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ABEAM

em rota de colisão com
trabalhadores marítimos

Empresas de
apoio marítimo
ﬁliadas a entidade
exigem qualiﬁcação
proﬁssional cada vez
maior sem, contudo,
oferecer condições dignas de
trabalho a seus empregados.

um ano de grandes
conquistas para a
família marítima
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Navegar não é preciso para
Petrobras e ABEAM
Severino Almeida Filho*

A

PETROBRAS e a Associação
Brasileira de Empresas de Apoio
Marítimo – ABEAM, têm algo em
comum em relação aos marítimos de seus
quadros de empregados: os tratam igualmente mal, mas por motivos diferentes.
No momento em que escrevemos
este editorial, os marítimos do sistema
PETROBRAS empunham suas armas de
greve para lutar e buscar a isonomia de
tratamento que esta Companhia, há mais
de meio século, teima em não lhes dar em
relação ao que pratica com o seu pessoal
de terra. Os resultados das batalhas que
travaremos nas mesas de negociações,
a bordo, nas diversas unidades no mar,
nos terminais ou mesmo em escritórios
em terra firme, só serão conhecidos em
poucos dias, e todos saberão na próxima
edição da nossa revista.
Já os marítimos com vínculo em empresas de navegação filiadas a ABEAM,
ainda não ensarilham as armas da greve.
Ainda. Aguardam por um rasgo de lucidez
daquela Associação.
Nós, dirigentes sindicais, já aprendemos que, é de onde menos se espera, que
nada sai mesmo. Da ABEAM, só podemos
esperar tratamento próprio do capital que
extrai do trabalho o máximo que pode.
Tomamos conhecimento, por exemplo,
em conversa recente, de como estão
admirados os novos acionistas franceses
da velha DELBA, filiada a ABEAM. Admirados. Não pela excelência administrativa,
mas, pela capacidade de sucateamento
de seu principal instrumento de ganho
que são as suas embarcações. Nem os
barcos novos, recentemente entregues,
escapam desta triste prática que transforma operações em iniciativas de risco
e seus acionistas em investidores de
tragédias anunciadas. É só uma questão
de tempo, se mudanças não forem procedidas em sua administração.

A PETROBRAS, por sua vez, comportase com a altivez dos cegos e surdos por
opção, diante do que lhes caberiam ver
e ouvir. Faz sentido. Se a própria estatal
não consegue enxergar o papel de seus
marítimos, dentro do seu sistema, que
integra subsidiárias e unidades as mais
diversas, nem ouve os seus reclamos
por um tratamento justo nas relações de
trabalho, por que haveria de se preocupar
em como se dá, a prestação de serviço dos
marítimos, nas empresas prestadoras de
serviços de apoio marítimo? A PETROBRAS
tem o contrato e isto lhe basta! Tragédias
anunciadas por conta de imperícia, falha
do equipamento ou esgotamento do material usado, não lhe interessam!
Aliás, a bem da verdade, nada que
venha do marítimo lhe interessa. Este
personagem, quando muito, é um mal
necessário. Não foi à toa, faz cinco
anos, tentou terceirizar seus marítimos
de uma tacada só. Não é por acaso que
o marítimo não se faz presente, rotineiramente, na divulgação de seus feitos
e de sua grandiosidade. A PETROBRAS
trata o marítimo como se ele nunca
tivesse dado inúmeras contribuições
na construção da empresa que é hoje.
As razões para isto? Perguntem àquela
estatal, que parece demonstrar ter sido
construída, única e exclusivamente,
pela engenharia e seus engenheiros.
A PETROBRAS e a ABEAM, de alguma forma, se merecem.
Não pensem os marítimos, que tal
comportamento, pautado pela desconsideração de suas imensas contribuições para a pesquisa, prospecção,
produção, transporte e administração
nas diversas fases da atividade petrolífera, e que resulta em inaceitável discriminação na comparação com o pessoal
do quadro de terra, será corrigido por
geração espontânea.

* Severino Almeida Filho é presidente do SINDMAR e da CONTTMAF
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Tal qual o oxigênio, que todos nós
sabemos como nos é vital, mas, que
parecemos só despertar para isto diante
de sua falta, devemos lembrar o quanto
nós fazemos falta.
Para isto, não busquem soluções
para operações de amarração, ou de
carga ou descarga. Fechem as válvulas. Não lancem cabos. Joguem ferros
n’água, ou ainda, não naveguem,
esperem...
Nada como a falta de oxigênio para
lembrar como ele é importante.
Saudações marinheiras.

Navigating is not accurate
for Petrobras and ABEAM
Petrobras and ABEAM- Brazilian Association of
Maritime Support Companies have something
in common, regarding seafarers of their
workforce: they both equally mistreat
them, although it may happen for different
reasons.
At the very moment we are writing this
editorial, seafarers of Petrobras System draw
their weapons of strike to fight for isonomic
treatment to what is practiced for shore
personnel, a plea that the Company, for more
than half a century, has refused to concede.
The results of the struggle we are about to
wage at negotiation tables, aboard the various
ocean units, at the oil terminals or even at the
offices ashore, only shall be known within
a few days and they will be vehiculated on
next Unificar.
As to seafarers bound to contracts with
navigation companies affiliated to ABEAM,
they haven´t yet drawn their weapons for
strike. They are still waiting for a blink of
lucidity from that Association.
We, Union negotiators, have already learned
that from where you least expect it is exactly
out of where nothing really happens. From
ABEAM we are only supposed to expect that

PETROBRAS and ABEAM, in a certain way, both
deserve each other.
Seafarers should not think that such a behavior,
led by disregard to their immense contributions
for research, prospect, production, transportation
and administration on the different stages of oil
industry thus resulting in an unacceptable
discrimination in comparison to shore staff, will
be straightened by spontaneous generation.
Just like oxygen, which all of us know how vital
it is although we only get aware of this when
we run out of it, we should remind Petrobras
the much we count.
Therefore, do not search solutions for tying
up operations, load and unload. Do close the
valves. Do not throw ropes. Drop anchors, or
yet do not sail and keep waiting.

32

Assessora de Previdência Social do
SINDMAR avalia as peculiaridades da
legislação previdenciária voltada para os
trabalhadores marítimos.

38
Retrospectiva 2004

Comunidade Marítima celebra ano de
conquistas especiais: inauguração de
uma delegacia sindical em Macaé,
realização do Primeiro Seminário do
SINDMAR, lançamento do edital de
pré-qualificação na licitação para a
construção dos 42 navios da Petrobras,
aprovação da Lei 10.893.

58

74

Porto de Cabedelo revitalizado

84

CONTTMAF e ANTAQ viabilizam
retomada das obras de
dragagem do cais paraibano.

Marinha Mercante
argentina fora da UTI

86

Atuação da organização sindical foi decisiva
na aprovação do Decreto 1.010/04, que
reaqueceu o setor no País.

92

Criminalização de marítimos

Impasse na
ABEAM
Empresas de apoio marítimo filiadas a
entidade navegam contra relações de
trabalho decentes e provocam reação de
oficiais mercantes.

Comando jovem nas
embarcações offshore

70

Marítimos do mundo inteiro fazem
protesto contra o rigor excessivo na
segurança dos portos dos EUA.

English version

By the way, as a matter of fact, nothing that
comes from a seafarer does not matter. This
character – the seafarer – is nothing but a
necessary evil. It was not without reason that
five years ago the Company decided to fire
all his seamen and hire their services through
interposed companies. It is not without reason
that seafarers do not count on Petrobras
announcements of company feats and its
grandiosity. Petrobras treats seafarers as if
they had never given abounding contributions
to build what the company means today. The
reasons for this? One should ask the sate
owned company that acts as if it had been
built just and exclusively by the Engineering
Department and its engineers.

Entrevista:
Ana Rosa

Sirenes em protesto no
Dia Marítimo Mundial

English version

On the other hand, Petrobras behaves with
the arrogance of those who are blind and deaf
by option and stand before what they were
supposed to see and hear. It makes sense:
when this state owned company, itself, cannot
perceive the role their seafarers play, neither
has ears for the claims for a fair treatment on
their labor relations, why then, would it care
about seafarers work performance in the ambit
of the companies it(Petrobras) hires to provide
offshore supply services? PETROBRAS holds
the contracts and this is enough: announced
tragedies due to lack of skill, equipment failure
or wear and tear of employed material is none
of Petrobras business!

Frota Oceânica,
Augusta Offshore, BOS,
Norsul, Metalnave, Barcas S.A, Elcano,
Aliança, Bandeirantes e Docenave
renovam ACTs com o SINDMAR.

Oficiais com pouca
experiência, mas
muita disposição e
conhecimento técnico,
ascendem cada
vez mais rápido
a postos de comando
e chefia-de-máquinas
e inovam indústria
marítima nacional.

Brasil entrega a IMO proposta de proteção aos
marítimos abandonados por armadores.
English version

Not even the new and recently commissioned
vessels,escape from this unfortunate practice
that turns their operations into hazard actions
and announced tragedies. These are but a
matter of time, in case changes should not be
enhanced on its Administration.

22

Acordos Coletivos

English version

proper treatment of the capital which extracts
as much as possible out of the workforce. We
have been told of how surprised the new French
stockholders of DELBA, affiliated to ABEAM,
are. Not for Delba administrative excellency
but for their capacity to scrap their principal
instrument of profit, i.e., their vessels.

102

Entrevista:
Odilon Braga
Diretor-Secretário do
SINDMAR conta como ajudou
a construir o modelo de
organização cadastral, que
faz da entidade a maior
referência no sindicalismo
marítimo brasileiro.

