza, Secretário; Linetheu
Isaac dos Santos, Tesoureiro, aclamados por unanimidade
pelos sindicatos em greve e signatários do Pacto da Ação
Comum, até que sejam realizadas eleições dentro de 90 dias.
Solução: O Ministério do Trabalho alertou para o perigo em
adotar uma política intervencionista, optando por manter a
diretoria eleita. Convocado pelo Comando da Greve, o advogado Emanuel Sidré Viveiros de Castro recomendou a busca
por um mandado de segurança contra o ato do Ministro do
Trabalho, que aprovou as eleições na Federação.
25) Suspenderão o movimento grevista depois de satisfeitos todos os sindicatos com aprovação unânime da Comissão Central da Greve, exigindo o pagamento das soldadas e salários
correspondentes ao período de greve, não aceitando qualquer punição por menor que seja a nenhum de seus participantes, o que implicaria uma nova greve.
Fonte: Jornal do Brasil, 26/06/1953

1

Em março de 2000, celebrou-se a unificação do Sindicato Nacional dos Oficiais de Náutica com o Sindicato Nacional dos Oficiais de Máquinas, que deu
origem ao SINDMAR.

2

Carta promulgada em 1946, ano da redemocratização, pelo presidente Eurico Gaspar Dutra.
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Justiça fiscal
Oficiais que tiveram valor do imposto de
renda descontado sobre incentivo para
aposentadoria podem reaver dinheiro

O

ficiais mercantes da Fronape
que, em dezembro de 1992,
aderiram ao Programa de Incentivo à Aposentadoria por Acordo
Rescisório de Contrato de Trabalho ainda podem recorrer à Justiça para recuperar parte do dinheiro retido a título de
imposto de renda. O direito a restituição
foi assegurado pela Instrução Normativa
(IN/SRF 165/98), assinada em 1998 pelo
então Secretário da Receita Federal,
Everardo Maciel, sendo estipulado o prazo de cinco anos para o exercício do pedido de devolução.
Segundo o CLC Luiz Augusto C. Ventura, que conseguiu recuperar os 25 %
do incentivo descontados dos valores
indenizatórios, todos os Oficiais tinham
uma característica em comum: eram aposentados readmitidos e recontratados
por tempo indeterminado. Alguns deles
já estavam há mais de 10 anos nessa situação, sendo que a maioria já tinha mais
de 30 anos de atuação e outros já atingiam a marca dos 40 anos de serviços prestados. “Na realidade, não se tratava de
um programa de adesão voluntária e sim
de adesão compulsória, já que todos os
funcionários ‘convidados’ a aderir ao
Programa já eram aposentados”, afirma
o Capitão em carta enviada ao SINDMAR.
A polêmica em torno da questão teve
origem na interpretação dada pela Receita Federal, que alegou que a norma só
era válida para trabalhadores inscritos no
Programa de Demissão Voluntária (PDV).
“A Fronape queria, na verdade, se desfazer desses empregados marítimos aposentados para enxugar seu quadro de
funcionários e instituir um Programa, ao

qual fomos obrigados a aderir sob pena
de sermos simplesmente dispensados.
Em vista dessas evidências, o programa
era de fato de Demissão Voluntária e não
de Incentivo à Aposentadoria”, argumenta Luiz Augusto, acrescentando que alguns de seus colegas de trabalho ficaram
isentos do recolhimento do imposto.
“Nunca consegui entender nem aceitar as
explicações”, declara.
Para obter a restituição do imposto
cobrado indevidamente, o CLC Luiz
Augusto, contudo, precisou enfrentar uma
batalha jurídica, tendo dois requerimentos
indeferidos na própria Secretaria da Receita Federal. “A Receita informou, na época,
que o prazo de 5 (cinco) anos para o exercício do pedido de restituição não tinha
sido observado. Só que a prescrição ou
decadência não se aplicava a este caso, já
que a IN/SRF 165/98 só veio a ser
publicada no Diário Oficial da União do
dia 6 de janeiro de 1999. Ou seja a decadência só poderia ser contada a partir do
dia 7 do mesmo mês”, atesta o oficial.
Inconformado com tal decisão, o capitão recorreu ao Primeiro Conselho de
Contribuintes, em Brasília, que em outubro de 2000, deu provimento ao recurso
por seis votos contra um. Finalmente, em
dezembro do ano passado, vencida a burocracia na Delegacia da Receita no Rio
de Janeiro para o cumprimento da decisão, foi concretizada a devolução do imposto. “Foi uma luta de três anos e meio”,
ressalta Luiz Augusto, lembrando que
quem estiver na mesma situação deve
agir até janeiro de 2004, quando será efetivada a decadência.

Os interessados em conhecer a íntegra do carta do CLC Luiz Augusto C. Ventura devem entrar em
contato com o SINDMAR através do telefone 2518-2164 ou pelo e-mail imprensa@sindmar.org.br.
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Trechos do parecer do Conselheiro Orlando José Gonçalves Bueno,
relator do caso no Primeiro Conselho
de Contribuintes (6ª Câmara)
“(...) Não se pode ignorar que o Recorrente se
inseriu em um programa empresarial para
seu desligamento, de caráter indenizatório,
não obstante encontrar-se já aposentado, que
não elide a definição especial para a existência do citado incentivo demissionário, posto
que se não aderisse compulsoriamente, com
a ressalva a contradição semântica, seria
simplesmente demitido como qualquer outro empregado, sem as condições especiais
estabelecidas no citado programa.
Desta feita, afastada a preliminar de decadência e por esse aspecto de mérito, reconheço
a procedência do pedido e dou PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para se processar
o pedido de restituição nestes autos, inclusive
no concernente a sua atualização monetária
na forma da lei, visto que o direito ao exercício do pedido de restituição, incidente sobre
os valores tidos como de caráter indenizatório
deve ser exercido no prazo de cinco anos datado do ato normativo (IN 165/98) que
considerou indevida a retenção do Imposto
de Renda, incidente à época do respectivo
pagamento das verbas indenizatórias ao
Contribuinte, na esteira das reiteradas decisões dessa 6ª Câmara deste Conselho.”

CCMM homenageia Severino Almeida

N

o último dia 16 de julho, em
concorrido almoço no Hotel
Guanabara, no Centro do Rio de
Janeiro, o Centro de Capitães da Marinha
Mercante homenageou o companheiro
Severino Almeida, pelos relevantes serviços prestado à categoria e ao setor.
“Agradeço a homenagem e interpreto-a como uma homenagem aos meus
companheiros de Diretoria, que ao longo destes mais de três anos à frente do
SINDMAR, ou 10 anos, se considerarmos o período de gestão no antigo
Sindináutica, sempre contribuíram, assim como eu, no limite de suas possibilidades, para um trabalho eficiente, em
nossa ação sindical. Meu trabalho é um
trabalho de equipe. Nunca me vi sozinho e nunca deixei de receber irrestrito
apoio dos meus companheiros. Diante
de um movimento sindical, que conheço muito bem, pelo exercício de mandato em entidade superior, onde as disputas por espaço são tão violentas, me sin-

to um privilegiado”, afirmou Severino, na
ocasião, emocionado.
Além destes companheiros, Severino,
em seu discurso, fez questão de destacar a
contribuição que recebeu no início de seu
envolvimento no movimento sindical, de
dois companheiros que ele definiu como
“seus heróis”: Emílio Bonfante e José Murilo
de Faria. “Por mais que faça, jamais conseguirei retribuir o que recebi”, admitiu.
Além dos companheiros de profissão,
esteve presente o Secretário da Indústria
Naval, Energia e Petróleo, do Rio de Janeiro, Wagner Victer, que reviveu para todos o
início da luta pelo soerguimento do setor,
nos anos 90, e a contribuição do homenageado. “Destaco no meu amigo Severino,
sua determinação, coerência e seriedade,
em sua história de defesa de nosso setor”,
observou o Secretário.
Após o evento, comentando a homenagem, o companheiro Severino observou que se sentiu como o antrópologo e
professor Darcy Ribeiro, que certa vez,

O presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, (à esquerda) recebe a placa do
CMT Álvaro José de Almeida Junior, pelos
serviços prestados à Marinha Mercante.

escreveu: “Nos confessamos é uns aos
outros, os de nossa iguala, não aos que
não tiveram nem terão vidas de viver, nem
de confessar. O reconhecimento dos companheiros sempre tem um gosto especial.
Nenhum outro, na atividade que você exerce, se compara a este.”

Íntegra do discurso do CMT Álvaro José de Almeida Junior, Presidente do CCMM
“Havia um homem que não sabia o que
era impossível: foi lá e fez.”
Essas palavras de um filósofo contemporâneo definem, com precisão, o nosso
homenageado de hoje: Severino Almeida
Filho. Competente, carismático, empreendedor e, acima de tudo, determinado.
Severino pode ser considerado aquilo que
os ingleses denominam de ‘Self Made
Man’. Isto é, um homem que se fez por si,
captando o que de melhor a sábia universidade de vida nos proporciona.
Nascido em Pernambuco, cuja bela capital contempla as águas do Capibaribe e
Beberibe se fundirem com o Atlântico, num
amplexo de esperança; conterrâneo de figuras exponenciais na história do nosso
país, como: Luiz Inácio Lula da Silva, Helder
Câmara, Miguel Arraes e muitos outros,
Severino cedo percebeu que o espaço que
almejava era muito maior do que aquele
que a aprazível e valorosa região nordestina lhe oferecia. Uma vez no Rio de Janeiro, escolheu como profissão a vida no mar.
Tornou-se oficial da Marinha Mercante e,
como tal, conheceu novas terras e novos
horizontes, sedimentando as suas convic-

ções e exercitando a sua liderança. Como
conseqüência natural, tornou-se Presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de
Náutica da Marinha Mercante. Nesta oportunidade, o seu aguçado espírito de liderança trouxe-lhe a percepção do axioma:
‘o todo é maior do que a soma das partes‘. Entendeu que não fazia sentido termos Sindicatos de Oficiais na Marinha
Mercante agindo independentemente.
Com a par ticipação decisiva de José Válido, e outros companheiros fundou o Sindicato dos Oficiais da Marinha Mercante –
o SINDMAR.
Idealista e visionário, modernizou o Sindicato tanto profissional como materialmente. Nessa ocasião, Severino já era um
líder sindical nacionalmente reconhecido.
Seu passo seguinte foi a presidência
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários a Aéreos,
na Pesca e nos Portos, a CONTTMAF, a
qual exerce juntamente com a Diretoria de
Relações Internacionais da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Aquaviários e Afins.
A sua atuação na área internacional,

com participação direta na OIT e na IMO
o projetaram internacionalmente, como legítimo representante dos trabalhadores brasileiros naqueles organismos, aonde desenvolve importante trabalho.
Por tudo que aqui foi dito sobre o nosso convidado, e por muito mais que poderíamos dizer e que deixaremos para os historiadores, quando escreverem a heróica
saga do Sindicalismo Brasileiro é que o
Centro de Capitães resolveu prestar-lhe
esta homenagem que não tem dimensões
dos eventos de alto custo, mas tem, sim,
a sinceridade, a solidariedade e a chancela dos homens e mulheres do mar.
Severino, como reconhecimento por
tudo o que você tem feito pela Marinha
Mercante Brasileira, em todos os níveis
e, pelo muito que certamente ainda fará,
passamos as suas mãos esta placa que
materializa a nossa singela homenagem.
Desejamos que prossiga em sua brilhante singradura com ventos favoráveis e
muita água abaixo da quilha.”
Alvaro José de Almeida Junior
CLC - Presidente do CCMM
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Tragédia a bordo
CREA forma comissão para aprimorar normas
de segurança após acidente com a escuna Tona Galea

Q

uatorze anos depois da tragédia
com o Bateau Mouche, durante
a festa de Reveillon na Praia de
Copacabana, o segmento aquaviário volta
a ficar abalado por um grande acidente.
No último dia 19 de abril, a escuna Tona
Galea, voltada para passeios turísticos
naufragou em Cabo Frio (RJ), deixando um
saldo de 15 mortos. A tragédia expôs uma
vez mais as fragilidades do sistema de segurança para a navegação.
Com o objetivo de discutir e aprimorar as normas que regem o setor, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro
(CREA-RJ) instituiu uma comissão para
discutir junto com a Diretoria de Portos
e Costas (DPC) a unificação de procedimentos das duas entidades, visando a
prevenir tragédias deste gênero. A comis-

são é constituída por representantes do
CREA e suas Câmaras especializadas, da
Sociedade Brasileira de Engenharia Naval (Sobena), e do Programa de Engenharia Oceânica da COPPE/UFRJ.
De acordo com o Presidente do
CREA, Reynaldo Barros, que atua como
orientador do grupo de trabalho, um dos
passos considerados fundamentais para
o aprimoramento das normas é a verificação prévia da habilitação do engenheiro
naval responsável por atestar as condições técnicas de uma embarcação. “Um
engenheiro pode até estar capacitado
para autorizar um navio a operar, mas se
ele não efetuar o seu RP no CREA, estará
em situação irregular”, alerta. Para Barros, a medida dificultaria a montagem de
esquema de venda de assinatura por profissionais da área.

O presidente do CREA, Reynaldo
Barros acredita que erro de
cálculo provocou acidente com
a escuna Tona Galea.
O presidente sugere ainda que todas as embarcações construídas artesanalmente sejam vistoriadas por um responsável técnico, que ateste suas condições de navegabilidade. “A maioria dos
barcos com esta característica circulam
nas regiões Norte e Nordeste, aumentando o risco de acidentes”, ressalta Barros, acrescentando que o artesão só estará autorizado a atuar se seu estabelecimento estiver devidamente registrado
no CREA.