Conferência Técnica Marítima
sem resultados
Representantes dos trabalhadores,
da armação e dos governos
não conseguem chegar
a consenso a respeito
de documento único.

114

112

Proteção do meio
ambiente marinho

Brasil ratifica convenção internacional para
controle de água de lastro
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Petrobras / Transpetro

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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“Queremos que a empresa mantenha quatro lanchas por dia à
disposição de cada navio. Atualmente, muitas embarcações nos
negam o direito de uso da lancha, incluindo uma determinada embarcação, que tem o sugestivo apelido de ‘N/T Carandiru’.”
“Está mais do que na hora da empresa acabar com o débito de
dias do tripulante que retorna de férias ou repouso e fica aguardando
embarque. Se o trabalhador já está à disposição da Companhia e
não embarca por motivos alheios à sua vontade, é evidente que é
uma grande injustiça penalizá-lo.”
“Queremos que a empresa cumpra o que prega a CLT em
relação ao total de oito horas de trabalho. Não podemos aceitar
essa situação na qual o tripulante trabalha mais de 10 horas sem
descanso e ainda fica à disposição do navio por 24 horas.”
“Achamos que as férias e o período de repouso devem ser desvinculados. Afinal de contas, nós não temos 104 sábados e domingos
(aproximadamente três meses e meio de repouso), durante o ano
como o pessoal de terra.”
“Após o cumprimento dos quatro meses de embarque, a empresa
tem direito, segundo o Acordo Coletivo, de nos manter a bordo por
mais 30 dias. Vale o regime de 2,22 dias de embarque por um de repouso. Neste caso, por que ficamos com saldo negativo de dias de
repouso quando não embarcamos imediatamente após o período de
repouso e/ou férias? Queremos direitos iguais, ou seja, após o período
normal de embarque, para cada dia a mais a bordo, ganharíamos 2,22
dias de repouso. É uma questão de justiça e isonomia!”
“Queremos o fim da novela do pagamento dos bônus devidos
pela Companhia nos últimos três anos. Pelo andar da carruagem,
esse dinheiro vai evaporar. Chega de enrolação!”

Norskan
Queremos a diminuição do regime de embarque para 28 x 28. É
sabido que o período de 42 dias a bordo causa estresse e cansaço.
A redução acarretaria benefícios psicológicos tanto para os empregados da Norskan quanto para seus familiares.

Pan Marine
Está mais do que na hora da empresa diminuir o abismo salarial
que a separa das demais empresas do setor, o que provoca desestímulo e forte tendência a migração. Situações deste tipo afetam
em muito a segurança da empresa e do empregado.

Aliança
Todo pessoal que mora a mais de 1.000 km do Rio de Janeiro
está no prejuízo porque a Companhia não paga as passagens de ida
e volta. Aliás, a empresa nunca pagou. Trabalhamos por dois meses
e descansamos um. Temos de abrir mão de um mês de salário para
pagar nossas passagens. Esta situação é absurda e revoltante. O
correto seria a empresa assumir as despesas referentes às passagens
dos marítimos que moram no Nordeste.

Elcano
Precisamos ser mais concisos, claros e objetivos em nossas
reivindicações para o próximo ACT. Vamos dispensar o merchandising
e deixar as “máquinas de lavar roupas” com as Casas Bahia.

Maré Alta
Alerta laranja
Para a ITF (Federação Internacional dos Trabalhadores
em Transportes) e a ISF (Federação Internacional dos
Armadores), que com apoio de outras entidades internacionais, como a BIMCO, INTERCARGO, International
Chamber of Shipping e INTERTANKO, lideraram o movimento de protesto dos trabalhadores marítimos contra o
tratamento discriminatório dispensado às categorias nos
portos dos EUA, dificultando o trânsito das mesmas no
solo americano.
Tecnologia e lazer
Para a Transpetro / Fronape, que investiu pesado na aquisição de aparelhos de recepção de TV via satélite para
sua frota, o que poderá proporcionar aos trabalhadores
marítimos momentos de lazer e acesso a informações
atualizadas.
Bom de bola
Para o time de futebol do SINDMAR, que sob a liderança do
diretor e dublê de jogador, José Serra, conquistou o título
do Campeonato de Futebol Soçaite 2004 do CEPE-RIO no
dia 16 de outubro de 2004. Na decisão, o time derrotou o
CEPE-CAXIAS por 4 x 2, em partida disputada no Recreio
dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.
Longevidade
Para o Sindicato dos Marinheiros de Convés, que completou 100 anos de intensa atuação em defesa dos trabalhadores no último dia 22 de outubro de 2004, passando
a integrar o seleto grupo de entidades sindicais mais
longevas do Brasil.
Bons Ventos
Para a abertura de 18 estaleiros no Rio de Janeiro, gerando
cerca de 24 mil novos empregos, fato que demonstra o que
o soerguimento da Marinha Mercante brasileira é capaz
de realizar pela economia do País.
Super Frota Offshore
Para a Transpetro/ Fronape, que através de seu presidente Sérgio Machado, anunciou durante o 20º Congresso
Nacional de Transportes Marítimos, Construção Naval
e Offshore da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval
(Sobena 2004) a intenção de aumentar sua frota de embarcações de apoio marítimo de uma para 10 unidades
a partir de 2005.
Cruzeiro da Esperança
Para a notícia de que o setor naval do Brasil está quase
fechando a construção de dois transatlânticos para a
armação italiana, divulgada pelo Presidente da Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo
Gouveia Vieira durante o 20º Congresso Nacional de Transportes Marítimos, Construção Naval e Offshore da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval (Sobena 2004).

Maré Baixa
Pé esquerdo
Para a atitude equivocada da Gulf Marine, que incorporou
em 23 de setembro de 2004 a embarcação Austral Abrolhos, construída com tecnologia de ponta, que atuará no
apoio aos campos petrolíferos de Bijupará e Salema, na
Bacia de Campos (RJ). Contudo, a Companhia não convidou as principais entidades sindicais marítimas para o
evento, tampouco procurou os representantes dos aquaviários para estabelecer um acordo coletivo de trabalho
que regulasse as relações laborais.
Por um triz
Para a armadora Neptunia Cia. de Navegação e autoridades governamentais brasileiras, que apesar do alerta
emitido pela UNIFICAR na edição nº 19, dando conta de
que o navio Neptunia Mediterrâneo poderia provocar
uma tragédia com conseqüências danosas para as relações diplomáticas entre Brasil e Argentina, mantiveram a
embarcação abandonada nas águas de Ushuaia. O fato é
que, no dia 10 de outubro de 2004, fortes ventos de mais
de 100 quilômetros arrancaram a unidade de sua posição,
deixando a população e os tripulantes das embarcações
fundeadas nas proximidades em estado de pânico.
Tiro pela culatra
Para a Barcas S.A., que vem recebendo faturas de uso
da mão-de-obra cooperativada que causam estranheza
devido ao elevado valor. O caso vem sendo investigado,
inclusive, pela direção da empresa.
Dois pesos, duas medidas
Para a Aliança, que insiste em pagar remunerações diferenciadas para os tripulantes que são oriundos da Aliança
original e para aqueles que embarcam nos navios afretados
a casco nu.
Toda força à ré
Para a Aliança, que, a despeito de quase ter duplicado
sua frota de navios, praticou o menor reajuste do mercado da navegação nacional, recusando-se a fornecer
passagem a seus tripulantes por ocasião do embarque e
desembarque.
Teimosia
Para algumas poucas empresas brasileiras da navegação
marítima tradicional e para algumas outras raras do
segmento brasileiro de offshore e outras do segmento
de dragagem, que incompreensivelmente, insistem em
continuar sem ter a relação laboral regulada por Acordo
Coletivo de Trabalho, a exemplo da Libra S.A., Mansur,
Sanave, H. Dantas, SDC Dragagem, Enterpa.
Pagando Mico
Para as empresas de navegação que promovem solenidades milionárias e suntuosas de lançamento de embarcações, dando voz a políticos e autoridades, mas esquecendo de convidar os representantes dos trabalhadores
aquaviários que serão responsáveis pelo zelo e operação
de suas unidades.
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“Gostaria de agradecer a todos os companheiros do
Sindicato pela força e apoio que sempre recebemos quando
precisamos do auxílio de vocês. (...) Caros amigos, continuem
na luta porque navegar é preciso.”
Elvis Moraes de Souza - 2ON

Congratulações I

“Gostaria primeiramente de parabenizar toda a diretoria
do Sindicato pelo grande trabalho que vem sendo executado
em prol da comunidade marítima.
Gostei muito da nossa delegacia em Macaé. Pediria que
vocês me enviassem uma cópia do Acordo Coletivo assinado
com a Opmar Serviços Marítimos Ltda.
Um grande abraço.”
Agustin

Congratulações II

“Quero parabenizar a equipe do SINDMAR pela dedicação
e inteligência de transformar o nosso Sindicato em uma instituição verdadeira e capaz de dar aos associados formas de
aperfeiçoamento profissional e de conhecimento como um
todo. Essa instituição para mim está sendo um exemplo de
crescimento e de amparo aos nossos colegas. A nossa classe
tem que caminhar assim, cada vez mais valorizada e motivada,
pois para mim é um grande orgulho constatar que vocês mais
antigos abraçaram com os demais o melhor caminho para o
nosso progresso, saindo daquele paradigma de sindicato que
faz contato com a categoria apenas nas épocas de dissídio.(...)
Saudações para todos, gostei muito da página na internet, dos
convênios e dos cursos. (...)
Abraços.”
Carlos Alberto de Almeida
Petrobrás/Cenpes

Uniﬁcar I

“Companheiros
Incumbiu-me o Delegado Regional do Trabalho do Estado
do Maranhão, Dr. Ubirajara do Pindaré Almeida Sousa, de acusar o recebimento do exemplar da Revista UNIFICAR nº 19 e,
na oportunidade, de agradecer a gentileza do envio.
Atenciosamente.”
José Castro Coêlho
Assistente do Delegado

Uniﬁcar II

“Prezado Sr. Editor
Na última semana tivemos em mãos dois exemplares da revista UNIFICAR, editada pelo SINDMAR (...). Somos empregados
do BNDES, lotados na Área de Crédito - Departamento de Avaliação, responsáveis pela avaliação das embarcações que ficam
hipotecadas ao BNDES em garantia aos financiamentos.
Constatando que diversos artigos nela contidos têm informações complementares ao nosso trabalho, gostaríamos
que nos incluísse na lista de interesse no recebimento da
citada revista.
Atenciosamente.”
Sergio Fernandes Santos
BNDES - Área de Crédito - Depto. de Avaliação de Bens.

Cartas para esta seção A/C Redação: imprensa@sindmar.org.br ou fax: (21)2253-4524

“Prezados Companheiros
Com satisfação recebi e li (com fôlego) as revistas UNIFICAR
de maio e setembro. Altíssimo padrão, bela diagramação e assuntos relevantes para todos os que têm interesse no mar.
Aproveito para cumprimentá-los pelo primoroso trabalho que
realizam. O que é o trabalhador sem o seu Sindicato? Parabéns
a todos (...).
Solicito que meu nome seja mantido na relação dos que
recebem a UNIFICAR. Preciso manter-me atualizado em assuntos
de Marinha Mercante em Florianópolis, já que estou fora dos
grandes centros (...).”
CLC Wesley Collyer

Festa de ﬁm de ano

“Em meu nome e no da minha família, parabenizo toda a
diretoria do SINDMAR pela festa realizada no dia 04 de dezembro. Muitos amigos, colegas de turma, familiares, enfim, uma
verdadeira reunião dessa imensa família marítima.”
Monteiro - OSM

Suporte em Cabedelo

“Ao realizar uma visita à Delegacia Regional do Nordeste, fui
recebido pelo Delegado Rosivando Neves Viana que na ocasião
me informou sobre o Programa de Recolocação de Oficiais no
Mercado Marítimo (PROM). Gostaria de ressaltar a importância
que essa entidade tem para o Estado da Paraíba e, sobretudo,
a receptividade e empenho do Delegado Rosivando e suas assessoras no sentido de aprimorar a funcionalidade das ações
desenvolvidas pelo Sindicato em busca da excelência no atendimento, primando pelo encaminhamento dos atos administrativos pertinentes aos assuntos de interesse dos que procuram o
SINDMAR. Acredito que essa prática favorece o salto qualitativo
da organização sindical e contribui de forma direta para o desenvolvimento do papel institucional da entidade.”
Paulo Alcântara - 2OM

A Força

“Parabenizo o sindicato por sua atuação e dedicação no apoio
a nossa categoria, pois, hoje, realmente somos o diferencial e um
exemplo para o mundo como uma força no sindicalismo.
Saudações marinheiras”
ON Valdir Barbosa dos Anjos Filho

Acordo Coletivo de Trabalho I

“Os oficiais do Normand Borg reiteram as palavras dos companheiros do Norman Neptun, quanto a posição do SINDMAR
no último acordo coletivo. Avançamos muito. A satisfação foi
comprovadamente total. (...)”
Tripulantes do Normand Borg
Rogério-1ON
Chico-1ON
Luciano - 2OM

Acordo Coletivo de Trabalho II

“O meu tardio parabéns aos diretores do SINDMAR pela
grande habilidade em lidar com este assunto tão delicado
chamado ACT. Com certeza, o acordo fechado entre a Elcano
e SINDMAR com vigência entre maio de 2004 e abril de 2005
trouxe muitos benefícios e motivação ao pessoal de bordo,
gerando grandes e positivos resultados à nossa empresa. Esperamos neste ano seguir o mesmo rumo e que o novo acordo
não tarde a ser fechado.”
Acylino da Costa - CCB

Vídeo Institucional

“Acuso o recebimento a bordo da fita de vídeo do SINDMAR, que já foi exibida em reunião para todos os tripulantes.
Agradecemos o aprofundamento da relação do SINDMAR com
os seus associados.
Saudações.”
João Rosa - Comte. Frota Rio.
foto: Leo Almeida

Uniﬁcar III

CERTIFICADO

STCW
Para sua comodidade, procure a
Assessoria do Centro Educacional
do seu sindicato a fim de
revalidar o seu certificado STCW.
O SINDMAR agiliza todo o
processo para você. Compareça
até três meses antes do fim do
prazo de validade do documento
e evite aborrecimentos no
momento do seu embarque.
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O SINDMAR está com inscrições abertas para a temporada 2005 dos cursos. Os interessados
devem entrar em contato com a Secretária do Centro Educacional do SINDMAR, Neliani Gomes,
através do telefone (21) 2518-2164, ou comparecer a sede do sindicato.
Confira a programação:
Curso de Inglês
Em abril, o SINDMAR estará oferecendo o Curso de Inglês Técnico voltado para profissionais
do segmento offshore. As aulas de
conversação serão ministradas às
segundas, quartas e sextas-feiras
ou às terças e quintas em horários
flexíveis, pelos professores Edison
Iabel e Laura Matos.

Curso de formação de
Auditor Interno
O SINDMAR estará promovendo nos
meses de abril e outubro, respectivamente, a nona e décima edição
do Curso de Formação de Auditor
Interno. As aulas serão ministradas
pela Det Norske Veritas (DNV) que
certifica o Sistema de Gestão de
Segurança (ISM-Code), ISO 14.001,
ISO 9.001 e OASHO 18.001. O curso
tem carga horária total de 40 horas
e será realizado nas dependências
do Sindicato, das 8h da manhã às
4h da tarde.

Curso de Sobreestadia e Laytime
(Relação Comercial entre navio e
terminal)
A partir de abril, o SINDMAR estará
realizando o Curso de Sobreestadia
e Laytime, tendo como objetivo ensinar os direitos e deveres das partes
envolvidas nas operações de carga e
descarga. Cada edição do curso terá
duração de 20 horas e as turmas serão formadas somente uma vez por
mês. As aulas serão ministradas nas
dependências da entidade, das 8h da
manhã às 5h da tarde.

Curso de Processo Naval
e Offshore
O SINDMAR promoverá nos meses de
maio, agosto e outubro, o Curso de
Processo Naval e Offshore, no qual serão abordados os processos no setor
marítimo que envolvem as operações
da NR-13. As aulas serão ministradas
entre 8h da manhã e 4:30h da tarde e
contarão com corpo docente formado
por equipe especializada do SINDMAR
e a companhia de sistemas eletrônicos AUTROTEC. O curso tem carga
horária total de 70 horas.

Curso de Operação e
Segurança de Caldeira
Nos meses de abril, junho, setembro
e novembro o SINDMAR promoverá
o Curso de Operação e Segurança de
Caldeira com o objetivo de transmitir
conhecimentos necessários para os
aquaviários que atuam neste segmento, segundo as normas da NR-13.
O corpo docente será formado pela
equipe especializada do SINDMAR e
a companhia de sistemas eletrônicos
AUTROTEC. O curso será ministrado
nas dependências do SINDMAR e terá
uma carga horária total de 40 horas,
com aulas das 8h da manha às 5h
da tarde.

Curso de Aperfeiçoamento
de Bombas
Em conjunto com a Vilas Boas Inteligências Múltiplas, o SINDMAR está
com inscrições abertas para o curso de
Aperfeiçoamento de Bombas, visando
ampliar a capacidade técnica dos profissionais da área. A carga horária total
é de 20 horas. A realização do curso
está sujeita ao preenchimento mínimo
das vagas oferecidas.

Curso Básico de Regulador de Velocidade
O SINDMAR e a Vilas Boas Inteligências Múltiplas irão promover o Curso Básico de Regulador de Velocidade, destinado
aos Oficiais de Máquinas, Eletricistas, Marinheiros de Máquinas e Imediatos. Com o objetivo de apresentar aos participantes aspectos relacionados a procedimentos de transporte, armazenamento, instalação, princípios de operação, ajustes,
prevenção e correção de problemas no regulador de velocidade. A carga horária total será de 16 horas. A realização do
curso está sujeita ao preenchimento mínimo das vagas oferecidas.
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Entrega de certificados da primeira edição
do curso de ISPS Code, ministrado na sede
do SINDMAR.

Concurso para contratação de
oﬁciais mercantes

ISPS Code
A partir do mês de maio, o SINDMAR, em parceria com a COOMAR estará oferecendo o Curso ISPS Code com o propósito de formar oficiais de proteção a
navios e coordenadores de proteção para atender às necessidades de empresas
que atuam no setor de navegação, conforme determina o Código Internacional.
A carga horária total será de 36 horas.

Transporte e Manuseio
de Cargas Perigosas
Em parceria com a COOMAR, o SINDMAR estará realizando em junho o Curso
de Transporte e Manuseio de Cargas Perigosas, visando dotar os alunos de conhecimentos básicos sobre o manuseio e o transporte de cargas perigosas. Os
participantes também serão instruídos quanto aos procedimentos para minimizar
as conseqüências de acidentes. O curso terá carga horária total de 12 horas.