Erro de cálculo pode ter provocado tragédia com escuna
Para o Presidente do CREA, Reynaldo
Barros, o acidente envolvendo a Tona Galea
ocorreu em função de um erro de cálculo
do engenheiro Cícero Penteado Brito Viana,
encarregado da transformação da chata em
escuna, que teria autorizado o embarque
de um número de passageiros acima da capacidade. Oficialmente foi divulgado que o
barco poderia transportar até 78 pessoas,
mas, segundo Barros, para que ele se mantivesse estável, precisaria receber um número três vezes menor.
Na mesma época, a Capitania dos Portos divulgou uma nota oficial, informando que a documentação do Tona Galea
estava em ordem e que o engenheiro naval responsável teria apresentado, em
maio de 2002, após a reforma do barco,
um relatório à Marinha contendo as novas
especificações, com teste de estabilidade,
capacidade de passageiros e anotação de
responsabilidade técnica. “A embarcação
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era voltada para o turismo e, como havia
um interesse comercial, é possível que o
engenheiro tenha assinado a liberação da
escuna sem verificar as suas condições,”
revela Barros, acrescentando que Brito está
respondendo a um processo na Comissão
de Ética do CREA.
Em depoimento prestado à delegacia
de Cabo Frio, o engenheiro admitiu não ter
vistoriado a reforma do barco. Brito alegou
que os relatórios enviados à Capitania dos
Portos referem-se a uma embarcação de
madeira, afirmando desconhecer o fato de
o casco do Tona Galea ter sido revestido
com fibra de vidro, o que altera seu comportamento na água e exige a realização de
novos cálculos. O engenheiro negou ainda que tenha autorizado a alteração da capacidade da escuna.
O processo de adaptação da escuna
para navegação em mar aberto também foi
feito de forma ilegal. “Ao realizarmos uma

vistoria, constatamos que o galpão em que
foi realizada o arqueamento do casco do
barco não tinha a documentação regularizada”, afirma Barros, que decidiu autuar seu
proprietário, Walder Gusmão Athaíde, por
exercício ilegal da profissão. Além disso, ele
determinou o fechamento de outros dois
estaleiros, após realizar uma inspeção rigorosa nos estabelecimentos da região.
O Tona Galea era uma das 13 embarcações que fazem passeios em Cabo Frio pertencentes à Cooperativa dos Administradores de Navegação de Turistas e Passageiros
(Coopnav). A escuna partira às 10 horas do
terminal do Canal de Itajuru (que liga a Lagoa de Araruama ao oceano) para um passeio de duas horas, em direção a Ilha do
Papagaio, a 1,5 quilômetro da costa, em
frente à praia do Forte, a principal da cidade.
A embarcação era capitaneada pelo comandante Norberto Guimarães da Silveira, 78
anos, proprietário da escuna.

* CLC Darlei Santos Pinheiro

O Novo Código ISPS

E

m Conferência Diplomática realizada na IMO, em Londres, no
período de 09 a 13 de dezembro
de 2002, em que estavam representantes de 109 governos contratantes (membros da IMO), dos quais 102 assinaram a
Ata Final, entre eles o Brasil, foram aprovadas várias emendas à Convenção SOLAS – 1974, Capítulos V e XI*, e criado
um novo Código Internacional de Segurança para Navios e Instalações Portuárias (Código ISPS), com o objetivo de reforçar a proteção do transporte marítimo e instalações portuárias contra o seu
uso indevido (inclusive como alvo ou
uso para ações terroristas).
A alteração nos Capítulos V e XI à
Convenção SOLAS – 1974 e a criação
do Código ISPS, foram gerados após os
trágicos eventos de 11 de setembro de
2001 e estarão em vigor até 01 de julho
de 2004. O âmbito da atuação destes
novos instrumentos estará limitado inicialmente aos navios e instalações portuárias, constituído pela interface navio/porto.
As disposições que integram a alteração da Convenção SOLAS-1974 e a
parte “A” do Código ISPS, são de caráter
obrigatório e a parte “B” é composta por
orientações de caráter recomendatório
e, define responsabilidades dos Governos contratantes, estabelecendo obrigações às Companhias, Instalações Portuárias e Navios.

As Companhias, em curto prazo, terão custos de implantação e posteriormente, de manutenção. Para os governos, especificamente de países pobres,
será um fardo, pois terão que alocar recursos que, com certeza, farão falta em
outros projetos, além do que, isto é uma
interferência na soberania desses países, que se vêem obrigados ao cumprimento das regras, para que não sofram
sanções em suas relações comerciais
com os países ricos. Relações estas que
são de suma importância para suas sofridas economias.
As novas resoluções beneficiarão, de
fato, os residentes em países ricos (EUA
/ UE), pois estes, estão expostos a ataques terroristas por conta de suas políticas externas, predatórias para países
pobres, e em especial, para os países do
Oriente Médio.
Para os marítimos, além de outras coisas, trarão nova sobrecarga de trabalho,
pois o novo código, gerará mais treinamentos, simulações, exercícios e os registros que devem ser apresentados em
novas inspeções, agregando novas responsabilidades aos comandantes e tripulações.
Embora as novas regras mencionem
“Oficial de Proteção do Navio” como pessoa responsável pela proteção do navio,
não torna obrigatória sua inclusão no cartão de segurança. Em função disto, a
nossa organização sindical já está traba-

lhando junto às autoridades competentes, organismos internacionais e empresas para a obrigatoriedade de mais um
tripulante a bordo, não só dos navios
nacionais, mas, em todas as bandeiras,
mantendo assim a igualdade nos custos
e não contribuindo para o desequilíbrio
da competitividade entre as bandeiras e
empresas.
Novamente companheiro, a luta é árdua e difícil. Faremos frente a grandes
interesses, mas, é absolutamente necessário para melhorar nossa vida a bordo.
O que há de ser considerado, nesta
discussão, é que o que realmente tem
colocado em perigo a navegação e as
operações de bordo, são a fadiga e o
estresse, causados pela sobrecarga de
trabalho a bordo.
(*) Capítulo V da SOLAS-74 – altera
a regra 19, determinando a instalação do
“Sistema de Identificação Automática”
(AIS).
Capítulo XI-1 da SOLAS-74 – prevê a
instalação do “Número de Identificação
IMO do Navio” e adoção do “Registro
Contínuo dos Dados do Navio”.
Capítulo XI-2 da SOLAS-74 – cria o
novo Código ISPS, para reforçar a “Proteção Marítima e Portuária”.
O CLC Darlei Santos Pinheiro é representante da CONTTMAF em Londres, junto a
RPB-IMO

Harmonização de Inspeções
Menos quantidade e mais qualidade
Comandantes, Chefes e demais Oficiais, pensem nisso e enviem
sugestões através do email sindmar@sindmar.org.br
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Aquaviários definem políticas para o
setor no IV Congresso da CONTTMAF
“Nosso desafio é
elaborar propostas
de mudanças para
o setor aquaviário,
rompendo com esse
modelo que prevê a
troca do monopólio
do Estado pelo
oligopólio privado”

D

efinir as prioridades da ação sindical. Com este intuito, foi realizado entre os dias 30 abril e 2 de
maio, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro,
o IV Congresso Extraordinário da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Aquaviários e Aéreos, na
Pesca e nos Portos (CONTTMAF). O evento reuniu diversas autoridades nacionais
e estrangeiras, além de representantes
do judiciário, da Organização Internacional do Trabalho, e do Governo federal.
Na abertura solene do Congresso, o
Presidente da CONTTMAF, Severino
Almeida, ressaltou que o enfraquecimento da economia nacional coincidiu
com a perda de capacidade do País de
escoar sua produção por vias marítimas,
fruto da falta de investimentos na Marinha Mercante nas últimas décadas.
Severino destacou que o soerguimento
do setor e a manutenção da nossa soberania na indústria marítima passam
por três elementos básicos: empresas
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de navegação, tripulação e navios brasileiros. “Estamos vivendo um momento ímpar na história brasileira. Nosso
desafio é elaborar propostas de mudanças para o meio, rompendo com esse
modelo que prevê a troca do monopólio do Estado pelo oligopólio privado,
declara Severino, acrescentando ainda
que a legislação do País deve assegurar
que 2/3 da tripulação de uma embarcação seja composta por brasileiros.” Destacou também, com muita ênfase, a necessidade de mudança na política de
afretamento, que, segundo ele, deve
utilizar como referência a tonelagem
própria do armador nacional.
Outra medida apontada por Severino
como prioritária na retomada do desenvolvimento do setor aquaviário é a promoção de isonomia competitiva. “Não
podemos fazer frente a embarcações
que usam mão-de-obra barata com encargos subsidiados. Deve ser interesse
da armação combater esse tipo de prá-

tica. Um país sem o controle de uma
Marinha Mercante forte perde a sua capacidade de decisão sobre o como,
quando e por quanto transportar suas
mercadorias”, atesta o presidente, que
manifestou seu otimismo em relação a
gestão de Carlos Lessa no BNDES. “A
presença dele na presidência do banco
é uma garantia de transparência no
gerenciamento dos recursos. Para que
nossa atividade prospere, é importante
contarmos com linhas de financiamento corretamente utilizadas, e os recursos do Fundo de Marinha Mercante,
adequadamente gerenciados”, enfatiza.
Na ocasião, ele também elogiou a criação pelo Governo Lula da Secretaria Nacional de Pesca e assumiu o compromisso da CONTTMAF abrir, em breve, uma delegacia da Confederação em
Cabedelo (PB), considerada a cidade
mais marítima do Brasil.
O Diretor de Portos e Costas, Vicealmirante Napoleão Bonaparte, por sua

“Em um mundo, cada vez
mais globalizado e com o
implemento do processo ‘just
in time’, os marítimos tornamse cada vez mais estratégicos,
para a cadeia produtiva.”
vez, recorreu a História para exaltar a
vocação marítima do país. “Ao dividir o
Brasil em Capitanias, o colonizador português apostou que a maioria das nossas transações seriam feitas por vias
marítimas”, diz Bonaparte, destacando
que o pluralismo do evento poderá resultar na criação de um plano efetivo de
desenvolvimento para o setor. “A Marinha precisará formar um número maior
de trabalhadores qualificados para atender ao mercado”, prevê.
O Senador Saturnino Braga (PT-RJ),
assegurou que o Governo dará uma resposta às diretrizes traçadas por armadores e trabalhadores no evento. “Este
Congresso terá grande repercussão porque acontece em um momento histórico do País, ou seja, no início de um
Governo empenhado em ressuscitar a
navegação brasileira”, diz.

Não podemos fazer
frente a embarcações
que usam mão-deobra barata com encargos subsidiados.
Deve ser interesse da
armação combater
esse tipo de prática.
Um país sem o
controle de uma
Marinha Mercante
forte perde a sua capacidade de decisão
sobre o como,
quando e por quanto
transportar suas
mercadorias.

O Presidente da Federação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes
Aquaviários e Afins (FNTTAA), Ricardo
Ponzi, defendeu, em sua explanação, o
transporte hidroviário, como meio seguro
e econômico para o escoamento da produção. “Enquanto estivermos levando arroz em caminhão do Rio Grande do Sul
para o Piauí, poderemos estar combatendo a fome, mas não o subdesenvolvimento”, alerta, pregando o emprego do sistema multimodal de transportes.
A deputada federal Jandira Feghali (PC
do B-RJ), registrou seu compromisso de lutar para que os trabalhadores do setor reconquistem o direito à aposentadoria especial, e colocar em lei, a compensação
que lhes é devida pelo trabalho confinado.
Quanto à defesa dos direitos dos trabalhadores, foi enfática: “Não serei conivente com propostas que retirem direitos, que
flexibilizem leis trabalhistas ou que quebrem a unicidade sindical”, afirma a parlamentar, que enalteceu a qualidade da representação do evento e o esforço de todos os segmentos da Marinha Mercante
para manter a unidade. “O que vemos aqui
é um exemplo de sindicalismo sério, de
formulação de políticas e, sobretudo, de
luta. Este Congresso pode ser a pedra fundamental no esforço pela formação de uma
articulação ampla, suprapartidária em defesa dos trabalhadores”, afirma.
Também participou do Congresso,
o Diretor-Geral da Agência Nacional de
Transporte Aquaviário (ANTAQ), Carlos
Alberto Nóbrega, que enfatizou que tem
adotado medidas para impedir o monopólio privado do setor. Entre elas, está
a norma de arrendamento para área portuária, que determina que os operadores sejam fiscalizados. “Muitos contratos existentes dão amplos poderes aos
operadores e não estabelecem a obrigatoriedade de a autoridade portuária se
fazer presente para evitar conflito de interesses que prejudiquem o usuário e os
trabalhadores”, declara. Nóbrega informou ainda que a agência encaminhou estudos para o Ministério dos Transportes, recomendando investimentos na
Marinha Mercante para estimular o comércio exterior brasileiro.

Severino Almeida
Presidente da CONTTMAF

“O que vemos aqui é um
exemplo de sindicalismo sério,
de formulação de políticas e,
sobretudo, de luta.”

Jandira Feghali
Deputada Federal

“Este Congresso terá grande
repercussão porque acontece
em um momento histórico do
País, que tem um novo Governo empenhado em ressuscitar
a navegação brasileira”.

Saturnino Braga
Senador

“A Marinha precisará formar
um número maior de
trabalhadores qualificados
para atender ao mercado de
construção naval e de
navegação de cabotagem.”

Napoleão Bonaparte
Diretor de Portos e Costas

“Com a atual matriz de
transportes, podemos até
combater a fome, mas, não o
subdesenvolvimento.”

Ricardo Ponzi
Presidente da FNTTAA

O Presidente da Fenccovib, Mario
Teixeira, por sua vez, criticou a Lei dos
Portos sancionada em 1993 que, segundo ele, não contemplou os interesses dos
trabalhadores. “A partir do momento em
que a administração do porto deixou de
ser pública e passou para o operador privado, houve uma redução de 54% no custo operacional, com altíssimo custo social, causando extinção de postos de
trabalho e, por conseqüência, aumento
do desemprego. Grande parte deste
custo está sendo apropriado por armadores estrangeiros através do THC. A
sociedade, tanto quanto o usuário, está
sendo enganada” diz.
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“A Lei dos Portos não
atendeu aos interesses
da categoria portuária.”

Mário Teixeira

Atualmente apenas 3%
do total arrecadado
com frete é gerado por
companhias nacionais.
Na década de 1970,
nossa frota respondia
por 30% do frete.
Discursando em nome das empresas
nacionais de navegação, o Presidente do
Syndarma, Hugo Figueiredo, ressaltou
que a armação tem buscado prover todas
as condições de segurança para os trabalhadores. “O funcionário motivado nos dá
a garantia de um bom desempenho do
setor”, avalia. Figueiredo lembrou que a
falta de investimentos na Marinha Mercante na década passada teve reflexo direto no volume de mercadorias transportadas por navios brasileiros. “Atualmente
apenas 3 % do total arrecadado com frete
é gerado por companhias nacionais.

Na década de 1970, nossa frota respondia por 30 % do frete. Apesar do nosso
litoral ter cerca de 8 mil km de extensão, o
País transporta apenas 17 % de suas mercadorias através da cabotagem”, adverte.
Estiveram ainda presente ao evento,
o presidente do BNDES, Carlos Lessa, o
Secretário Estadual de Energia, Indústria
Naval e Petróleo, Wagner Victer, o Secretário Nacional de Transportes Terrestres,
Raul de Bonis, a Juíza federal Salete
Maccalóz, a Diretora-adjunta de atividades setoriais da OIT, em Genebra,
Cleopatra Doumbai- Henry, o Secretário
da Seção de Marítimos da ITF-Londres,
Jon Whitlow, o Gerente Geral da
Transpetro, Celso Luiz de Souza, o Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (CONTRATUH), Moacir Roberto
Tesch, o Coordenador Nacional de Fiscalização Marítima do Ministério do Trabalho, José Linhares, o Presidente da
CNTTT, Omar Gomes, representantes de
trabalhadores da Argentina, Chile, Cuba,
México, Panamá, Trinidad e Tobago, entre outras autoridades e líderes de entidades sindicais filiados a CONTTMAF.

Presidente da Fenccovib

“O funcionário
motivado nos dá a
garantia de um bom
desempenho do setor.”

Hugo Figueiredo
Presidente do Syndarma

“Ou a infra-estrutura se
coloca à frente da
produção ou ela impede
o seu crescimento.”

Carlos Lessa
Presidente do BNDES

“A norma de
arrendamento portuário
vem gerando reações por
parte dos operadores que
não querem ser
fiscalizados.”

Carlos Alberto
Nóbrega
Diretor-Geral da ANTAQ

Presidente do BNDES destaca retomada da construção naval
Um dos pontos altos do IV Congresso da CONTTMAF foi a explanação do
Presidente do BNDES, Carlos Lessa, para
quem, a solução dos problemas de infraestrutura de transportes e movimentação de cargas é fundamental para que o
Brasil possa competir em igualdade de
condições com outros países. “Enquanto os gastos do País com logística atingem 17% do PIB, nos Estados Unidos,
eles chegam a 10%. O Brasil perde posição porque sua logística é precária em
relação à das nações desenvolvidas”, argumenta Lessa, que destacou que as diretrizes do banco visam retomar a
vocação do BNDES como agente do
desenvolvimento do país. “No decorrer
dos anos 90, o BNDES foi se tornando
um banco de investimento e de negó-
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cios, deixando de lado a missão de garantir
a sustentabilidade do crescimento econômico e o fortalecimento da soberania nacional. O processo de privatização deixou seqüelas irreparáveis”, diz. Dentro desse contexto, Lessa destaca que a autarquia terá
quatro grandes linhas de atuação: a
inclusão social; a recuperação e desenvolvimento da infra-estrutura nacional; a
modernização e ampliação da estrutura produtiva; e a promoção das exportações.
Como resultado da nova política que
norteia a administração do banco, Lessa cita
a concessão de financiamento para a construção de 12 navios para o setor offshore nos
quatro primeiros meses do ano. “O plano
de retomada do desenvolvimento da indústria naval está lançado”, sentencia. O Presidente do BNDES também alertou para a

necessidade de o País recuperar a atividade pesqueira de alto-mar sob pena de
perder divisas. “Entre 70 e 80 embarcações de alta tecnologia atuam na pesca
na nossa costa. Todas são estrangeiras
e não empregam tripulação brasileira”,
adverte.
Lessa finalizou seu discurso, salientando que a oferta de serviços de infraestrutura deve caminhar na frente da demanda, para não se tornar fator de interrupção de um novo ciclo de crescimento, como ocorreu em 2001 durante
a crise de energia elétrica. “Se a nossa
economia crescer 5% por anos consecutivos, sofreremos um novo racionamento de energia. Fica claro que ou a infraestrutura se coloca à frente da produção ou
ela impede o seu crescimento”, conclui.

Delegados votam propostas de ação sindical

Dirigentes dos mais diversos sindicatos votam propostas de ação sindical no IV Congresso da CONTTMAF.

No último dia do evento, os delegados participantes do encontro discutiram propostas para o setor marítimo e
portuário, manifestando apoio unânime
à unicidade e à contribuição sindical, e
acordando defender a ampla, geral e
irrestrita representatividade da categoria pelo Sindicato. Para o Presidente da

CONTTMAF, Severino Almeida, a Proposta de Emenda Constitucional n° 29, de
autoria dos deputados Vicentinho (PTSP) e Maurício Rands (PT-PE), que pretende, pelo menos em discurso, promover a ampla, geral e irrestrita liberdade
sindical a trabalhadores, é exemplo de
modelo que enfraquecerá a organização

dos trabalhadores, na medida em que estabelece que, várias entidades podem representar uma mesma categoria de trabalhadores, sem suporte financeiro independente, estimulando o aparecimento de sindicatos amarelos e de chapa
branca. Os primeiros seriam suportados
financeiramente por empregadores, os
segundos por verbas controladas pelo
Estado. “Se o projeto for aprovado, o que
não acreditamos que ocorra, será um
grande golpe na independência do movimento sindical brasileiro”, sentencia.
Foi consenso também, entre os presentes, o entendimento sobre a necessidade de garantias legais, para o marítimo,
haja vista que este é um setor altamente
globalizado, e da promoção de uma estrutura mais satisfatória de treinamento e
aperfeiçoamento dos aquaviários. Foi defendida ainda, maior participação da organização sindical, no processo decisório
de elaboração do currículo do ensino profissional marítimo-portuário. Ainda durante a votação, os delegados rejeitaram
o Poder Normativo da Justiça do Trabalho, advertindo, que cabe às entidades
sindicais regularizar as relações laborais
dos seus representados.
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Nas próximas páginas,
acompanhe a íntegra da
palestra proferida pelo
Secretário da Seção de
Marítimos da ITF-Londres,
Jon Whitlow, na abertura do
IV Congresso da CONTTMAF.
Senhoras e Senhores

Primeiramente, gostaria de expressar minha satisfação por
comparecer a este Congresso da CONTTMAF, o primeiro de que
participo no Brasil. Muito tem se falado sobre o vosso país após
a eleição do novo governo. Tomamos conhecimento de muitas
melhorias nos setores marítimo, da pesca e da navegação interior,
setores estes sob minha responsabilidade no âmbito da ITF. Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para desejar os
melhores votos de sucesso a este Congresso em nome da família
ITF, que congrega 621 sindicatos na área de transportes em 137
países, representando cerca de 5 milhões de trabalhadores.
Abrindo o tema ‘Segurança Marítima, pós-11 de setembro’,
conforme me foi solicitado, devo assinalar que o impacto negativo do ataque terrorista contra os Estados Unidos tem sido
profundo. As mudanças provocadas por este atentado, se por
um lado, tiveram conseqüências negativas para os trabalhadores aquaviários, por outro, reforçaram nossa luta para assegurar
os objetivos da política da ITF. Este ataque também deixou claras as contradições inerentes a globalização, e que os avanços
em termos de desregulamentação e liberalização em nada melhoram o quesito segurança. Os EUA, que antes promoviam a
desregulamentação agora vêem a Segurança Nacional como sua
principal plataforma política.
Os contêineres, hoje chamados de ‘Unidade de Transporte
de Carga’, após o 11 de setembro, começaram a ser vistos como
armas com potencial para provocar destruição em massa. Os
relatórios agora contêm novas exigências que oneram ainda
mais os custos de segurança. Soubemos da instalação de equipamento de Raios X para verificar o conteúdo dos contêineres,
além de outras medidas complementares. No desembarque,
nos portos norte-americanos, os próprios aquaviários são vistos como terroristas ou como criminosos até que provem o
contrário. A pressão do Congresso norte-americano e a histeria
provocada pelo episódio, no qual cinco marítimos paquistaneses
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Entrar nos EUA está cada vez mais
difícil, e existe uma proposta de
abolir o sistema de visto na lista de
tripulação e a considerável discrição
exercida pelos Agentes de Imigração.
desertaram do navio causaram um grande impacto negativo na
capacidade dos marítimos de gozarem suas folgas em terra, dificultando também a troca da tripulação nos portos norte-americanos. As medidas de segurança chegaram ao ponto, de alguns
terminais privados proibirem até os marítimos de nacionalidade
norte-americana, que trabalham na navegação de cabotagem, de
tirar folga em terra durante operações em seus terminais.
Para os aquaviários que trabalham e vivem nas embarcações de longo curso a capacidade de ir à terra após ter atravessado o mar é essencial para que eles façam parte da tripulação.
Folga em terra é um dos direitos mais honrados e, sem dúvida,
um dos elementos mais vitais do bem-estar, no tocante às
condições de trabalho e de vida a bordo. A muitos marítimos
não é só negado o direito de folga em terra, mas também o
acesso às facilidades dos ‘Centros de Apoio aos Marítimos’,
mantidos por organizações religiosas em muitos portos americanos. Há também casos de emprego de guardas armados a
bordo para evitar que o pessoal deixe a embarcação, e o armador, ainda tem que arcar com os custos referentes à contratação
destes guardas de segurança.
Entrar nos EUA está cada vez mais difícil, e existe uma proposta de abolir o sistema de visto na lista de tripulação e a considerável discrição exercida pelos Agentes de Imigração. Em outras
palavras, o Oficial de Imigração poderia dispensar a exigência do
visto de entrada. As autoridades norte-americanas estão tentando estabelecer que todos os marítimos, cujos navios operem em

As novas provisões adotarão uma visão aproximada do ISM
(Código de Gerenciamento de Segurança Internacional).
•Elaboração de planos de segurança para embarcações
•Designação de oficial de segurança da embarcação

portos norte-americanos, tenham visto de entrada individual obtido nos Consulados dos EUA, após a verificação de seus antecedentes criminais. O custo do pedido do visto subiu para US$
100,00, valor que poderá ser maior, dependendo dos acordos
recíprocos entre os Estados Unidos e o país solicitante. Não
havendo um Consulado em sua cidade, o marítimo terá despesas
adicionais com transporte e hospedagem para solicitar seu visto.
O curto intervalo entre uma viagem e outra, enquanto o solicitante
estiver embarcado, também inviabiliza a obtenção do visto, já
que o mesmo não poderá ser emitido quando da chegada a um
porto norte-americano. Contudo, o visto em si, ainda não garante
o direito de entrada em território norte-americano.
As despesas dos armadores com a contratação de seguranças armados fizeram do visto uma condição de emprego e
o custo de emissão geralmente é repassado ao marítimo. Essas mudanças afetam todos os aquaviários, já que os obrigam
a ter visto de entrada, mesmo que seu país de origem tenha um
acordo bilateral com os EUA, como é o caso da Inglaterra.
Também houve mudanças na ‘Lei de Segurança de Fronteiras‘ dos EUA, que exigirá a inclusão em todos os documentos
de viagem do ´identificador biométrico‘ para facilitar a identificação de forma mais acurada.
Têm sido feitos esforços para tratar desta questão norteamericana e garantir um sistema mais justo baseado na equivalência. Isso faria com que as autoridades norte-americanas
usassem a regra das 96 horas da comunicação prévia do manifesto da tripulação, possibilitando às autoridades verificarem
os antecedentes por meio de seus computadores, além de
checarem a autenticidade dos novos documentos de identidade que estão sendo desenvolvidos no âmbito da OIT, que serão equivalentes ao visto de entrada.
Outra importante alteração na lei norte-americana diz respeito a criação de uma nova carteira de identidade nacional
para os trabalhadores em transporte de carga que usará a
tecnologia de ‘smart card‘ – cartão inteligente – que armazenará dados do portador em um chip de computador.
Estamos nos preparando para a Conferência Internacional
do Trabalho, que se realizará na OIT no próximo mês de junho,
quando a Convenção nº 108 será revisada, convenção esta
que dispõe sobre documentos de identidade de aquaviários.
Nosso desafio será satisfazer as aspirações da comunidade
internacional, relativas a maior segurança e, ao mesmo tempo,
proteger os direitos humanos e sindicais dos aquaviários.
Com certeza, não concordaremos com o uso da tecnologia
de ‘smart card‘, nem com a inclusão de chip ou tarja magnética
que impeça o marítimo de verificar os tipos de dados pessoais
que poderão ser adicionados ao seu documento de identidade.
Só concordamos com um documento feito com material semelhante ao utilizado na confecção dos atuais passaportes e que

•Designação de oficial de segurança da empresa
•Presença de equipamentos de segurança a bordo
•Elaboração de planos de segurança para instalações portuárias
•Designação de oficial de segurança para instalações portuárias
•Equipamentos de segurança nas instalações portuárias