O Corpo de Bombeiros Militar do
Pará, através do 1º Subgrupamento
Marítimo e Fluvial, vai promover este
ano concurso público destinado à
contratação de oficiais mercantes,
que atuarão como primeiros-tenentes do Bombeiro a bordo do navio
Grão Pará I, lançado em setembro
do ano passado em cerimônia realizada na sede da corporação.
Segundo o Comandante da embarcação, o 1ON Paollo Schmullgrman
Cipriano de Oliveira, que também é
Capitão-Bombeiro, o navio servirá de
apoio logístico e social à população
paraense. A unidade pertencia a Empresa de Navegação da Amazônia, do
Governo do Pará, e foi reformada na
Base Naval de Val de Cans (BNVC), ao
custo de cerca de R$ 1 milhão.
Mais informações, podem ser
obtidas, na Secretaria do Gabinete
do Corpo de Bombeiros pelo tel.
(91) 272-1139.

Navegue conosco!
www.sindmar.org.br

Navegue com quem está sempre conectado a você.
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Parceria à vista
Indicado pelo Deputado Federal
Wellington Roberto (PL-PB), o novo
Diretor Presidente da Companhia
Docas da Paraíba, Eurípedes Basanufo de Melo propôs, em visita a
representação da CONTTMAF e do
SINDMAR em Cabedelo uma parceria com a comunidade portuária,

Campeão na bola
Com uma grande atuação coletiva, o time de futebol do SINDMAR sagrou-se
campeão da última edição do Campeonato de Futebol Soçaite do CEPE-RIO
ao derrotar na decisão o CEPE-Caxias por 4 X 2. O jogo, disputado no Recreio
dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, terminou empatado em 2 X 2 no tempo
normal. Na prorrogação, o SINDMAR, liderado pelo diretor José Serra, dominou
as ações e venceu por 2 X 0. Esta foi a primeira conquista do escrete azul e
branco em três participações no torneio. Ao final da partida, os jogadores de
todas as equipes inscritas realizaram uma confraternização, dando um exemplo
de espírito esportivo e integração. No dia 16 de outubro de 2004.

visando a resolução dos problemas
de falta de dragagem que afetam o
porto local. Eurípedes revelou que
pretende modernizar as instalações
portuárias, possibilitando o aumento no volume de carga que passa
pelo cais paraibano.
Para o Delegado Regional do SINDMAR e da CONTTMAF, Rosivando
Viana, vive-se o momento ideal para
a parceria. “Precisamos amenizar as
conseqüências da maior crise já atravessada pela comunidade portuária
no nosso Estado. O Eurípedes é uma
pessoa que sempre procura ouvir as
representações trabalhistas antes
de tomar qualquer decisão”, enfatizou. O Secretário Especial de Pesca
da Paraíba (SEAP/PB), Anísio Maia,
acompanhou o administrador do
porto na visita à delegacia regional.
No dia 11 de outubro de 2004.
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Formatura dos alunos do ACON
Vinte e cinco alunos concluíram o curso de acesso a Segundo Oficial de Náutica da Marinha Mercante, ministrado no CIAGA. O ACON credencia mestres
de cabotagem ou pilotos fluviais com no mínimo dois anos de embarque a
ascender na carreira. A solenidade de formatura foi presidida pelo Comandante
do CIAGA, CMG Charles Pereira Gonçalves. A organização sindical marítima
foi representada no evento pelo Primeiro Presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, o Segundo Presidente da entidade, José Válido, os diretores Odilon
Braga e José Serra, e o Presidente da FNTTAA, Ricardo Ponzi. No dia 27 de
outubro de 2004, no Rio de Janeiro.

SINDMAR prestigia posse do novo
Capitão dos Portos da Amazônia Oriental
A Delegacia Regional do SINDMAR, em
Belém, prestigiou a
posse do Capitão-deMar-e-Guerra, Jorge
Francisco da Silva Júnior, no Comando da
Capitania dos Portos
da Amazônia Oriental
(CPAOR).
Com passagem pela
BNVC-Base Naval de
Val-de-Cans na função de Imediato, Silva
Júnior assumiu o cargo, enfatizando que a prioridade do comando será
sempre a segurança e a higidez do ser humano.
A cerimônia de posse foi celebrada pelo Vice-Almirante Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, Comandante do 4º Distrito Naval, e presenciada também
por autoridades locais, empresários do setor e dirigentes sindicais marítimos. O SINDMAR foi representado pela Secretária Executiva da Delegacia
de Belém, Isa Arnour.
Após permanecer por dois anos a frente da CPAOR, o Capitão-de-Mar-eGuerra Marcio Caetano da Silva será transferido para o Rio de Janeiro, onde
ocupará um novo posto. Em seu discurso de despedida, Caetano destacou
as atividades desenvolvidas na região, tais como as 27.688 inscrições de
embarcações, as cerca de 60.000 abordagens realizadas e os 60 cursos
básicos promovidos pela capitania que possibilitaram a formação de aproximadamente 4.558 novos profissionais aquaviários. No Projeto “Chance
para Todos”, implementado em conjunto com diversas entidades, a CPAOR
levou aos ribeirinhos paraenses a chance de pela primeira vez retirarem
seus documentos e realizarem tratamento odontológico. No dia 22 de
fevereiro de 2005.

Encontro festivo
Trabalhadores marítimos oriundos da
turma de 1979 do Curso de Formação
de Condutor e Eletricista do CIAGA
organizaram um encontro para comemorar os 25 anos de graduação em
uma casa de festas em São Gonçalo
(RJ). Os alunos formandos daquela
turma tinham acesso garantido a
EFOMM. Daquele grupo, alguns permaneceram na categoria original, mas
outros tornaram-se oficiais mercantes.
O Diretor-Procurador do SINDMAR,
Marco Aurélio, e o Representante
do Departamento de Atividades Setoriais para Assuntos Internacionais
da CONTTMAF, Nilson José Lima, que
fizeram parte daquela geração, estiveram presentes ao evento. No dia 20
de novembro de 2004.

Posse na AOMM
Tomou posse a nova Diretoria da Associação dos Oficiais de Máquinas da
Marinha Mercante em solenidade na sede da entidade. Enilson Pires assumiu
o cargo de Presidente da AOMM em substituição a Edivaldo Silva, que comandou a associação nos últimos 15 anos. José Válido e José Serra também
foram empossados como secretário e tesoureiro, respectivamente. Os três
dirigentes também integram a diretoria executiva do SINDMAR. A AOMM foi
fundada em 6 de dezembro de 1972. No dia 28 de outubro de 2004.

• ANO VI Nº 20 • |13|

O SINDMAR e a CONTTMAF realizaram
com êxito a quinta edição do Curso
EFNT, no município de Cabedelo (PB),
capacitando 35 alunos de vários Estados
do Brasil para as operações em navio tanque. Durante a solenidade de entrega dos
certificados, foi oferecido um coquetel
com a presença de diversas autoridades
do setor marítimo e políticos, entre elas o
novo Prefeito de Cabedelo, José Francisco
Regis, o Presidente da Câmara de Vereadores, José Maria de Lucena Filho, o Presidente da Companhia Docas da Paraíba, Eurípedes Balsanufo de Melo, o Capitão
dos Portos da Paraíba, Marcello Lima de Oliveira e o Secretário de Aqüicultura e
Pesca do Estado da Paraíba, Anísio Maia.
O curso teve a duração de 66 horas/aula e foi ministrado pelo Inspetor Naval
da Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte Pedro, OSM Pedro Severino
de Lima Filho. No dia 14 de fevereiro de 2005.

Prêmio aos melhores do CIABA
O Primeiro Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, o Segundo Presidente,
José Válido, e o Delegado Regional da Entidade, José Vivekananda, participaram da cerimônia de formatura dos futuros oficiais mercantes de máquinas e
náutica, no CIABA.
Os alunos Willams Jean Marques da Silva, de Náutica, e Osmar dos Santos Cândido, de máquinas, foram os primeiros colocados em seus cursos e receberam
do SINDMAR um minissystem, cada um, como premiação.
Composta por 74 oficiais formandos, sendo 16 mulheres e quatro estrangeiros,
a turma foi a primeira do CIABA a obedecer ao novo regimento da EFOMM, no
qual o aluno permanece por três anos, na escola, e um ano na praticagem.
A cerimônia, que foi presidida pelo Comandante do 4º Distrito Naval, Vice-Almirante Marcus Vinicius Oliveira dos Santos foi muito concorrida e contou com a
participação de familiares dos formandos, de autoridades e de representantes
das empresas de navegação Elcano, Transpetro, Flumar, Aliança e Docenave
que se deslocaram do Rio de Janeiro, especialmente, para o evento. No dia 2
de dezembro de 2004, em Belém.
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Diretor do SINDMAR premiado
O Diretor de Comunicação do SINDMAR, Francisco Moreda, ganhou
o prêmio de melhor aluno da última
edição do curso de acesso a Segundo Oficial de Máquinas da Marinha
Mercante durante a solenidade de
formatura no CIAGA. O dirigente
recebeu das mãos do Comte. do
CIAGA, CMG Charles Pereira Gonçalves, um quadro de nós e um troféu
de uma hélice.
Leo Almeida

Curso EFNT

Sobre a trajetória do diretor, assim
se manifestou o Presidente do SINDMAR, Severino Almeida. “A opção do
companheiro Moreda de investir na
profissão nos enche de orgulho. No
passado, não muito distante, tínhamos dirigentes que ingressavam nos
cursos de medicina, ciências exatas
e outros tantos. Tal fato demonstrava o nível de compromisso com
os seus companheiros. Moreda, ao
contrário, além de dar a sua contribuição como dirigente sindical, dedicou-se a um curso que não lhe traz
de imediato, pelo menos enquanto
permanecer como dirigente sindical,
nenhuma vantagem financeira. A
sua escolha, contudo, torna claro
seu interesse pela profissão que
abraçou. O seu prêmio de melhor
aluno também muito nos orgulha,
mas não nos surpreende. O Moreda
sempre dá o melhor de si, em tudo
que faz”. No dia 16 de dezembro
de 2004, no Rio de Janeiro.

Leo Almeida

Prêmio aos melhores do CIAGA

Encerramento do curso de
Inspetor Naval

Formandos do ACOM 2004
Vinte e seis alunos do curso de
acesso a Segundo Oficial de
Máquinas da Marinha Mercante
(ACOM) participaram da solenidade de formatura presidida
pelo Comte. do CIAGA, CMG
Charles Pereira Gonçalves.
O paraninfo da turma foi o Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, que inaugurou a placa dos formandos
2004 em sua homenagem, aos professores e funcionários da instituição e às
autoridades do setor.
Outros dirigentes da entidade também prestigiaram o evento, como o Segundo
Presidente, José Válido, e os Diretores José Serra, Odilon Braga e Enilson Pires.
O ACOM credencia eletricistas e condutores da Marinha Mercante com no mínimo dois anos de embarque a ascender na carreira. No dia 16 de dezembro
de 2004, no Rio de Janeiro.

Leo Almeida

Vinte e dois alunos concluíram
com êxito o Curso de Formação
de Inspetor Naval, ministrado no
CIAGA. Entre os profissionais,
estavam 12 Oficiais Mercantes
de Náutica e de máquinas indicados ao curso pelo SINDMAR.
O Diretor de Educação da Entidade, José Serra, que coordenou
o processo seletivo dos oficiais
prestigiou a aula de encerramento, presidida pelo Diretor de
Portos e Costas, Vice-Almirante
Aurélio Ribeiro. No dia 19 de
novembro de 2004, no Rio
de Janeiro.

Foram declarados praticantes-alunos os 79 participantes do Curso de Formação de Oficiais da Marinha Mercante em solenidade presidida pelo Diretor-Geral de Navegação, Almirante Rayder Alencar da Silveira, no CIAGA. A
turma “CLC Renato Ferreira da Silva” foi a primeira da instituição de ensino
a obedecer ao novo regimento da EFOMM. O SINDMAR foi representado no
evento pelo Diretor de Educação e Formação Profissional, José Serra. Ainda
no CIAGA, os alunos-praticantes Felipe Borba e Grecileine Barros Santos
receberam do Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido, um mini-system
cada um, durante a cerimônia de premiação dos primeiros colocados nos
cursos de máquina e de náutica. Borba obteve também o melhor desempenho
entre os alunos das duas habilitações. Nos dias 15 e 17 de dezembro de
2004, no Rio de Janeiro.
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União na luta:

SINDMAR visita navios e mobiliza as tripulações
Léo Almeida

E

1

2

3

m uma demonstração inequívoca de participação
e união da Organização
Sindical Marítima, dirigentes
do SINDMAR e dos sindicatos
co-irmãos estiveram a bordo de
várias embarcações das companhias Aliança, Metalnave, Global
e Transpetro nos três primeiros
meses do ano. Durante o período, foram visitados navios em
11 portos de norte a sul do País
no maior programa de visitação
já elaborado nos cinco anos
de existência do SINDMAR, comemorado no último dia 16 de
março.
O segundo Presidente do SINDMAR, José Válido foi o encarregado da coordenação do programa,
sendo ele mesmo um dos mais
assíduos do grupo de visitação.
“A diretoria do SINDMAR tem
plena consciência da importância
destas visitas, seja para mobilizar
os trabalhadores durante os processos de negociações coletivas,
seja para a simples divulgação de
informações,” ressalta Válido.
O Diretor de Previdência da entidade, Enilson Pires, também esteve a bordo de embarcações ao
longo do ano, participando dos
diversos estágios do programa.
A seguir, flagrantes das visitas
realizadas.

5

6

7

4

8

|16| • ANO VI Nº 20 •

1) Dirigente do SINDMAR conclama os tripulantes dos navios Intrépido, Maracanã e
Independente, todos da Aliança, a lutarem
por melhores salários e condições laborais.
2) Tripulantes do Metaltanque IV,
atracado no Terminal Santa Catarina,
em Porto Alegre, recebem a bordo diretor
do SINDMAR.
3) SINDMAR visita tripulantes
do NT Guaporé, atracado no Tergasul,
em Porto Alegre.
4) Representantes dos sindicatos
marítimos visitam tripulantes
do NT Pedreiras, no Porto de Salvador.
9

Léo Almeida

13

5) Representante do Sindicato vai a bordo
do MV Lily, da Aliança, atracado em Porto
Alegre (RS).

14

6) SINDMAR a bordo do NT Guarujá,
no Tergasul, em Porto Alegre.
7) SINDMAR visita tripulantes do
NT Pirajuí, em São Sebastião.
8) Diretor do SINDMAR é recebido por
tripulantes do Global África, no Porto de
Santos (SP).
9) Dirigente do SINDMAR mobiliza
tripulantes do NT Itamonte,
no Porto de Suape, (PE).
10) Diretor do SINDMAR mobiliza
trabalhadores do NT Livramento, em
reparos no estaleiro Enave/Renave, para a
greve dos marítimos do sistema Petrobras.

10

11) Dirigente do SINDMAR é recebido por
marítimos do DP Nordic Brasília, atracado
no Porto de São Sebastião (SP).
12) Tripulantes do Metaltanque IV, atracado no Terminal Santa Catarina,
em Porto Alegre, recebem a bordo
diretor do SINDMAR.
13) A bordo do DP Nordic Rio, atracado
no Porto de São Sebastião, diretor do
SINDMAR conclama marítimos a lutarem
por seus direitos.
14) Dirigentes dos sindicatos marítimos a
bordo do NT Piquete, no Porto de Salvador
(BA).
11

15

15) SINDMAR a bordo do NT Maísa,
atracado em São Sebastião.
16) Dirigentes sindicais a bordo do NT
Marta, no Porto de Salvador.

16

12
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Delegacia de Belém realiza
capacitação para offshore
A

Delegacia Regional do SINDMAR,
em Belém, promoveu nos dias 24
e 25 de janeiro o curso ENAM
(Especial de Noções de Apoio Marítimo), que integra o “Projeto Voluntariado”, visando capacitar, através de cursos e palestras ministrados por Oficiais
de Convés e de Máquinas, voluntários
que estejam na ativa e que queiram
compartilhar seus conhecimentos com
outros companheiros. A primeira turma
contou com a participação de 21 Oficiais de Náutica e de Máquinas e teve a
Aula Inaugural proferida pelo CLC José
Jacaúna Sales.
“Para o desenvolvimento desse
projeto, contamos com a indispensável participação dos nossos idealistas
e competentes companheiros, que
fazem questão absoluta de dedicar
parte de seus períodos de repouso ao
bem comum. Contamos também com
farto material didático obtido junto às
melhores Empresas de Navegação ou
coletado por todos aqueles que, de
alguma forma, querem contribuir, ou,
que têm interesse nesse desenvolvimento. Além disso, temos recebido
uma valiosa colaboração de instituições, conveniadas com o SINDMAR,
como o “British and American”, que
nos cede confortáveis instalações, nas
quais grande quantidade dos nossos
oficiais aperfeiçoam a prática do inglês.” explicou o delegado da entidade,
José Vivekananda.
O ENAM foi ministrado pelo Oficial
de Náutica Herbert Bruno da Cunha
França, que abordou temas como
Unidades Marítimas de Sondagem e
Prospecção, Tipos de Embarcações de
Apoio, Operações Porto-Base e Equipamentos Especiais. “Buscamos compartilhar nossas experiências com os

companheiros de
forma a diminuir
a distância entre
o que aprendemos na escola e o
que realmente é
cobrado no mercado de trabalho.
Assim, o oficial
que detém um
conhecimento
específico em determinada área,
estará propagando o mesmo e
compartilhando
experiências com
os colegas, contribuindo decisivamente
para o desenvolvimento do setor e, em
conseqüência, do País”, frisou França.
Para o Oficial Vauclemar Braga Cordeiro, as aulas foram proveitosas. “Até
para quem tem experiência no apoio
marítimo, um curso como este ajuda a
relembrar várias teorias e práticas que
vão reforçar o trabalho. Para aqueles
que têm pretensão de entrar no offshore,

“Buscamos compartilhar
nossas experiências com os
companheiros de forma a
diminuir a distância entre o
que aprendemos na escola e
o que realmente é cobrado
no mercado de trabalho.”
2ON Herbert França, professor
do curso de ENAM
o curso é fundamental. O SINDMAR
está de parabéns por essa iniciativa”,
afirmou o comandante do rebocador
fluideiro Astro-Pargo, da empresa Astromarítima.
O OSM Antonio Castro Mamoré, por
sua vez, elogiou a didática aplicada pelo
Comte. França, salientando que o oficial, apesar da pouca idade, mostrou a
garra dos jovens que já nascem líderes.
“Liderança não se aprende em escola,
traz-se do berço. Ele conseguiu passar
sua experiência em offshore a quem não
tem o menor conhecimento desta modalidade mercante, como eu.”
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CARTA ABERTA
S I N D M A R R E S P ONDE AO JORNAL “O GLOBO ”

A verdade sobre as exigências para os profissionais que fazem o
Transporte Aquaviário de passageiros, na Baía de Guanabara.