Alguns aspectos importantes devem ser ressaltados:
• Três níveis de segurança, determinados pelo país de bandeira e
autoridade portuária: níveis de ameaças normais, médias e altas
• Monitoramento e controle de acesso
• Monitoramento e controle de pessoas e cargas
• Facilidade de comunicação prontamente disponível
• Sistema de vigilância, verificação, certificação e controle
• Inspeções pelo ´Port State Control‘, com possibilidade de a autoridade requerer informação sobre a embarcação, sua carga, seus
passageiros e tripulantes, antes da entrada, comunicando a possível
recusa do acesso ao porto

possa ser examinado por uma máquina de leitura. Proteção semelhante será também exigida para os sistemas de dados nacionais, que deverão ser implantados para os procedimentos necessários de verificação de dados e autenticação de documentos.
Uma das grandes questões será se endossamos ou não a inclusão do padrão biométrico, provavelmente, junto com linhas de
imagem facial transformadas em uma série de números, formando um código de barras, inserido na identidade do aquaviário.
Uma outra medida que terá profundas implicações para o
trabalhador marítimo é a adoção por parte da IMO, de novas
exigências de segurança marítima. Uma conferência diplomática realizada em dezembro de 2002 resultou na incorporação
de normas adicionais a Convenção SOLAS de 1974, na forma
do capítulo XI-2 (medidas especiais para aumentar a segurança marítima) e do ISPS (Código Internacional de Segurança e
Instalações Portuárias).
Estas novas medidas, obviamente, aumentarão significativamente a carga de trabalho dos aquaviários, considerando que
alguns já sofrem com a fadiga e as pressões econômicas e comerciais para reduzir o tamanho da tripulação.
Nossa preocupação é que esse esboço só leva em conta
aspectos relacionados à segurança, podendo causar um impacto negativo sobre os aquaviários; a ITF, porém, conseguiu assegurar que alguma proteção essencial fosse registrada no novo
código como, por exemplo, o preâmbulo: ‘Nada neste Código
deverá ser interpretado ou aplicado de forma a ferir os direitos e
liberdades fundamentais registrados nos instrumentos internacionais, particularmente, aqueles relativos a trabalhadores marítimos e refugiados, incluindo a ‘Declaração de Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho‘ da OIT, como padrão internacional para os aquaviários e trabalhadores portuários.‘
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Mais adiante, lemos no Código:
‘Reconhecendo que a ‘Convenção de Facilitação do Tráfego
Marítimo‘ de 1965, com suas emendas assegura aos membros
estrangeiros da tripulação serem admitidos em terra após o cumprimento das formalidades, as autoridades públicas não terão
razões de ordem de saúde e segurança pública para recusar o
desembarque. Governos signatários ao aprovarem novas medidas de segurança a bordo das embarcações e instalações portuárias deverão levar em conta o fato de que as pessoas que trabalham e vivem a bordo dos navios precisam de folga em terra e de
ter acesso aos ‘Centros de Apoio aos Marítimos‘, incluindo o
direito aos cuidados médicos.‘
Outro item de vital importância diz respeito aos dirigentes
sindicais e inspetores da ITF, que deverão ter acesso aos navios.
Após muito trabalho durante o qual vosso representante permanente da Delegação Brasileira junto à IMO, CMT Darlei Pinheiro, muito contribuiu, conseguimos assegurar a inclusão no
texto do documento dos planos de segurança de instalações
portuárias, como condição para sua aprovação: ‘procedimentos que facilitem a licença em terra para a tripulação do navio e
mudança de tripulação do mesmo, como também o acesso de
visitantes aos navios, incluindo representantes de entidades
humanitárias e sindicais dos marítimos.‘
Conseguimos também garantir a adoção de uma Resolução da Conferência Diplomática organizada pela ITF sobre ´aspectos relativos ao elemento humano e folga em terra para
aquaviários.‘ A Resolução contém uma cláusula de direitos e
reconhece que, dada a natureza global da indústria marítima, os
aquaviários necessitam de proteção especial.
Existem outros requisitos internacionais em andamento. Por
exemplo, a Conferência Diplomática da IMO também adotou
uma Resolução que cria um grupo de trabalho conjunto IMO/
OIT, para discutir uma questão mais ampla, relativa à segurança
portuária: ‘será considerado e recomendado com o propósito
de intensificar a segurança, a salvaguarda e defesa do meio ambiente, a forma e conteúdo de qualquer orientação adicional
que se torne necessária em uma questão mais ampla da segurança portuária, incluindo o relacionamento entre o navio e a
segurança portuária, considerações mais amplas relativas a segurança das instalações portuárias e defesa do meio ambiente,
incluindo a verificação da identificação daqueles que atuam ou
têm acesso às áreas restritas do porto’.
Esta resolução causaria um impacto significativo sobre todas as pessoas autorizadas pela administração do porto, sejam
estas trabalhadores ou usuários das instalações portuárias.
Ao mesmo tempo em que conseguimos garantir a inclusão de
mecanismos para proteger os direitos humanos e a liberdade
fundamental do aquaviário dentro dos novos parâmetros da IMO,
a Assembléia Geral da ONU adotou a ‘Resolução de Proteção aos
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Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais em ações contra o terrorismo‘. Vejamos o parágrafo 1:
‘As nações devem garantir que qualquer medida tomada no
combate ao terrorismo esteja de acordo com suas obrigações junto às leis internacionais, particularmente, com a lei dos direitos
humanos e dos direitos humanitários dos refugiados.‘
As diversas tragédias envolvendo embarcações na Europa
associadas aos relatórios dando conta de que a rede ‘Al-Qaeda’
possui ou controla navios de bandeira de conveniência (BDC)
chamaram a atenção do mundo para o sistema BDC. Um representante da Human Rights Watch, (que integra o ‘Painel de Especialistas sobre a Libéria, da ONU), denunciou durante uma audiência no ‘Comitê das Forças Armadas do Congresso Americano‘
o transporte ilegal de armas realizado por navios BDC. Diante de
tal afirmação, podemos concluir o seguinte:
‘As BDCs oferecem um alto nível de sigilo corporativo e são
fáceis de se obter. Algumas parecem ser especialmente atraentes para as redes de comércio ilegal de armamento.’ A União
Européia emitiu um relatório sobre’ a propriedade e controle de
embarcações’, que contém a seguinte conclusão:
‘Estas BDCs seriam a preferência lógica dos terroristas em
potencial, devido a impossibilidade das leis e jurisdições internacionais poderem checar ou exercer qualquer diligência sobre
o armador, porque, afinal de contas, o anonimato é o seu principal atrativo.‘
No despertar do desastre ambiental do naufrágio do
‘Prestige‘, na Costa da Espanha, houve uma mudança profunda
na percepção do sistema BDC e um consenso emergente de que
algo tem de ser mudado. A ITF está, atualmente, trabalhando em
uma iniciativa junto a ONU, que se der certo, permitirá a realização de incursões substanciais no sistema BDC com possibilidades até de provocar a sua eliminação. Através do sistema
BDC, o transporte marítimo tornou-se a primeira indústria
globalizada e o êxito em estabelecer uma regulação forte das
BDCs implicaria um forte abalo em outros ramos do transporte.
Estamos tentando reunir em um só documento vários imperativos políticos díspares que incluam:
• Preocupações com a segurança marítima
• Debates e discussões políticas pós-desastre do ‘Prestige‘
• Ligações entre embarcações BDC e o crime sem fronteiras,
envolvendo contrabandistas de drogas e de armas
•Ligação entre BDC e a pesca desregulamentada e ilegal
Muito Obrigado.”

Tradução livre : Edison Iabel

Consultor
jurídico Edson
Areias

A

CONTTMAF defende
trabalhadores no STF

dvogados de várias partes do
país tiveram notícia de recente
acórdão do Tribunal Regional da
2ª Região ( São Paulo) decidindo que na
ausência de novas convenções ou acordos coletivos de trabalho, as condições
já pactuadas continuam em vigor.
A questão já não comportava dúvidas
até que o Governo passado editou, em
1995, a Medida Provisória 1.053 que, no
meio do artigo final, revogava os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei nº 8.542
de 23 de dezembro de 1992.

Os parágrafos revogados enunciavam:
“ § 1° As cláusulas dos acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho integram os contratos individuais de
trabalho e somente poderão ser reduzidas
ou suprimidas por posterior acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho.”
§ 2° As condições de trabalho, bem
como as cláusulas salariais, inclusive os
aumentos reais, ganhos de produtividade do trabalho e pisos salariais proporcionais à extensão e à complexidade do
trabalho, serão fixados em contrato,
convenção ou acordo coletivo de trabalho, laudo arbitral ou sentença
normativa, observados, dentre outros fatores, a produtividade e a
lucratividade do setor ou da empresa.“
A CONTTMAF insurgiu-se
contra tal dispositivo e, em junho de 1998, já sob a presidência de Severino Almeida
Filho fez chegar a discussão ao Supremo Tribunal
Federal, ajuizando a
Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADIn) de nº 1.849,
preparada pelo
Consultor jurídico, Dr. Edson
Martins Areias.
Importa dizer
que a prerrogativa
de ajuizar a Ação Direta de Inconstitucionalidade é
restrita a apenas
nove entes dentre

os quais a CONTTMAF se alinha, por se
tratar de uma Confederação Nacional reconhecida nos termos da Lei.
Os argumentos da CONTTMAF mereceram acolhida em decisão liminar do Ministro Marco Aurélio, que suspendeu a
eficácia da Medida Provisória quanto ao
ponto impugnado, preservando a continuidade de acordos ou convenções coletivas anteriores sempre que os empresários ou empregados não chegassem a entendimento ou, como vinha acontecendo
freqüentemente, no caso dos empresários se negarem a negociar com o intuito
de derrubar as conquistas anteriores.
A decisão, embora posteriormente
revogada em plenário por razões de ordem meramente processual, levou os argumentos da CONTTMAF a vários artigos jurídicos e decisões judiciais formuladas posteriormente.
A partir de então, trabalhadores de
todo o País têm sido beneficiados por decisões judiciais como, por exemplo, as
emanadas do Tribunal Regional do
Paraná, do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Mesmo que a Medida Provisória haja
sido convertida na Lei n° 10.192, de 14
de fevereiro de 2001, a questão está viva,
aguardando julgamento de mérito no Supremo Tribunal Federal, nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade
2288 (ADI 2288) que tem por relatora a
Ministra Ellen Gracie, e na qual a
CONTTMAF figura como única autora.
Estes fatos, dentre muitas outras razões, justificam o reconhecimento e o
respeito que o Movimento Sindical e o
Poder Público demonstram em face da
operosidade e eficiência da CONTTMAF.
Os termos da referida ADIn podem ser
obtidos junto à CONTTMAF no endereço
eletrônico conttmaf@conttmaf.org.br.

• ANO IV

Nº 16 • |57|

Conferência Internacional do Trabalho aprova
novo texto para Identificação de Marítimos

C

om os acontecimentos do 11 de
setembro, os Estados Unidos
pressionaram o mundo para garantir informações mais detalhadas e seguras sobre os marítimos que chegam a
seus portos.
Já há algum tempo, governos e a indústria marítima internacional reivindicavam o aperfeiçoamento da Convenção 108, que trata dos direitos e mecanismos de identificação dos marítimos,
para que estes pudessem baixar terra nas
estadias de seus navios em terras estrangeiras. Numa indústria cada vez mais
globalizada, a entrada de marítimos nos
países para engajamento em seus navios, surtos em portos estrangeiros, ou
repatriamento passou a ser uma realidade cada vez mais presente.
Por sua vez, organizações dos trabalhadores, como a CONTTMAF, preocupavam-se com a possibilidade destas mudanças necessárias dificultarem o controle do marítimo estrangeiro em águas e
terras nacionais.
Esta questão envolve diversos interesses e uma complexidade que impli-
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cou numa ampla discussão internacional que, iniciada na IMO, desaguou na
OIT, que desde o ano passado realizou
reuniões com representações internacionais para debater esta matéria.
O presidente da CONTTMAF e do
SINDMAR, Severino Almeida, que acompanhou todo o processo, comenta: “O
mais difícil foi resistir ao interesse norteamericano de ampliar o seu controle nesta matéria, além do que o bom senso e a
soberania dos países pudessem aceitar.
Eles tenderam por um bom tempo, a caminhar por decisões unilaterais, ou limitar o campo de discussão à IMO, onde o
tripartidarismo não existe e sua influência é ainda maior, do que na OIT. Outro
ponto de extrema dificuldade, que envolveu a questão, refere-se à proteção
para o marítimo, quanto às informações
e dados de caráter privado de sua vida
pessoal. Ao final, considerando-se as dificuldades decorrentes dos interesses envolvidos, pode-se concluir que o resultado foi além do satisfatório.”
As bases em que o novo texto foi trabalhado, podem ser claramente percebi-

das no preâmbulo da Convenção revisada. Estas, entre outros aspectos, foram:
• a contínua ameaça à segurança de passageiros, das tripulações, dos navios,
aos interesses dos Estados e individuais, de seus cidadãos;
• a promoção de condições de trabalho
decente a bordo;
• a especial proteção de que o marítimo precisa, considerando a natureza
internacional da indústria marítima;
• a facilitação para a entrada no território dos Estados-membros, para o propósito de circulação em terra, trânsito, transferência ou repatriação;
• o trabalho e vida do marítimo a bordo, envolvido no comércio internacional, para o qual, o acesso facilitado
à terra é de vital importância para o
seu bem-estar geral;
Um aspecto de relevante interesse
para o pessoal embarcado é que o marítimo foi definido como a pessoa que está
empregada ou engajada, em qualquer
função a bordo de um navio, não sendo
este de guerra e que, após consulta às
organizações representativas de proprietários de navios pesqueiros e de organizações de pessoas que trabalham a
bordo destes navios, a autoridade competente poderá aplicar esta nova Convenção para o setor pesqueiro.

O auditor Mauro Costa Cavalcanti Filho,
da Fiscalização do Trabalho Portuário e
Aquaviário participou da Conferência
Internacional da OIT.

Ministro do Trabalho Jaques Wagner (1º da direita para a esquerda)
discursa na 91ª Conferência Internacional de Genebra.

Ficou ainda estabelecido com muita
clareza que o novo documento de identidade, não pode servir como um passaporte, nem irá substituir o que chamamos
de Caderneta de Inscrição e Registro - CIR.
Sua validade será estabelecida de acordo
com as leis e regulamentos do Estado que
o emite, não devendo ultrapassar 10 anos,
e sujeito à renovação a cada cinco anos.
Entre nós, muito provavelmente, sua validade será de cinco anos.
Um dos aspectos mais importantes da
Convenção revisada é que os dados
biométricos do marítimo devem ser obtidos sem invasão da sua privacidade, desconforto, risco à saúde e ofensa a sua dignidade. Os dados biométricos devem também ser visíveis no documento. Os marítimos deverão ter acesso a máquinas de leitura para inspecionar os dados armazenados no documento, que não são visíveis a
olho nu. Tal acesso deverá ser providenciado pela autoridade que editar o documento
e os dados constantes no documento não
servirão para qualquer uso que, não seja
unicamente para identificar o marítimo.