O

Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante
(SINDMAR), tendo como
foco a reportagem “Baía: tráfego intenso de barcos oferece riscos”, publicada pelo Jornal “O Globo” (edição de 21/11/2004) torna público o
seu repúdio ao exposto na matéria
em questão, bem como, a grosseira
e irresponsável manipulação dos
fatos, explicitada em informações
obtidas para a sua confecção.
O texto, assinado pela jornalista
Taís Mendes, sugere que “a pouca experiência de novos pilotos
náuticos”, aliada ao tráfego intenso e a grande quantidade de lixo
acumulado representa um risco à
segurança da navegação, na Baía
de Guanabara, e a integridade dos
usuários do transporte aquaviário.
A argumentação foi construída com
base em declarações sem qualquer
fundamento do Presidente do Sindicato Nacional dos Mestres de
Cabotagem e dos Contramestres
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em Transportes Marítimos, Sr. Valter
Martins Ramos, que defende, de
maneira irresponsável, o emprego
de seus representados no comando das embarcações que fazem o
transporte de passageiros.
A matéria ignora o fato de que
os catamarãs, que navegam pelas
águas da Guanabara são embarcações especiais, dotadas de sistema
de propulsão Turbojet, e capazes de
atingir altas velocidades, exigindo
em sua operação profissionais qualificados. O Cartão de Tripulação de
Segurança para este tipo de barco,
emitido pela Capitania dos Portos
do Rio de Janeiro, prevê o embarque
de um primeiro oficial de náutica
(1ON), como Comandante, de um
segundo oficial de náutica (2ON),
como Imediato, e de um segundo
oficial de máquinas (2OM), como
Chefe-de-Máquinas. É mister ressaltar também que as exigências em
relação à especialização dos profissionais do setor se intensificaram

nos últimos anos com a criação pela
Organização Marítima Internacional
(IMO) do HSC Code (High Speed
Craft Code), que dispõe sobre as
normas de operação de embarcações velozes.
Tais argumentos, portanto, evidenciam a postura leviana de sua
fonte, o qual esquece ou finge esquecer que trabalhadores que integram
a sua categoria na Marinha Mercante já comandaram embarcações
envolvidas em acidentes, alguns
deles com conseqüências trágicas.
Não custa lembrar que, em julho
de 2003, era um contramestre que
comandava o Aerobarco “Flecha das
Ilhas” que se chocou contra uma
chata na Baía de Guanabara. Naquela ocasião, uma pessoa morreu e 42
pessoas ficaram feridas, uma delas
em estado grave. Aquele senhor,
contudo, esquivou-se de procurar
os microfones para questionar
possíveis problemas de segurança
no transporte aquaviário.

DA ATITUDE LEVIANA E
ANTIÉTICA DO “O GLOBO”
Entende o SINDMAR que cabe ao inquérito instaurado pela Capitania dos Portos investigar as causas de
acidentes e, a justiça, julgar e punir os responsáveis. O
objetivo aqui é apenas atentar para o caráter casuístico
do depoimento dado pelo Presidente do Sindicato dos
Contramestres e para a leviandade com que o diário
tratou tão relevante questão.
Por pretendermos viver numa democracia que
pressupõe a existência de uma imprensa livre e isenta,
enviamos uma carta de protesto ao jornal O GLOBO
na qual rebatemos tão irresponsáveis declarações.
Ao ignorar a nossa mensagem, a publicação feriu um
dos preceitos mais básicos da ética jornalística, que
é o direito de resposta, prestando um desserviço aos
seus milhares de leitores, que ficaram sem acesso
a relevantes informações sobre a atual situação do
transporte aquaviário na Baía de Guanabara. Sabe-se
que a credibilidade de um órgão de comunicação reside no comportamento independente e no conceito
de pluralidade de opiniões, que não foram seguidos
pelo jornal O GLOBO.
Tal procedimento jornalístico desperta preocupações decorrentes do tráfego de influências que afloram
de práticas condenáveis de uso do cooperativismo,
através das conhecidas “gatoperativas”, num conluio
perpetrado por exploradores de trabalhadores, sejam
estes empresários ou sindicalistas.
O SINDMAR tem um histórico de lutas em prol
da melhoria das condições de segurança e trabalho
decente a bordo das embarcações, bem como de
esclarecimento a seus representados das normas que
regem a atividade aquaviária. A prova é que entre os
dias 24 e 25 de novembro de 2004, a entidade, em louvável parceria com a Diretoria de Portos e Costas (DPC),
promoveu o Primeiro Fórum de debates sobre as regras
do Certificado de Competência STCW 78/95 (Standard
of Training, Certification and Watchkeeping).
O Fórum foi realizado nas dependências do SINDMAR e teve como objetivo dar suporte aos profissionais para melhor planejar os processos inerentes
à liberação da documentação e fazer uma abordagem
da Legislação específica e das Resoluções (NORMAM13). Outros eventos do gênero serão programados
porque o SINDMAR entende que trabalhar pela melhor
capacitação dos homens e mulheres do mar é, e será
sempre, o melhor investimento.
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acordos

Frota Oceânica sela novo
Acordo Coletivo com
Sindicatos Marítimos

Dirigentes da Frota Oceânica
assinaram novo compromisso
com os sindicatos marítimos.

O

s empregados marítimos da
Frota Oceânica Amazônica
S.A. asseguraram a regularização de sua relação laboral por mais um
ano. Foi assinado no dia 28 de outubro
de 2004, o novo Acordo Coletivo de
Trabalho entre a empresa e os sindicatos
marítimos, em reunião ocorrida na sede
da companhia. O contrato entrou em
vigor em 1º de outubro de 2004 e seus
efeitos valem até 30 de setembro de
2005. Na ocasião, também foi assinado
o termo aditivo ao ACT 2003/2004, cobrindo o período entre 1º de junho e 30
de setembro de 2004.
A Frota Oceânica possui atualmente
dois navios próprios. Após passar por
uma fase de crise financeira aguda,
na qual se viu forçada a reduzir a sua
participação na cabotagem, a empresa
informa que conseguiu se reerguer, tendo, recentemente, afretado a casco nu o
navio “Toki”. A embarcação, que realiza
a sua quinta viagem na costa brasileira,
está em processo de transferência de
bandeira para registro no REB e sua
tripulação será composta apenas de
marítimos brasileiros.
Esta iniciativa da companhia foi
elogiada pelo Segundo Presidente do
SINDMAR, José Válido. “Esperamos que
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a Frota continue investindo na aquisição
de embarcações, gerando novos postos
de trabalho e oportunidades de negócios. A conseqüência será a melhoria das
condições laborais dos trabalhadores”,
previu. Representando a entidade sindical, também estiveram presentes os
diretores Odilon Braga e Enilson Pires,
e o Assessor para Acordos Coletivos,
Edemir Silva.
Pela Companhia, assinou o documento o Vice-Presidente José Fragoso
Pires Junior. De acordo com José Mandarino, CEO do Grupo Fragoso Pires,
que controla a Frota Oceânica, o ACT
é uma prova do amadurecimento da
empresa. “A Frota Oceânica sempre
almejou ser uma referência no setor
de navegação, destacando-se pelo
respeito aos seus profissionais, mesmo
nos momentos de dificuldades. E esse
acordo representa nossa afirmação,
pois conseguimos aprimorar a relação
com nossos empregados, tirando lições
da crise”, ressaltou.
Compareceram ainda a reunião final
os diretores da Frota, Rafael Fragoso
Pires e o CLC Fausto Passanesi Junior,
além de dirigentes da V. Ships, operadora
que gerencia a tripulação dos navios da
empresa.

Augusta Offshore
e SINDMAR
assinam novo
Acordo Coletivo
O SINDMAR e a Augusta Offshore
Brasileira Ltda. celebraram no dia 3
de setembro de 2004, a renovação
do Acordo Coletivo de Trabalho em
reunião na sede da entidade sindical,
no Rio de Janeiro. O novo contrato
retroage a 1º de fevereiro de 2004
e seus efeitos são válidos até 31 de
janeiro de 2005.
Para o Diretor-Gerente da Companhia, Antônio Artur de Lima, o
ACT simboliza o “esforço de ambas
as partes (representantes dos trabalhadores e empresa) para satisfazer
os interesses dos empregados do
quadro de mar”. Na oportunidade, o
SINDMAR foi representado pelo seu
Presidente, Severino Almeida, pelos
diretores Jailson Bispo e Odilon
Braga, e pelo Assessor para Acordos
Coletivos, Edemir Silva.
A empresa atua, hoje, com quatro
embarcações pertencentes à matriz
italiana Augusta Offshore SPA, as
quais prestam serviços de apoio marítimo na bacia de Campos (RJ), em
Natal (RN), e em Fortaleza (CE).

Representantes do SINDMAR e da Augusta
assinaram ACT 2004-2005. Da esquerda para a
direita: Edemir, Silva, Odilon Braga, Jailson Bispo, Severino Almeida e Antônio Artur de Lima.

acordos

Avanços no regime
de repouso marcam
assinatura do ACT
com a Elcano

Bandeirantes e
sindicatos marítimos
fecham novo ACT

Leo Almeida

Lideranças sindicais marítimas e
representantes da companhia
celebram Acordo Coletivo de Trabalho

Representantes dos trabalhadores marítimos e
da Elcano firmaram ACT 2004-2005.

Após longas negociações, a Empresa de
Navegação Elcano S.A. e as entidades sindicais
marítimas renovaram o Acordo Coletivo de
Trabalho em reunião na sede da Companhia. O
novo contrato, assinado no dia 5 de novembro
de 2004, introduziu uma série de benefícios para
os trabalhadores, como o auxílio-uniforme e o
auxílio-alimentação.
Durante o encontro, o Diretor para Assuntos Marítimos da FNTTAA e Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido, reconheceu
o esforço da companhia em implementar
melhorias a cada ano. “Houve avanços significativos também no regime de repouso”,
revelou Válido, mostrando-se satisfeito com
o desfecho do processo negocial.
O Diretor-Geral da companhia, Manuel
Requeijo enalteceu a maturidade alcançada
pela organização sindical marítima brasileira,
situando-a entre as mais respeitáveis do mundo.
“Os sindicatos entendem que sua função hoje
não é apenas lutar por melhorias para os trabalhadores, mas também buscar caminhos junto
aos armadores para viabilizar os interesses da
categoria”, explicou. Requeijo manifestou ainda
a intenção de construir navios no País, mas não
quis precisar prazos.
Para o CLC Irlan Brito Sousa, que participou
da reunião final, com o novo ACT, a companhia
ganha maior visibilidade no cenário da navegação nacional. “Para o pessoal de bordo, este
acordo traz muitas vantagens. Acredito até
que muitos colegas de outras companhias vão
se sentir atraídos pelas condições de trabalho
oferecidas pela Elcano”, destacou.
Os efeitos do ACT retroagem a 1º de maio de
2004 e sua vigência vai até 30 de abril de 2005.

O

s sindicatos marítimos e a
Bandeirantes Dragagem e
Construção Ltda. renovaram no dia 21 de dezembro de 2004
o Acordo Coletivo de Trabalho, contendo avanços para os empregados
da Companhia. A reunião final ocorreu na antiga sede do Sindimáquinas,
no Rio de Janeiro, e contou com a participação do Segundo Presidente do
SINDMAR e Diretor para Assuntos de
Navegação Marítima da FNTTAA, José
Válido, e do Diretor Administrativo da
Federação, Alberto Negrão, além de
representantes das demais categorias
de trabalhadores marítimos.
Pela empresa, compareceram o
Diretor-Presidente Ricardo Sudaiha,
o Gerente de Recursos Humanos,
Celmo da Cunha Barbosa e o Gerente Técnico Operacional, Alexandre
Wagner Lacerda.

O novo contrato tem validade de dois anos e contempla
algumas das principais reivindicações dos empregados, como a
eliminação do banco de horas e
a melhoria no regime de repouso,
que passa a ser 2X1 (dois meses
de embarque por um de descanso), para os tripulantes da Draga
Copacabana. O ACT impede ainda
que a remuneração do marítimo
embarcado seja reduzida quando
a embarcação estiver temporariamente fora de operação.
Ficou acertado ainda que, ao
final do primeiro ano de vigência
do ACT, serão revisadas as cláusulas econômicas do documento.
Os efeitos do contrato retroagem
a 1º de setembro de 2004 e seus
termos estarão válidos até 30 de
agosto de 2006.
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acordos

Marítimos da Norsul garantem
proteção laboral em novo ACT
Marítimos: “Diretores da empresa, dos sindicatos e trabalhadores
estiveram prestigiando a assinatura do Acordo Coletivo.”

O

s Sindicatos Marítimos e a
Companhia de Navegação
Norsul celebraram a renovação do acordo coletivo de trabalho,
assegurando avanços significativos
nas condições sociais e laborais dos
tripulantes da empresa. A assinatura
do ACT ocorreu no dia 4 de novembro
de 2004 na sede da Companhia, no Rio
de Janeiro, com as presenças de oficiais
mercantes da Norsul e de dirigentes do
SINDMAR e demais entidades representativas dos trabalhadores.
No ato da renovação, o Diretor de
Assuntos Marítimos da FNTTAA e Segundo Presidente do SINDMAR, José
Válido, fez questão de elogiar o comportamento franco que prevaleceu durante
as negociações. A novidade do contrato
fica por conta da incorporação do abono aos vencimentos dos empregados.
“Nós gostaríamos de fazer um apelo
para que a empresa torne este benefício
permanente, caso ela continue obtendo resultados expressivos”, salientou
Válido, acrescentando que a evolução
verificada nos últimos acordos vem se
refletindo no grau de comprometimento
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dos empregados da Norsul. “Hoje, um
tripulante nos procura em busca de
informações sobre a suposta venda de
um navio. Isso mostra que o marítimo
atualmente não está preocupado apenas em ganhar dinheiro. Ele também
se interessa pelo crescimento da frota,
porque sabe que a melhoria de sua condição laboral está diretamente ligada ao
sucesso da empresa”, concluiu.
O Diretor Administrativo e Financeiro da Norsul, Bruno Lima Rocha, por sua
vez, destacou a atuação da atual safra
de dirigentes no âmbito da representação trabalhista, que, segundo ele, “vem
permitindo que os ACTs apresentem

gradativamente melhorias salariais e na
relação embarque/repouso”.
Para o CLC, Unilson Menezes, que
comanda o Norsul Recife, a Companhia
vem respondendo satisfatoriamente
aos anseios dos seus empregados. “É
claro que sempre haverá margem para
novas conquistas. Mas a empresa vem
mostrando disposição para investir. A
prova é que, desde que eu ingressei
nela, a frota aumentou de quatro para
nove navios”, argumenta Menezes, que
há cinco anos trabalha na Norsul.
O novo ACT retroage a 1º de agosto
de 2004 e sua validade termina em 31
de julho de 2005.

Líderes sindicais marítimos
firmaram o sexto ACT
consecutivo com a Norsul.

acordos

SINDMAR e
BOS ﬁrmam
novo Acordo
Coletivo
Foi renovado no dia 30 de agosto
de 2004 o Acordo Coletivo de Trabalho do SINDMAR com a BOS Navegação Ltda. A assinatura do contrato
ocorreu na sede da entidade sindical
e contou com a participação do Primeiro Presidente, Severino Almeida,
dos diretores Jailson Bispo e Odilon
Braga e do Assessor para Acordos
Trabalhistas, Edemir Silva.
Durante a reunião final, o diretor
da BOS, Carlos Temke, manifestou
sua intenção de manter um bom
diálogo com o Sindicato, tendo em
vista as futuras negociações. “Cada
empresa desenvolve relações próprias com seus empregados, mas o
Acordo cria uma base para podermos
trabalhar melhor essa relação de maneira que satisfaça as duas partes”,
afirmou Temke.
Representando a Companhia,
também compareceu o Controller,
Aristido Reichert. Os efeitos do ACT
retroagem a 1º de fevereiro de 2004
e sua vigência vai até 31 de janeiro
de 2005.
Diretores do SINDMAR e da BOS renovaram
Acordo Coletivo de Trabalho.

Dirigentes
sindicais e
representantes
da Metalnave
assinaram ACT
2004-2005
na sede da
FNTTAA.

Sindicatos Marítimos e
Metalnave fecham novo
Acordo Coletivo

A

s entidades sindicais marítimas
e a Metalnave Navegação S.A.
renovaram por mais um ano o
Acordo Coletivo de Trabalho, que abrange
as tripulações dos quatro navios da Companhia. A assinatura do documento ocorreu no dia 25 de outubro de 2004, na sede
da FNTTAA, e contou com a participação
do Diretor para Assuntos Marítimos da
entidade, José Válido, que na oportunidade, avaliou que o crescimento da frota da
empresa no segmento da cabotagem vem
sendo acompanhado de efetivos avanços
nas condições de trabalho e sociais dos
empregados da companhia. O dirigente,
contudo, fez um apelo para que em 2005,
“a Metalnave responda de uma forma mais
rápida, mais concreta às solicitações dos
nossos representados”. Pelo SINDMAR,
estiveram presentes à reunião final, os
diretores Odilon Braga, Marco Aurélio e

Enilson Pires, e o Assessor para Acordos
Coletivos, Edemir Silva.
Para o Gerente de Recursos Humanos
da Metalnave, Almir Lorena, o novo ACT
atende aos anseios tanto dos tripulantes quanto da empresa. “Tenho certeza
de que as negociações para o próximo
acordo não serão tão longas. O mais importante é que temos conseguido sempre chegar a um denominador comum”,
concluiu. Os efeitos do novo acordo
retroagem a 1º de abril de 2004 e sua
vigência vai até 31 de março de 2005.
A Metalnave anunciou para julho
deste ano o início das operações do
Metaltanque VI – embarcação de US$
28 milhões que está sendo construída
pelo Estaleiro Itajaí, em Santa Catarina.
O empreendimento foi financiado pelo
BNDES com recursos do Fundo de Marinha Mercante.
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SINDMAR ﬁrma novo
Acordo Coletivo com
BARCAS S.A.