Da permissão para ir a terra, do trânsito e da transferência de navios
Cada Estado-membro da OIT, quando a Convenção estiver em vigor, deverá
no menor espaço de tempo possível, permitir a entrada em seu território de um
marítimo portando uma identidade válida, para o propósito de ir a terra enquanto o navio estiver no porto, a menos que
haja claras suspeitas, quanto à autenticidade do documento de identidade.
Neste caso, nunca lhe será exigido o visto em passaporte. Todos os Estadosmembros da OIT, que não estiverem em
condições de atenderem a esta condição, deverão adequar sua legislação. É
assegurado ao marítimo o direito de ir a
terra, após o cumprimento de todas as
formalidades na chegada do navio e o
preenchimento de toda a documentação.
Também é garantida a entrada do marítimo no país estrangeiro com o propósito
de juntar-se ao navio, ser transferido de
embarcação, estar passando em trânsito
para engajar-se em um navio, ser repatria-

do ou para qualquer outra finalidade aprovada pelo país concedente.
Um dos pontos mais debatidos e de
muito interesse da CONTTMAF é que qualquer país-membro da OIT, antes de permitir a entrada do marítimo em seu território,
pode requerer satisfatória evidência, inclusive documental, do objetivo da entrada.
No entendimento da CONTTMAF, inclusive já deveria estar em vigor uma norma,
determinando que todo marítimo que entrasse no país, com o propósito de
engajamento, deveria obrigatoriamente
registrá-lo e receber da autoridade competente um documento comprobatório. Esse
mecanismo propiciaria um efetivo e rigoroso controle do acesso de tripulantes ao
nosso país. Engajamentos posteriores não
seriam permitidos sem este registro. O
documento comprobatório de registro
deveria ser mantido a bordo e sua cópia
na empresa responsável pela contratação
do marítimo estrangeiro. A amostragem

deste documento comprobatório seria
exigida a cada fiscalização, sob pena de
repatriamento. Desta forma, mesmo que
não tenhamos a possibilidade de fiscalizar todos os barcos regularmente, teríamos o controle da entrada e o exato conhecimento da ocupação deste mercado
de trabalho pelo marítimo estrangeiro.
A Convenção 108, revisada, entrará
em vigor seis meses após a ratificação
da mesma pelo segundo Estado-membro da OIT e registro junto ao Diretor
Geral daquela organização.
A Convenção ao todo, possui 18 artigos e 03 anexos, ocupando cerca de 26
laudas em corpo 10. Os associados interessados em conhecê-la por completo, o
que é recomendado, já podem encontrála, acessando o site “www.ilo.com” , nas
línguas oficiais da OIT. Se preferirem, podem solicitar o documento através do email “odilonbraga@sindmar.org.br”, ou ainda, através de carta.
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Rio sedia Conferência
Marítima Regional da OIT
Avaliação das Convenções
da OIT nas Américas e
aprovação de uma nova
convenção para a
indústria marítima é
tema de discussão

F

oi realizada entre os dias 28 e 30 de
abril no Othon Palace Hotel, em
Copacabana, na Zona Sul do Rio de
Janeiro, a Conferência Marítima Regional
da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), com a participação de autoridades
governamentais, técnicos e lideranças de
empresários e de trabalhadores, que atuam em 14 países norte-americanos.
Entre os temas discutidos no evento,
estavam: o processo em curso para a aprovação de uma nova Convenção, que reuniria num único documento, todas as 30
Convenções da OIT para o trabalho marítimo, as 29 Recomendações e 01 Protocolo, cujo texto final seria aprovado em
2005; a revisão das Convenções nº 108
(esta Conferência Regional no Rio foi anterior a Conferência Internacional em Genebra, onde o texto final foi aprovado, veja
matéria nas páginas 58 e 59) que trata
dos documentos de identificação dos marítimos, e finalmente de informes e avaliações, das Convenções da OIT, nas Américas, em especial a de nº 147, que dispõe
sobre as normas mínimas de proteção ao
trabalho, segurança e saúde a bordo dos
navios mercantes.
Os debatedores manifestaram a preocupação quanto as conseqüências para
as condições de trabalho e sociais na indústria marítima em todo o continente,
tendo em vista o impacto regional das
mudanças na estrutura internacional, que

|60| • ANO IV

Nº 16 •

Lideranças sindicais e representantes da OIT, do Parlamento e dos armadores pregam
uma nova convenção adaptada às mudanças sofridas pela indústria marítima.

incluem o surgimento de mão-de-obra
mais barata proveniente da Ásia e da Europa Oriental, empregadas em navios que
arvoram bandeiras de conveniência com
ampla flexibilização das relações laborais,
e, por conseqüência, com baixa regulamentação trabalhista, salários e condições
sociais. Abordou-se também a adoção de
um modelo de gestão da indústria orientado para a preservação ambiental e a
necessidade da Comunidade Marítima
emitir documentos de identificação da tripulação embarcada à prova de fraudes,
para dificultar o uso de embarcações na
promoção de atentados terroristas.
Segundo diversos estudos realizados
pela OIT, o setor marítimo passou por significativas mudanças nas últimas décadas, com forte conotação de indústria global. Atualmente, existem cerca de 50 mil
navios dedicados ao comércio internacional, o que representa um aumento de
quase 10% da frota mundial, com crescimento de 15% em sua capacidade de carga, somente nos últimos 10 anos. A bordo destas embarcações, atuam 1,25 milhões de trabalhadores, sendo que 1/3

deles são Oficiais. Este número exclui o
pessoal de restauração e serviços de
hotelaria, empregados nos navios de
transporte de passageiros, bem como tripulantes de pequenas embarcações de
pesca e de outras atividades costeiras.
O relatório adverte que a região hospeda dois dos maiores registros do mundo:
Panamá, que conta com a maior frota do
mundo, com mais de 123 milhões de toneladas, e Bahamas, que tem a terceira
frota do planeta. O documento expressa
preocupação com a idade média avançada
das embarcações do continente, fato, que
segundo a OIT, afeta a segurança dos trabalhadores embarcados. Em 2000, dos 35
países da região, apenas um, Antigua y
Barbuda, teria uma frota com idade inferior (12 anos) à idade média da frota mundial (13,4 anos). De acordo com o relatório, as embarcações de grãos e cargas, em
geral latino-americanas e caribenha, foram
avaliadas como as mais velhas do mundo.
Apesar de transportar até 31% da carga mundial, os navios registrados no continente empregam, contudo, um número
baixo de marítimos. Estatísticas apresen-

tadas no estudo da OIT revelam que a região responde apenas por 10,86% do total de Oficiais em atividade em todo o
mundo. Para a OIT, essa distorção acontece porque “as agências de contratação
contam com circuitos bem estabelecidos
em outras regiões (Ásia e Europa Oriental
e Ocidental)”. Sindicatos nacionais do setor sofreram prejuízos com esta prática,
tendo seu peso político reduzido nos últimos anos. De acordo com o documento, a carência de representação dos profissionais do mar impede a evolução de
um processo de negociação que permita
a aplicação real e eficiente das normas
internacionais sobre questões sociais da
indústria marítima.
Para o Diretor Regional da OIT para
as Américas, Augustín Muñoz Vergara,
que esteve presente ao encontro, a
precarização do trabalho é resultado da
globalização econômica que impôs sé-rias
limitações às nações latino-americanas em
desenvolvimento, agravando problemas
históricos, como a pobreza e a exclusão
social. Vergara ressalta que a tendência de
recessão mundial se acentuou após episódios como os ataques terroristas em 11
de setembro de 2001 nos Estados Unidos, os escândalos corporativos nas empresas norte-americanas e a Guerra no
Iraque. “A globalização foi fundamentada no uso de tecnologias que aboliram
as fronteiras e distâncias. De repente,
descobrimos que a soberania territorial
pode ser compartilhada. Esse processo,
no entanto, não foi acompanhado de
uma universalização dos direitos humanos”, diz o dirigente, acrescentando que
a nova conjuntura orientada para o livre

mercado acirrou ainda mais as desigualdades sociais.
No âmbito da indústria marítima, Vergara crê que a implementação do trabalho decente está diretamente relacionada
a uma efetiva cooperação entre todos os
atores sociais envolvidos. “O impacto da
política de redução de custos nas condições laborais da tripulação foi significativo. Os direitos fundamentais do trabalhador não podem ficar submetidos às exigências do mercado”, afirma. O Diretor
da OIT pregou ainda o aumento das inspeções, visando corrigir deficiências na
indústria marítima em questões como a
segurança dos portos e dos documentos
de identificação dos marítimos.
De acordo com ele, a base para o fortalecimento da atividade marítima reside
na união de esforços de trabalhadores,
armadores e governos de seus respectivos países. Nesse contexto, ele destacou
a revitalização da Marinha Mercante do
Brasil, que aplicou com êxito o conceito
de ação tripartite.
Compartilha da mesma opinião, o presidente da CONTTMAF, Severino Almeida,
presente ao evento, que manifestou sua
satisfação com o grau de entendimento e
comprometimento de armadores, e governo brasileiros, durante o evento. Em sua
explanação, registrou que para o homem
embarcado, não lhe bastam apenas garantias de salários e condições de trabalho a
bordo adequadas. Enxergou limitações
nas Convenções da OIT, quanto às garantias mínimas relativas ao tempo embarcado. Para ele, a indústria marítima já despertou para os limites que devem ser impostos, quanto ao tempo dedicado ao traba-

lho a bordo. Mas, não quanto ao tempo
mínimo que o marítimo possa gozar em
sociedade. Os 30 dias anuais previstos em
Convenção da OIT, são absolutamente
insatisfatórios. “Esta discussão precisa ser
iniciada”, salientou Severino. “Não se pode
falar em níveis de segurança adequados,
sem termos os homens e mulheres a bordo, motivados pela perspectiva de uma vida
social mais efetiva, considerando-se é verdade, as especificidades do trabalho embarcado. Esta discussão, hoje não existe, e precisamos todos, governos e atores da indústria marítima promovermos
esta discussão. O trabalho embarcado
não é a razão de vida do marítimo. É uma
condição imperiosa para o exercício de
sua atividade profissional, mas, existe
vida, também, além da borda falsa dos
navios”, finalizou Severino.
Também compareceram ao encontro,
a Secretária de Relações do Trabalho do
Ministério do Trabalho e Emprego, Dra.
Ruth Beatriz Vilela, a Deputada federal,
Jandira Feghali (PC do B-RJ), o Presidente
do SYNDARMA, Hugo Figueiredo, a Diretora-adjunta de atividades setoriais da
OIT, em Genebra, Cleopatra Doumbia Henry, o Secretário da Seção de Marítimos da ITF-Londres, Jon Whitlow, o Secretário Regional da ITF-Américas, Antonio Fritz, o Diretor (até o início de julho,
agora na IMEC) da Federação Internacional dos Armadores (ISF), David Dearsley,
o Diretor de Portos e Costas, Vice-almirante Napoleão Bonaparte, além de delegados de países como Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Trinidad e
Tobago, México, Panamá, República
Dominicana, Cuba e Honduras.

Ministro do Trabalho garante apoio à Marinha Mercante
Na noite de abertura da Conferência
Regional da OIT , a CONTTMAF, a FNTTAA
e o SINDMAR, em conjunto com o
SYNDARMA, ofereceram um jantar em um
Restaurante da Zona Sul do Rio a toda a
delegação estrangeira e ao Ministro do Trabalho e Emprego, Jacques Wagner. O Ministro, em discurso na ocasião, enalteceu
o esforço das entidades sindicais e dos

empresários do setor para estimular o fomento da Marinha Mercante brasileira. Na
ocasião, o Ministro criticou a globalização
econômica que, segundo ele, resultou na
deteriorização do trabalho, no aumento da
informalidade e da rotatividade no emprego, além de uma progressiva queda na renda. “A globalização não pode ser
excludente. Temos que batalhar por um

modelo que combata o desemprego e gere
riquezas para o país”, declarou Wagner, salientando ainda o importante papel desempenhado pela atividade marítima na geração de empregos e no desenvolvimento
do comércio exterior. O Ministro prometeu também agir com rigor contra a proliferação de mão-de-obra terceirizada em órgãos públicos e empresas estatais.
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Fórum defende a ampliação
das linhas aquaviárias
Líderes sindicais marítimos
e autoridades municipais
e federais discutem
propostas de ampliação
da malha hidroviária

F

oi realizado no último dia 13 de
junho, no município de Magé, o III
Fórum de Transportes Aquaviários
do Estado do Rio, com o objetivo de
discutir e propor a criação de novas linhas hidroviárias e cobrar das autoridades estaduais o cumprimento do decreto assinado em 23 de dezembro de
2002 pela então governadora Benedita
da Silva, determinando a abertura de licitação para a implantação da linha
Magé-Rio de Janeiro.
O evento contou com a participação
de ambientalistas e de representantes da
FNTTAA, do SINDMAR, do Sindesnavi, do
Sindicato dos Condutores da Marinha Mercante, do Sindicato dos Marinheiros e Moços de Máquinas, da prefeitura de Magé, e
da Coordenação dos Estudos de Pós-graduação em Engenharia (COPPE) da UFRJ.
Na ocasião, o Secretário de Planejamento
de Magé, José Vicente Neto, citou os inúmeros benefícios que a nova linha traria a
cidade. Para ele, o projeto vai desafogar o
trânsito da região, além de proporcionar
um transporte mais seguro e eficiente para
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a população. “Os trabalhadores que se
deslocam para o Rio são obrigados a arcar
com altos custos, que incluem o pedágio.
Isso acaba gerando desemprego”, alega o
secretário, salientando que a nova linha
deverá incentivar, por outro lado, o fomento do turismo na cidade, marcada pela presença de monumentos históricos. “As pessoas terão mais de uma opção de transporte, podendo assim evitar o tráfego por
vias com alto índice de violência e acidentes”, ressalta. José Vicente disse ainda que
o BNDES, que elaborou o estudo de viabilidade econômica do projeto, poderá financiar a empresa que vencer a licitação, ainda sem data definida.
Já o Coordenador do Programa de Engenharia da COPPE, Carlos Neves, que
também compôs a mesa de debatedores
enxerga no Estado potencial para o desenvolvimento de outras duas linhas
hidroviárias: Centro do Rio – Barra da
Tijuca e Centro do Rio – Macaé. “Todo
trâmite legal para a criação dessas linhas
foi cumprido. Cabe agora ao Ministério
Público analisar a documentação e, pos-

teriormente, ao Executivo publicar os
editais”, declara. Ele lembra ainda que o
transporte hidroviário tem custo menor
de implantação que o rodoviário. Opinião
compartilhada pelo Diretor de Assuntos
Estratégicos da Secretaria Municipal de
Urbanismo do Rio, Sergio Bello, que admitiu que a cidade, como sede dos Jogos
Pan-americanos de 2007, necessita
implementar um sistema de transporte
viável. “A proposta de duplicação da AutoEstrada Lagoa-Barra implica gastos
altíssimos, além de provocar aumento na
emissão de gases poluentes“, adverte.
Durante o encontro, o ambientalista
Sergio Ricardo, representante da Secretaria Nacional de Meio Ambiente do PT,
assumiu o compromisso de trabalhar
para que o Governo inclua no Plano Pluri
Anual (PPA) investimentos na malha
hidroviária do País. “Os estudos já existem há mais de 20 anos, mas não há interesse do Estado em executar o projeto.
Além disso, o setor rodoviário exerce enorme pressão sob o Governo, pois teme ver
suas margens reduzidas”, argumenta Sergio, enaltecendo a iniciativa da FNTTAA
de promover fóruns itinerantes sobre o
assunto. O Secretário Administrativo da
Federação, José Silvério Garcia, por sua
vez, reafirmou a intenção da entidade de
participar de todos os grupos de trabalho
de transporte aquaviário. “Queremos, através do fórum reunir esforços para o fomento desta atividade na Baía de
Guanabara, o que contribuiria para a abertura do mercado para os trabalhadores
do setor. Um sistema de transporte integrado é fator gerador de renda”, conclui.