Aliança fecha
novo ACT com
Sindicatos
Leo Almeida

Da esquerda para a direita: Alberto Negrão (FNTTAA),
Amaury Andrade (Barcas S.A.), e José Válido (SINDMAR)

A

pós longas e difíceis negociações, foi assinado no dia 6
de janeiro de 2004 o Acordo
Coletivo de Trabalho 2004-2005 entre
a BARCAS S.A. e o SINDMAR durante
reunião na sede da companhia. Foram
mantidos os benefícios sociais, como
plano de saúde, auxílio-creche, fornecimento de uniforme gratuito, seguro de
vida, auxílio-funeral e posto médico de
atendimento ambulatorial.
Para o Segundo Presidente do
SINDMAR e Diretor para Assuntos Marítimos da FNTTAA, José Válido, o novo
ACT embute pequenos avanços como a
inclusão do plano de assistência odontológica. “Em termos de remuneração,
não conseguimos uma efetiva melhora,
mas entendemos que este assunto deverá ser profundamente debatido nas
reuniões para negociação do próximo
contrato”, alegou Válido, lembrando

que a BARCAS S.A.vem obtendo um
bom desempenho financeiro com o
emprego de catamarãs na linha Rio
de Janeiro-Niterói e a conquista da
concessão de exploração da linha
Rio-Charitas. “O crescimento da empresa deve vir acompanhado de uma
efetiva melhoria na qualidade de vida
do quadro funcional de marítimos”,
finalizou Válido.
O Presidente da BARCAS S.A.,
Amaury Andrade, por sua vez, afirmou
que as bases do Acordo foram firmadas em função da situação atual da
Companhia. Andrade, contudo, disse
ter esperança de que a empresa possa
oferecer melhores condições laborais
para seus empregados nas futuras
negociações.
Os efeitos do ACT retroagiram a
1º de fevereiro de 2004 e sua vigência
expirou em 31 de janeiro de 2005.

Pela primeira vez, o Acordo Coletivo firmado pela Aliança Navegação
Logística e Cia. com os sindicatos marítimos não traz avanços significativos
para as categorias. Esta é a avaliação
do Diretor para Assuntos Marítimos da
FNTTAA e Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido, para quem a renovação do ACT traduz a confiança dos
empregados na atual administração
da empresa. As negociações duraram
cerca de nove meses, com desfecho no
dia 10 de novembro de 2004, quando
foi assinado o novo contrato na sede
da federação, no Rio de Janeiro.
“Sabemos que a empresa está passando por um processo de ampliação
e, por isso, concordamos em assinar
o Acordo, mantendo as mesmas
cláusulas do ACT anterior. Este gesto
mostra a confiança dos trabalhadores
nas diretrizes que estão sendo dadas
pela empresa. Mas esperamos que já
nas próximas rodadas de negociações
possamos discutir propostas de melhorias efetivas para os nossos representados”, esclareceu Válido.
O Gerente de Recursos Humanos
da Aliança, Marco Antonio Guedes, assegurou que é interesse da companhia
estabelecer uma relação construtiva
com as entidades representativas dos
trabalhadores marítimos. “Demos um
importante passo neste sentido com
a assinatura deste documento e,
acredito, que podemos evoluir ainda
mais”, afirmou.
O novo contrato retroage a 1º de
março de 2004, permanecendo em
vigor até 28 de fevereiro de 2005.

Reunidos na FNTTAA, sindicalistas e representantes da empresa assinaram ACT 2004-2005.
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Marítimos da Docenave
têm proteção laboral
renovada

Leo Almeida

Representantes dos
sindicatos marítimos e da
Docenave assinam novo
acordo coletivo de trabalho.

A

s entidades sindicais marítimas
e a Docenave (DCNDB Overseas S.A) renovaram o Acordo
Coletivo de Trabalho ao período que
vai de 1º de novembro de 2004 a 31 de
outubro de 2005.
A assinatura do novo contrato ocorreu no dia 2 de fevereiro de 2004 na
sede da companhia, no Rio de Janeiro, e
contou com a participação do Segundo
Presidente do SINDMAR, José Válido, que
apesar de ter destacado a postura correta adotada pela Companhia durante as
negociações, admitiu que o processo foi
desgastante. “Este acordo traz embutido
um voto de confiança dado pelas tripulações ao trabalho desenvolvido pela
empresa. Mas, se analisarmos os valores,
iremos constatar que a Docenave se
afastou um pouco do que é praticado
no mercado. Por isso, acreditamos que,
no futuro, a Companhia terá que rever
estes termos”, sintetizou.

A Diretora de Carga Geral da
Docenave, Cristiane Marsillac, que
também presenciou a reunião final,
confirmou que a empresa tem planos
de investimentos na expansão de
sua frota. “Os navios estão em uma
situação muito boa e o nosso objetivo
é manter a qualidade técnica atual.
Além disso, temos um projeto para
aquisição de novas embarcações
que está em fase de estudos e será
submetido à diretoria da Vale do Rio
Doce. A nossa proposta engloba
crescimento de capacidade da frota”,
revelou.
O Diretor-Secretário do SINDMAR,
Odilon Braga, também participou da
reunião, representando a CONTTMAF.
Pela Companhia, compareceram
ainda o Analista de RH, Alexandre
Oliveira, o Consultor de RH, André
Teixeira, e o Gerente Administrativo,
Fernando Mascarenhas.
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Força Marinheira
Gezilda Carneiro torna-se a Primeira Oficial
Mercante oriunda da guarnição

F

orça de vontade e disciplina são
traços marcantes da personalidade da aluna Gezilda Fernandes de
Oliveira Carneiro, de 40 anos, a primeira
colocada da turma de 2004 do Curso
Especial de Acesso a Oficiais de Náutica
da Marinha Mercante (ACON), ministrado no CIAGA, no Rio de Janeiro. Com a
disposição comparável a de uma jovem
formanda, Gezilda logo ingressou na
Norskan, uma das mais conceituadas
companhias no segmento offshore, para
realizar a praticagem a bordo dos rebocadores da Companhia.
A trajetória profissional desta carioca constitui um exemplo claro de
capacidade de superação. Ao longo de
todo o período de curso, Gezilda foi
obrigada a dividir seu tempo entre os
estudos, o trabalho nas BARCAS S.A;
em que atuava como Contramestre,
o marido e o casal de filhos gêmeos.
Tais fatores, contudo, não se tornaram
empecilhos para que a futura oficial
obtivesse um excelente desempenho
escolar. “Acordava às 3 horas da manhã
para estudar, não havia outro jeito. O
esforço foi muito grande, mas hoje me
sinto recompensada”, contou.
A descoberta da carreira no mar, entretanto, deveu-se ao acaso. “Ganhava
dinheiro dando aulas particulares de
matemática para um grupo de estudantes. Certa vez, uma amiga minha
que participava da turma disse que ia
prestar concurso para Formação de
Moços da Marinha Mercante. Ela insistiu muito para que eu também fizesse
a inscrição e acabou me convencendo.
Fui aprovada e decidi investir nesta
profissão”, revelou.
Gezilda iniciou sua carreira marítima
em 1996 na Transtur, e, com confiança e determinação, derrubou tabus e
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preconceitos existentes em relação a
performance feminina a bordo para, em
pouco tempo, tornar-se uma das primeiras Marinheiras de Convés da Marinha
Mercante. No ano seguinte, transferiuse para as BARCAS S.A., empresa com
a qual mantinha vínculos até o final de
2003. No ano anterior, ascendeu ao
posto de Contramestre, credenciandose para participar do ACON, após ter
cumprido o período mínimo exigido
para a mudança de categoria. Atualmente, concilia suas atividades no mar
com a faculdade de matemática, na
Universidade Estácio de Sá.
Ao SINDMAR, Gezilda só reservou
elogios. “Uma das primeiras atitudes
que tomei ao me formar foi me filiar ao
Sindicato. Fiquei impressionada com a es-

“Acordava às 3
horas da manhã
para estudar,
não havia outro
jeito. O esforço
foi muito grande,
mas hoje me sinto
recompensada”

trutura da entidade e com o suporte que
eles oferecem ao associado”, afirmou.
Os planos de Gezilda não param por
aí. Ela não esconde que ambiciona chegar ao comando de navios mercantes.
Para quem percorreu um longo caminho
até chegar ao oficialato, o desafio não
parece tão difícil.

Onde quer que você esteja,

o SINDMAR está com você.

Mesmo que você não perceba.

Filiado a

TT
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES
EM TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS E AFINS

Investindo

em

pessoas
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SINDMAR e Adicional acertam convênio para

INCLUSÃO DIGITAL
A

inclusão digital e o combate à
exclusão social e econômica
estão intimamente ligados, em
uma sociedade na qual, cada vez mais,
o conhecimento é considerado riqueza
e poder para o crescimento profissional. Pensando nisso, o SINDMAR e a
Adicional, uma empresa especializada
em Tecnologia da Informação, firmaram
uma parceria para benefício somente
dos associados do SINDMAR, visando
facilitar o acesso dos mesmos a grande
via de comunicação e informação.
O Projeto “UNIFICAR também é incluir” tem como objetivo fornecer computadores, acessórios e equipamentos
de informática em geral dos maiores
fabricantes nacionais e internacionais
de software e de hardware aos associados
do Sindicato e seus dependentes a preços extremamente competitivos e com
excelentes formas de pagamento.
A experiência mostra que os associados têm muito a ganhar, não apenas
porque a inclusão digital resulta em um
uso mais eficiente dos recursos tecnológicos. Há ganhos em gestão de conhecimento, qualificação de mão-de-obra
e aumento da auto-estima, ao mesmo

tempo em que os indivíduos adquirem
novos conhecimentos, consciência
histórica, política e ética.
A Adicional não é uma desconhecida
do SINDMAR, atuando desde o ano de
2000 como uma empresa parceira e
respondendo pela rede de computadores do Sindicato, vem oferecendo não
somente consultoria e manutenção de
seu parque tecnológico, mas também
softwares e hardwares. A Adicional também
é filiada a Associação das Empresas
Brasileiras de