Ao final do encontro, os
debatedores definiram de
forma consensual os sete
passos a serem seguidos no
sentido de pôr em prática o
plano de descentralização
do modal rodoviário:
1) Manutenção do caráter itinerante do
Fórum Aquaviário nos municípios a
fim de mobilizar e conscientizar as
lideranças comunitárias, sindicais,
prefeituras para a importância deste
meio de transporte.
2) Envio de convite para os próximos
fóruns a representantes das Secreta-

rias Municipais de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico, assim
como dirigentes de Associações
Comerciais ou Industriais e empresas; solicitação à Firjan e a Associação Comercial de espaço para
debater a situação do transporte
marítimo no Estado do Rio de Janeiro.
3) Pedido de audiência no BNDES, com
a maior brevidade, tendo em vista o
uso de recursos do Fundo de
Marinha Mercante, entre outros.
4) Realização de Audiência Pública na
ALERJ, como forma de pressionar o
governo estadual a atuar de forma
efetiva.
5) Encaminhamento aos Ministérios
dos Transportes, das Cidades e do

Meio Ambiente e ao BNDES de
solicitação de inclusão do Transporte
Marítimo e Aquaviário nas diretrizes e
ações do PPA (Plano Plurianual).
6) Moção imediata de uma Ação Civil
Pública, em nome das entidades e
pessoas que constituem o Fórum
Aquaviário, visando desengavetar o
processo do Edital de Licitação da
linha hidroviária de Magé que
encontra-se paralisado desde o final
do ano passado.
7) Orientação aos participantes do
Fórum Aquaviário para que participem ativamente das Conferências
estadual e nacional das Cidades,
organizada pelo Ministério das
Cidades que definirá as diretrizes
políticas para o setor.
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Eletricistas chegam para juntar
forças com Oficiais Mercantes
Dirigentes sindicais
celebram unificação na
sede do SINDMAR. À
frente, da esquerda para
a direita: presidente do
Sindicato dos
Eletricistas, Marco
Aurélio da Silva,
Primeiro Presidente do
SINDMAR, Severino
Almeida e Segundo
Presidente do SINDMAR,
José Válido.

E

m Assembléia Geral Extraordinária realizada no último dia 23 de
junho, na sede do SINDMAR os
representados do Sindicato Nacional dos
Oficiais da Marinha Mercante aprovaram,
por unanimidade, a ampliação da base,
através da incorporação dos associados
do Sindicato Nacional dos Técnicos Eletricistas da Marinha Mercante.
O Presidente do Sindicato dos Eletricistas, Marco Aurélio Lucas da Silva, exaltou a decisão, afirmando que a categoria
terá benefícios com este processo. “O
SINDMAR é uma entidade forte, reconhecida internacionalmente por suas ações
em prol do trabalhador e capaz de resistir
às intempéries políticas”, declara, fazendo referência à política governamental de
desmonte das estruturas sindicais. Marco Aurélio ressaltou ainda as adversidades enfrentadas no início de sua gestão,
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destacando que, neste período, atingiu
índice de quase 100% de sindicalização.
“Sempre fui muito bem recebido pela diretoria do SINDMAR. Sempre me senti em
casa. Agora é a vez de estendermos isto a
meus companheiros eletricistas. A partir
de agora é nesta nova entidade que eles
buscarão apoio e solução para os conflitos de suas relações de trabalho. É aqui
também que comemoraremos nossas vitórias e conquistas”, diz.
Para o Presidente do SINDMAR,
Severino Almeida, a aproximação das duas
entidades ficou evidente ainda no ano
passado, durante a cerimônia de posse
da diretoria do sindicato dos eletricistas.
“É uma satisfação muito grande constatar que as duas categorias entenderam
nossos objetivos. O resultado é o apoio
maciço que tivemos para concretizar a
ampliação da base. Todos vamos ganhar

muito com mais este exemplo de unificação no meio marítimo. Estou confiante
que em pouco tempo, os bons resultados já serão notados”, concluiu Severino.
A decisão foi ratificada no último dia 8 de
julho em nova Assembléia Geral.

Representantes do Sindicato dos Eletricistas
assinam ficha de filiação ao SINDMAR.

Stuart Howard*

ONU apóia o alerta para aumentar as
responsabilidades dos países de bandeira

U

ma série de importantes desastres, o aumento de pesca por
BDCs, com resultados devastadores para os exauridos cardumes, e a
facilidade com que os ‘executores’ de
atividades ilegais e terroristas têm conseguido burlar a vigilância forçaram alguns governos a admitir que existe um
vácuo inaceitável no controle internacional dos oceanos e dos mares.
Alguns países reagiram através de
ações unilaterais para defender seus interesses contra ‘perigos‘ advindos de navios sub-standard e através do emprego de
embarcações militares para proteger seus
cardumes, realçando a crise de confiança
no sistema atual.
O controle dos oceanos encontra-se
numa encruzilhada. A escolha é clara –
ou os países de Bandeira assumem suas
responsabilidades e cumprem a lei internacional com respeito às embarcações
que arvoram seus pavilhões, ou a atual
estrutura legal estabelecida pela Convenção da ONU Sobre a Lei do Mar
(UNCLOS) será enfraquecida e finalmente desmantelada , na medida em que Nações Costeiras ou organismos regionais
agem por conta própria na tentativa de
deter esta ameaça.
Diante deste panorama, representantes de governos, de organismos internacionais e ONGs reuniram-se em Nova
Iorque, entre os dias 02 e 06 de junho no
chamado Painel Consultivo Sobre Oceanos e a Lei do Mar da ONU. Este encontro
foi organizado com o intuito de facilitar a
troca de opiniões e perspectivas em áreas
relevantes e para apontar questões a serem recomendadas para os debates na
Assembléia Geral da ONU, além das ações
a serem tomadas posteriormente.

Em sua minuta para o Painel Consultivo, o Secretário Geral da ONU recomendou que fosse levada em conta a necessidade de se definir precisamente o termo
genuine link para garantir que Nações não
registrem nenhuma embarcação sobre as
quais não possam exercer verdadeiro
controle do cumprimento de todas leis e
padrões internacionais. A UNCLOS exige
que existam genuine links verdadeiros entre Nações e navios que arvorem seus
pavilhões.
A questão do genuine link é crucial porque deveria significar que o armador tem
alguma forma de presença efetiva no País
de Bandeira, em termos de bens e recursos, podendo estar sujeito a multas e punições em caso de sério descumprimento de
leis ou padrões regulamentados. Contudo
a falta de uma clara definição deste termo
tem permitido que BDCs o interpretem à
sua própria conveniência, ignorando com
isso suas responsabilidades internacionais.
Tomando como base o relatório do Secretário Geral da ONU , uma ampla coalizão de organizações de direitos humanos
e de meio ambiente , entre as quais a ITF ,
a “Friends of the Earth International’, a
WWF International, ‘Green Peace’, a Global Witness apresentaram uma Declaração Conjunta da Sociedade Civil a ONU ,
apelando para que sejam tomadas uma
série de medidas com o fim de proteger
os direitos humanos dos marítimos , a
proteção do meio ambiente e da pesca.
Nesta declaração, está inclusa uma lista
abrangente de deveres e obrigações a cargo dos Países Bandeira e a preparação de
um acordo complementar a UNCLOS no
sentido de assegurar o efetivo cumprimento das responsabilidades inerentes aos
Países de Bandeira, de acordo com a lei

internacional. A ITF e estas organizações
tiveram também o apoio da “Human
Rights Watch’, durante a reunião.
As propostas da sociedade civil foram acolhidas com uma atenção especial, e contou com o apoio de delegações
influentes, entre as quais a do Brasil. Este
apoio possibilitou a inclusão de duas
questões chaves para a ITF: a necessidade de estabelecer uma ampla relação de
deveres e obrigações dos Países Bandeira e a clara definição do genuine link, a
serem levadas a apreciação da Assembléia Geral da ONU.
Muita coisa ainda precisa ser feita , em
relação a ações contra as BDCs, em vários
fóruns , incluindo a ONU. Muitas nações se
opõem firmemente ao progresso destas
questões. Apesar disso, ficou claro na reunião de NY o fato de que um número crescente de governos, organismos intergovernamentais e setores da sociedade civil acordaram para o fato de que este é um problema fundamental e que o mesmo está enfraquecendo um regime de leis apropriadas e
racionais que englobam a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. Nesta
reunião, ficou também evidente o apoio de
vários sindicatos nacionais. A influência política que podemos sustentar é advinda do
claro resultado do trabalho executado pela
CONTTMAF e outros afiliados da ITF, anterior a reunião. O contínuo apoio destes afiliados se converterá num fator crucial para
manutenção da pressão sobre governos
na arena internacional ao longo de nossa
campanha.
Tradução: Edison Iabel
Stuart Howard é assistente do secretário
geral da ITF.
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Wagner Granja Victer *

A retomada da Indústria
Naval, passo a passo
Se considerarmos que, na
década de 1970, chegamos
a ter a segunda indústria de
construção naval do
mundo, e que esta mesma
indústria praticamente foi
reduzida a pó, em meados
dos anos 90, podemos
afirmar que as modificações
institucionais realizadas
desde 1999 permitiram uma
exemplar evolução do setor.
O trabalho de retomada
estruturado por uma ação
do Governo do Estado do
Rio de Janeiro teve passos
bem definidos e,
principalmente, foi fruto de
uma discussão ampla e
participativa, cujo processo
passamos a apresentar
neste artigo

O

primeiro passo foi a obtenção de
uma sinergia entre os principais
agentes do setor. Entidades empresariais, como Firjan, Associação Comercial, Sinaval, Syndarma e ABEAM, se
alinharam plenamente ao mesmo objetivo e diapasão, com entidades de trabalhadores, como os sindicatos dos
Metalúrgicos e dos Marítimos, representados pela CONTTMAF. O diagnóstico e o
plano de trabalho, potencializado pelo
entrosamento entre os Governos do Estado, Federal e as Bancadas Federais e Estaduais, foram conduzidos de maneira
suprapartidária e sem a busca da paterni-
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dade exclusiva. Este “plano”, após
estruturado, foi a chave do sucesso e talvez seja um raro exemplo no País de uma
retomada industrial de maneira conseqüente, progressiva e sustentável.
O segundo passo, facilitado pela nova
realidade cambial, foi a busca do aumento da competitividade do setor de construção e reparo, e começou com a medida
do ex-governador Anthony Garotinho,
que tomou a importante decisão de
desonerar de ICMS o setor de construção
naval, atendendo histórica reivindicação
do setor. Tal medida ampliou-se, posteriormente, por outra ação do então governador, desonerando também de ICMS o
setor de reparos navais. Como terceiro
passo para o reaquecimento do setor,
visando a tirá-lo da inércia e também a
permitir sua sobrevida, contamos com
o essencial apoio da Petrobras e da
Docenave, que no início de 1999
priorizaram o reparo de suas frotas em
estaleiros nacionais. Tais encomendas
garantiram um nível de demanda mínima,
que alavancou mais de uma centena de
outras encomendas, muitas do exterior,
em estaleiros nacionais.
O quarto passo foi a criação de critérios a serem observados no afretamento de
navios que viessem a operar no País na
cabotagem e no apoio marítimo offshore. A
emissão da portaria 444 do Ministério dos
Transportes, de 10/12/99, disciplinou tais
operações e foi um avanço na regulação da
entrada no País de empresas de navegação
estrangeiras, seguindo com um aceno internacional importante, derivando novas regulamentações federais.
O quinto passo foi a eliminação da
hedionda sangria dos recursos do Fundo
da Marinha Mercante (FMM), que por força da Lei nº 9.530/97, vinham sendo desviados para outros fins. Somente em 1997
e 1998, cerca de US$ 1 bilhão deste Fundo, que não depende de recursos do Te-

souro e foi criado por Juscelino Kubitscheck,
foram “sangrados”. Nestes pontos a
atuação do grupo de trabalho parlamentar
com participação dos deputados Jandira
Feghali (PC do B), Márcio Fortes (PSDB), Luis
Sérgio (PT) e Carlos Santana (PT) foi fundamental para a emissão da Medida Provisória nº 2010-27, de 30/12/99, que eliminou
tal desvio de recursos. Infelizmente, em um
arroubo de tentativa de retrocesso foi emitida a Medida Provisória 59/2002, ameaçando eliminar os efeitos desta ação, que poderia gerar um novo expurgo de R$ 1 bilhão
ao fim de 2002, mas que foi rebatida por
ação parlamentar e do Governo estadual. O
FMM tornou-se uma exceção dentro do processo nítido e odioso de geração de superávit primário para remessa de divisas.
O sexto passo foi a articulação para
criação da Medida Provisória 1960/67,
de 24/10/2000, que modificou as condições de financiamento do Fundo de
Marinha Mercante, ampliando os prazos
de financiamento de 12 para 20 anos e
reduzindo os juros de 6% para 3,5%, promovendo condições propícias para a
competição na questão do crédito com
outras linhas internacionais.
O sétimo passo foi o casamento da
demanda da indústria do petróleo, que
cresce fortemente, com a indústria naval.
O ato emblemático foi o estabelecimento, em 2000, de uma demanda firme para
o futuro, visando atrair novos investimentos através do contrato de Barracuda/
Caratinga de US$ 2,5 bilhões, com compromissos contratuais da execução dos
serviços navais no País e a antecipação
da contratação de embarcações de apoio
offshore pela Petrobras. Tal procedimento
gerou paradigma para utilização nas licitações das Plataformas P51 e P52, cujas
obras terão início em 2003.
O oitavo passo, intimamente associado ao anterior, e certamente um dos
mais marcantes, foi a reabertura dos

maiores estaleiros do País – Verolme, em
Angra dos Reis, e Mauá, em Niterói – através da atração dos investidores internacionais de grande credibilidade – Grupos Fels e Jurong de Cingapura. Nesta
linha, 16 estaleiros no Estado do Rio de
Janeiro foram reabertos ou revitalizados,
com a atração de capital nacional e de
diversos países, como a Itália, Noruega,
EUA e Cingapura.
O nono passo foi a articulação junto a Petrobras para implantação de um
programa de substituição de seus
afretamentos por operação de licitações
antecipadas que permitissem a captação de financiamentos e construção
prévia de navios no Brasil. O programa
iniciou-se, com grande sucesso, com a
substituição de 22 embarcações de apoio
offshore e a retomada, após 15 anos, da licitação de petroleiros da Transpetro/
Fronape, em um total de 20. Infelizmente,
os quatro primeiros navios, ganhos pelo
Estaleiro EISA, vagueiam ainda pela burocracia federal.
O décimo passo foi a mobilização iniciada a partir do Estado do Rio de Janeiro,
que contou com o entendimento do relator
da matéria, Deputado Eliseu Resende (PFLMG) e que culminou com a criação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ), que lentamente, está iniciando
suas atividades. Vale ressaltar neste período a criação da Organização Nacional da
Indústria do Petróleo (ONIP), com sede no
Rio de Janeiro, como importante contribuição a este processo, lembrando que o
Governo fluminense tornou-se o seu primeiro sócio. Com o décimo-primeiro passo, o Governo do Estado fez um diagnóstico ambiental dos passivos dos estaleiros e o encaminhou para elaboração
de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), supervisionado pela Feema
e profissionais do setor, visando dar
sustentabilidade ambiental.
Na linha tecnológica e de recursos
humanos formulou-se o décimo-segundo
passo: a construção do Tanque Oceânico,
que foi inaugurado em maio deste ano,

na Ilha do Fundão, foi uma promessa de
campanha de Anthony Garotinho e se
tornará, por ser um dos mais modernos
do mundo, a principal célula promotora
da excelência da Engenharia Naval e
Offshore do País. Da mesma forma, o Programa de Capacitação de Mão-de-Obra
no Setor Naval já qualificou cerca de 3
mil pessoas nos últimos três anos, destacando-se a revitalização da Escola Técnica Estadual de Estruturas Navais do
Estado Henrique Lage, em Niterói, e a
reabertura em 2001 da Escola Técnica
do Arsenal de Marinha, que se encontrava fechada desde 1992.
Ainda faltam muitas ações federais, que incluem a implantação de um
Fórum de Competitividade do Setor
Naval do Rio de Janeiro, de caráter permanente e dinâmico e que promova o
debate dos problemas do setor, e a
agilização do BNDES, que, no Governo
Lula, ficou sob o comando do Dr. Carlos
Lessa, que parece ter compreendido a
importância do tema.
Também importante será a adoção de
uma postura firme do Governo brasileiro
no tocante ao combate aos subsídios e práticas comerciais indevidas de países que
têm competido com nossa indústria e Marinha Mercante – sobre este tema, inclusive,
encaminhamos estudo de alerta ao Ministério de Desenvolvimento e ao Itamaraty, que
contratamos com a COPPE/UFRJ.
No âmbito estadual, a Governadora
eleita Rosinha Garotinho dará continuidade à ação do Governo anterior, criando
o Programa de Modernização do Parque
Naval Fluminense, com incentivos fiscais
para o reaparelhamento competitivo das
plantas. O dispêndio cambial em fretes,
próximo a US$ 6 bilhões, e as participações pífias de navios nacionais em menos de 2% da carta transportada para o
exterior, acenderam a luz da importância
de navegarmos unidos para a solução
definitiva deste segmento. É um desafio
no qual temos a certeza de que o novo
Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se
engajará com competência.

* Wagner Victer é Secretário de Estado de Energia, da Indústria Naval e do Petróleo do Rio de Janeiro.
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Herez Pereira dos Santos

Transporte de DRI
Direct Reduced Iron
Historicamente tem sido reportados alguns acidentes em
navios transportando o minério classificado como DIRECT
REDUCED IRON-DRI.
O propósito deste trabalho é
a emissão de parecer a respeito do transporte do DRI
em navios graneleiros convencionais, tarefa que se
mostra árdua mesmo se
conduzida a várias mãos.
O objeto da proposição, por
sua dimensão, não se vê reduzido a simples análise do
resultado operacional relativo ao transporte, vez que
envolve decisão que se entrelaça a planos de níveis
diversos, principalmente
àquele que diz respeito aos
quesitos técnicos de manuseio, embarque, condução e
desembarque do produto.
Diante, pois, principalmente ,
da peculiaridade do Direct
Reduced Iron-DRI, não se
pode afirmar que o presente
afaste opinião diversa, ou
venha a esgotar o assunto
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l. Aspectos gerais
Apesar de produtores, exportadores e embarcadores de DRI considerarem seguro
o transporte do produto por via marítima, sob o ponto de vista de armadores e operadores de navios a questão não é tão pacífica como à primeira vista possa parecer.
Desde o surgimento do DRI no mercado, parcela considerável da armação, bem
como de outros setores da indústria da navegação, tem, na verdade, pelas características intrínsecas do produto (poeira prejudicial a acessórios e equipamentos do
navio, possibilidade de reoxidação com conseqüente emissão de hidrogênio, reação
química endotérmica, entre outros ), expressado preocupação com os riscos impostos ao transporte do prefalado produto.
Como reflexo dessa preocupação citam-se, a nível nacional, os procedimentos
normativos emanados de autoridades norte-americanas e canadenses, e, a nível
internacional, as recomendações contidas no BC Code da IMO , órgão da ONU com
competência originária para propor a adoção de medidas relativas à segurança da
navegação aos Estados-membros.
Ainda como reflexo dessa preocupação com o transporte daquele produto, citase o fato inconteste, pois informado pelos extratos obtidos de dados do mercado de
afretamento, de constar o DRI na lista de exclusão de carga da grande maioria das
Charterparties negociada nas bolsas de Londres e New York, dentre outras.
Especulando-se sobre as razões da rejeição de parte dos armadores ao transporte do DRI, poder-se-ia dizer , por exemplo, que, em se tratando de produto com tais
características físico-químicas, o risco, assim conceituado como a possibilidade ou
a proximidade de perigo por acontecimento eventual incerto que ameace de dano
pessoa ou coisa, é consideravelmente elevado, já que anuladas, por assim dizer, as
componentes de eventualidade e incerteza arraigadas ao próprio conceito de risco.
Em 1981 a Docenave transportou no Docegulf uma partida de DRI. O produto,
embarcado em Point Lisas-Trinidade & Tobago, destinava-se às indústrias no Brasil. O navio teve problemas durante a viagem, decorrente da reoxidação que se
processou na carga.
Casos de navios que, em passado recente, tiveram problemas com o transporte
de DRI têm sido citados nos artigos técnicos publicados pelos P & I Clubs. E apesar
destas ocorrências terem se dado já há algum tempo, no pretérito, nem os graneleiros
convencionais sofreram modificações sensíveis adequando-os mais ao transporte
daquele produto, nem tampouco novas técnicas de passividade surgiram para inibir
os riscos do transporte do produto. Parece, pois, como decorrência deste fato, ser
razoável que se afirme que qualquer estatística que não mencione casos de acidentes envolvendo DRI, tais como aquelas que vêm sendo apresentadas por alguns
exportadores/embarcadores, não expressa, na verdade, a realidade fática. Por outro lado, em sendo a política empresarial decisão unilateral que resulta da conveniência de postura de cada empresa face ao mercado, na medida em que se constata
como fato inconteste que boa parte dos armadores é reticente em aceitar o DRI para
transporte, invalida-se como argumento para convencimento a menção de alguns
deles estarem, quando concitados, dispostos a fazê-lo.

2. Aspectos técnicos
do transporte
Regra da IMO contida no BC Code estabelece que o navio nomeado deva ser adequado,
preenchendo todos os requisitos exigidos para
o transporte. Mas o que deve ser entendido
como navio adequado ?
Discute-se neste ponto do trabalho as recomendações existentes para o embarque,
estivagem e transporte do DRI face às características dos navios tidos como indicados ao
transporte do produto.
“Os porões devem ser inertizados”
Considerando as características físico-químicas do produto, a recomendação, como se
pode ver, é para que a inertização seja feita com
“nitrogênio”. O uso de CO2 na inertização dos
porões é impróprio, vez que, em caso de se ter
iniciado o processo de reoxidação natural do
DRI em qualquer daqueles compartimentos, a
presença do CO2 trará como resultado a geração de monóxido de carbono, aumentando, com
isso, ainda mais, sabe-se, o risco de potencial
explosão, que, no caso, por si só, já estaria potencialmente presente antes, sem o CO2, pela
simples presença do hidrogênio resultante do
processo endotérmico a que o DRI dá causa.
Os navios do tipo Ore-Bulk-Oil e Ore-Oil
são , em geral, dotados de equipamentos para
a produção autônoma de nitrogênio. Entretanto, por serem navios de maior porte bruto,
isto é, navios de, pelo menos, 85.000 / 90.000
MT de Deadweight, provavelmente, seu emprego e presença no trade de DRI somente se justificará, dentre outras razões, quando a relação Dwt Cargo Capacity / Stem tender à unidade ( Dcc / Stem = > l ) .
Os navios do tipo Panamax, isto é, navios
graneleiros na faixa entre 60.000 / 77.000 MT,
em média, de Deadweight, mais próprios em
termos de porte a este específico trade (DRI),
não estão, como se sabe, por seu turno, equipados com geradores de nitrogênio. Assim
que a inertização dos porões deverá, portanto , ser fornecida pela planta ou terminal em
terra. Se, porém, o nitrogênio para a adequada inertização dos porões não puder ser suprido pela infra-estrutura de terra, salvo assumindo-se o risco de potencial acidente durante a viagem, o transporte do produto, como
se vê, se posta inviabilizado.
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“Manutenção do nível de inertização durante a viagem”
Em navios sem produção autônoma de nitrogênio, fornecido este, a menos que seja fornecido algum mecanismo externo com capacidade autônoma para a eventual reposição de possíveis fugas do elemento de inertização (nitrogênio) ocorrida
durante a viagem, poderá a pressão inicial daquele gás inerte
sofrer queda variável e acentuada, reduzindo-se, até mesmo,
quem sabe, a níveis próximos a zero.
“O eventual incêndio, se ocorrido, não deverá ser combatido
com C02.”
Como decorrência desta recomendação, se pode notar que
na eventualidade de incêndio nos porões não haverá como se
combater o fogo. O C02, elemento normalmente presente no sistema de combate a incêndio dos graneleiros convencionais, pelo
risco de se ver gerado monóxido de carbono como decorrência
de sua mistura com o hidrogênio resultante da reoxidação do
minério, não poderá, de forma alguma, ser usado, pois, para o
combate do DRI em chamas. Por outro lado, a utilização de água
para o resfriamento e combate ao fogo , além das restrições que
se faz ao contato desta com o produto ( DRI ), implicará :
a) em peso adicional a bordo e, consequentemente , alterações de calados, redução da reserva de flutuabilidade, e alteração
na distribuição dos esforços da viga-navio;
b) no estado de fluidez provocado pela introdução da água
na carga, indo gerar, como conseqüência, reflexos na curva de
estabilidade .

“Passivação do produto”
O DRI, segundo se sabe, pode ser passivado aplicando-se
sobre este determinado produto químico, de forma a que venha a
ser formado um fino filme, isto é, um isolante, semelhante ao
verniz quando aplicado à madeira. Ocorre, entretanto, que processando-se o embarque pelo método tradicional , isto é, o produto sendo introduzido a bordo em queda livre, a energia potencial liberada poderá ocasionar a destruição deste chamado filme
passivador, reativando, então, a capacidade do DRI de se reoxidar.
“O DRI deverá ser embarcado seco e a uma temperatura de
65 graus”
Os navios graneleiros não possuem instalados equipamentos próprios à verificação deste requisito e seria temeroso entregar-se só à tripulação o controle da umidade da carga . Assim
é recomendável que a verificação das condições de embarque
da carga seja levada a efeito por pessoa qualificada, que atestará as condições de embarque da mercadoria .

“Os pocetos dos porões deverão estar estanques“
Integrantes do sistema de esgotos de resíduos, os pocetos
são compartimentos localizados nos porões por onde escoam
os resíduos de água e efluentes, no mais das vezes, resultantes
das fainas de limpeza daqueles compartimentos. Como é fácil
de se deduzir, para que os pocetos sejam feitos apropriadamente estanques, eliminando-se assim os riscos de, por erro ou
descuido humano, a água retornar ou ser introduzida acidentalmente pela rede do sistema de esgoto dos porões/pocetos, não
se fazem suficientes aquelas corriqueiras medidas marinheiras,
comumente adotadas para cargas outras. Em se tratando de DRI
haverá de ser providenciado um arranjo específico que dê mais
certeza de estarem reduzidos ao mínimo os riscos de penetração de água nos porões com aquele minério.

“Precauções devem ser tomadas com relação a poeira produzida no embarque do produto”
A circulação do ar no interior do navio , forçosamente , terá
que ser feita em circuito fechado para evitar que a poeira da
carga adentre os compartimentos habitáveis e exponha a saúde
da tripulação a riscos .
A baldeação constante do convés e das demais partes externas do navio com o intuito de se remover a poeira da carga
que se depositará nas estruturas do convés é outra das tantas
recomendações que embarcadores / exportadores apregoam.
Há que se notar, porém, que enquanto durar o carregamento
do DRI, a água de baldeação, único meio eficaz de se remover,
tal como recomendado, aquela poeira do minério, estará entrando em contato com resíduos da carga. Associada a este
fato, porções da carga estarão também caindo no mar. Disso,
resultará uma atmosfera rica em hidrogênio envolvendo o navio, e expondo a riscos a saúde dos que se encontrarem a
bordo, ainda que não tripulantes ( agentes, operadores do terminal, etc. ).
O mesmo pode ser dito se, acidentalmente , borrifos da
baldeação adentrarem alguns dos porões já carregados total
ou parcialmente com o DRI , dando início ao processo de
reoxidação do produto .

“O embarque do produto não deve se dar sob regime de chuva”
Em países subtropicais, onde o índice pluviométrico é, de
certa forma, alto, a ocorrência de períodos de instabilidade com
pancadas de chuva não está descartada. Por outro lado, decorrente das dimensões físicas dos porões, o fechamento deste
compartimentos pelo acionamento do sistema hidráulico das
tampas de escotilhas demandam, sem dúvida, algum tempo.
Assim que, estes dois fatores combinados podem, pois, fazer
com que a carga (DRI) venha a ficar, mesmo que por curto
interregno de tempo, exposta à água da chuva .

“Em caso dos índices de hidrogênio nos porões elevarem-se a
mais de 1%, a ventilação deverá ser implementada”
Nos navios de graneleiros convencionais, o sistema de ventilação dos porões não prevê, tal como se a entende, a ventilação forçada.
Dependendo, pois, das condições de vento e mar, a abertura
da ventilação natural, ou, conforme o caso e as necessidades, das tampas dos porões, poderá gerar, como conseqüência, o embarque de borrifos ou mesmo de massa de água
salgada nos porões .

|70| • ANO IV

Nº 16 •

“Caso se verifique algum ponto na carga com temperatura da
ordem de 200 graus Celcius, o Comandante deverá julgar a
conveniência de abrir o porão e resfriar a carga”
A inserção de água na carga, objetivando baixar a temperatura a níveis aceitáveis, poderá causar certo estado de fluidez
indesejável, com reflexos na curva de estabilidade do navio .
E o que dizer do processo de reoxidação do material quando
em contato com água salgada?

Apreciadas as características do produto em cada uma das
suas formas - HBI e DRI, e feitas as considerações relativas ao
transporte de cada deles, faz-se ressaltas aos seguintes pertinentes pontos :

“Caso a carga assuma temperaturas acima de 85 graus C, se,
sob o porão onde esta está estivada existir um tanque de
armazenamento de combustível vazio, este deverá ser enchido
com água de lastro”
Este procedimento é pouco comum e , até mesmo , poderse-ia dizer, impraticável, pois as redes de combustível, em geral,
não se comunicam com as redes de lastro.

• Processamento do DRI em HBI é apontado como a solução encontrada pela indústria para minimizar os riscos de
reoxidação do produto;

O Transporte HBI
Hot Bricket Iron

l. Aspectos gerais
O HBI , forma processada do DRI , apresenta-se,
segundo a literatura pertinente, como mercadoria
de menor risco para transporte do que o produto
do qual deriva.
Os principais pontos a serem considerados são:
a) a poeira;
b) a possibilidade de quebra dos brickets (tijolos)
durante o embarque .
Sobre o primeiro, os cuidados a serem observados devem ser aqueles mesmos já mencionados
para o DRI. Com relação ao segundo, cabe salientar que, embora a reoxidação do HBI dependa de
acontecimentos sucessivos, tais como, a quebra do
bricket durante o embarque, o conseqüente comprometimento da passividade em decorrência da
quebra, e eventual contato com água, não se pode
dizer de toda descartada .
Pela menor potencialidade de risco de reoxidação
do HBI, a inertização dos porões, dizem os manuais
técnicos, se faz desnecessária.
Comparativamente ao DRI, a abordagem feita pelo
BC Code da IMO em relação ao HBI se dá de forma
bem menos restrita , e as recomendações ao transporte reduzem-se sensivelmente.

Conclusões:

•Literatura disponível informa que o produto, embora em
essência o mesmo, apresenta formas de processamento próprias, com características distintas;

• Que mais ativo o DRI do que o HBI, os procedimentos de
manuseio , estivagem e condução a bordo diferenciam-se, havendo que se atender mais exigências técnicas em relação à
condução daquele;
• Os navios graneleiros adequam-se mais ao transporte de
HBI, onde a inertização e as exigências dela decorrentes se fazem desnecessária;
• A viabilização econômica do emprego de navios Ore-Oil’
e OBO no trade depende da quantidade de carga a transportar;
• Verifica-se, por meio de pesquisas, que há um maior número de armadores predispostos a aceitar o transporte de HBI;
Com base, pois, no que se vê exposto, considera-se que :
1º - a decisão de se produzir DRI ou HBI exige análise mais
abrangente do que simplesmente comparar o custo de embarque/transporte como querem alguns.
2º - em conjunto com as perspectivas de mercado - aceitação e procura do produto em uma ou outra de suas formas – DRI/
HBI, e as condições de compra e venda estipuladas - , há que se
levar em conta, principalmente, os reflexos da componente transporte, por força do alcance dos custos adicionais que demanda. A
avaria grossa, em que todos os interesses participam - navio,
carga e frete, v.g., instituto conhecido apenas do Direito Marítimo,
sujeita mais o transporte do DRI do que o do HBI. Da mesma forma,
pode-se dizer, ficam os riscos da aventura marítima como um todo
mais gravados com o transporte do DRI do que do HBI.
Herez Pereira dos Santos é Capitão de Longo Curso.
Este espaço está aberto para contribuição de trabalhos técnicos de
nossos associados. Os interessados devem remeter seus trabalhos para
o e-mail imprensa@sindmar.org.br. A publicação estará condicionada a avaliação técnica. O espaço disponível referência será de duas
páginas, podendo ser ampliado, em função de sua importância e dos
limites impostos pela editoração da revista.
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ESCOLAS

ACADEMIAS

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Centro Educacional Santa Mônica

Academia Rio Swim

Barra da Tijuca, Bento Ribeiro, Campo Grande, Cascadura, Madureira, Mangueira, Maricá, Ipanema e Santa Cruz.
Descontos: Turno Manhã 20%; Turno Tarde 30 %; Turno Noite 40%;
Desconto também no transporte.
Site - www.santamonica.com.br

Jacarepaguá

Forma Total
Humaitá

Centro de Dança Jaime Aroxa
Centro Educacional da Lagoa – CEL

Botafogo

Humaitá e Del Castilho
Descontos: 10%

Academia Universo Atlético

Belém

Belém

Grupo Educacional Ideal

Academia ABM

Batista Campos
Curso fundamental e preparatório vestibular
Critério: avaliação de boletins

Nazaré

Centro de Estudos Objetivos – CEO – Umarizal

HOSPEDAGEM

Descontos: 20%

Centro de Educação Técnica do Estado do Pará – CESEP –
Umarizal

Mirador Rio Copacabana Hotel
Copacabana

Descontos: 20%

CENTRO EDUCACIONAL DO SINDMAR
PLANO ODONTOLÓGICO

Odonto Empresa
Cedom

Venha Aprender Informática
Valor – R$ 30,00 por curso
Digitação, Windows, Word, Excel, Power Point, Access
Fale Francês em pouco tempo em um curso com muito diálogo e
conversação. Valor – 30 reais mensais - Sexta (18h às 20h30) ou Sábado
(9h às 11h30)
Instrutor: Jean Damian

www.cedom.com.br

DECORAÇÃO DE INTERIORES
CLUBE DE EMPREGADOS DA PETROBRÁS - CEPE
(ENTRE COM SÓCIO CONTRIBUINTE)

L’architetto Todeschini
Desconto: 15% ou 3 x sem juros
Site: www.todeschinisa.com.br

Mais informações sobre os convênios podem ser obtidas com
a Secretaria do SINDMAR pelo telefone (21)2518-2164.
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UNIVERSIDADES

TELEFONIA CELULAR

Rio de Janeiro

ATL
Plantão – Sede do SINDMAR

Universidade Estácio de Sá

VIVO

Cursos de Graduação e Pós-graduação
Exceto Medicina; Medicina Veterinária; Odontologia; Pedagogia; Letras e Direito.
Desconto: Instituto Politécnico 15%; Graduação 15%; Pós-Graduação 20%; Curso de Extensão 20% e 50% para portador de
diploma.

CURSOS DE INFORMÁTICA

Site: www.estacio.br

S.O.S. Computadores
Universidade Veiga de Almeida
Cursos de Graduação e Pós-graduação
Exceto Odontologia.
Isenção na taxa de inscrição no vestibular.
Desconto: Instituto Politécnico 20%; Graduação 20%; Pós-graduação 20%; Curso de Extensão 20% e 40% para portadores
de diploma.
Site: www.uva.br
Clínicas de Odontologia e de Fisioterapia da UVA – descontos especiais aos funcionários/associados, bem como aos seus
dependentes.

Todo Território Nacional
Desconto: 10%

BIT Company
A BIT Company é hoje uma das maiores redes de escolas de
Informática do Brasil.
Oferece todos os cursos de informática dentro de suas possibilidades financeiras. Venha conferir!!
Descontos de 35%.
Campus – Vila da Penha; Méier; Madureira; Caxias; Nova
Iguaçu; Niterói e Barra Mansa.
Site: www.bitcompany.com.br

Sociedade Unificada de Ensino Superior e Cultura S.A. – SUESC
Cursos de Graduação e Pós-graduação
Desconto: Direito 30%; Administração, Ciências Atuárias,
Ciências Contábeis e Economia 40%;

CURSOS DE DESENHO

Site: www.suesc.com.br

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

OBERG

Pós-graduação – Engenharia de Segurança do Trabalho: Prérequisito ser Engenheiro, Arquiteto ou Agrônomo ; Os demais
portadores de diploma - Executive MBA em Certificação de Sistemas de Gestão e Segurança Ambiental.

CURSOS AQUAVIÁRIOS

Análise de curriculum pela UFRJ – os currículos deverão ser enviados para os SINDMAR – de preferência via e-mail
joseserra@sindmar.org.br (02 vagas por curso)

Instituto de Ciências Náuticas – ICN

Site - www.poli.ufrj.br

Site: www.cienciasnauticas.org.br

Para obter descontos nos diversos estabelecimentos conveniados, o interessado
deve comparecer a sede do SINDMAR e solicitar sua DECLARAÇÃO DE SÓCIO.
São beneficiários dos convênios os associados e seus dependentes.
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CURSOS DE IDIOMAS

Rio de Janeiro

Santos

CCAA
Bangu, Campo Grande, Ilha do Governador, São Cristóvão, Madureira,
Del Castilho, Bento Ribeiro, Pavuna, Duque de Caxias, Ramos,
Maracanã, Copacabana, Santa Cruz, Itaguaí, Niterói, Grajaú, Laranjeiras, Jacarepaguá, Tijuca, Ipanema, Fátima, Flamengo, Nilópolis,
Belford Roxo, Bonsucesso, São João de Meriti e Queimados.

CCBEU
Santos e São Vicente

CNA
Méier, Tijuca, Bonsucesso, Pilares e Nilópolis.
Fisk
Irajá e Penha
British and American
Tijuca, Botafogo e Centro
All
Tijuca

Wizard
Campo

Salvador
CNA
Barra
Fisk
Pituba

Belém
Yazigi
Bairro do Marco

Wise Up
Todo Território Nacional
Wizard
Andaraí, Bangu, Bonsucesso, Botafogo, Campos, Centro,
Copacabana, Caxias, Flamengo, Fonseca, Freguesia, Gávea, Ilha do
Governador, Ipanema, Itaboraí, Leme, Madureira, Maracanã, Méier,
São Gonçalo, Tijuca e Vila da Penha.

CCAA
Tamandaré, Magalhães Barata e Doca Boulevard

Vila Velha
Fisk
Centro

Você faz a UNIFICAR.

Critique, opine, sugira!
O SINDMAR está abrindo um novo espaço para que você, leitor, colabore na elaboração da nossa próxima edição. Envie sugestões sobre
as matérias que você gostaria de ver publicadas na revista. Essa
saudável interação possibilita que você, como associado, conte com
um veículo cada vez mais conceituado e voltado fundamentalmente
para seus interesses.

As sugestões devem ser mandadas para o e-mail imprensa@sindmar.org.br.
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Galeria

Maldita

Lamentável galeria de políticos de
discursos bonitos e práticas horríveis.

Jutahy Magalhães Junior
- Advogado graduado pela UFBA
- Chefe de Gabinete da Vice-Presidência, ALBA (1975-1979)
- Deputado Estadual pelo PMDB-BA (1979-1983)
- Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia (1988-1989)
- Deputado Federal pelo PSDB-BA (5º mandato)
- Ministro de Estado do Bem-Estar Social (1992-1993)
- Líder do PSDB na Câmara dos Deputados (2001-2003)

• Votou a favor do Projeto de Lei nº 134/01, que altera o artigo 618 da CLT, flexibilizando direitos
trabalhistas como férias, décimo-terceiro salário, entre outros.
• Votou contra a proposta que isenta o empregado das custas por arquivamento de ação.
• Votou a favor da restrição do acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho, forçando a
conciliação na empresa.
• Manifestou apoio a instituição da Previdência Complementar para o servidor público, com
quebra da paridade e da integralidade e oferta exclusiva de benefício de contribuição definida.
• Votou a favor da Responsabilidade Fiscal, que previa o pagamento de juros em detrimento às
despesas com pessoal, custeio, investimento em infra-estrutura e nas áreas sociais.
• É a favor da implantação do regime de contratação pela CLT para o funcionalismo público, que
ficaria sem direito a negociação, estabilidade e aposentadoria integral.
• Votou contra a adoção de critérios justos para a dispensa do servidor estável por insuficiência
de desempenho.

Você sabia? Seu sindicato sabia!
Antes de votar, consulte seu sindicato.
Acompanhe em nosso site (www.sindmar.org.br) a composição desta lamentável galeria.

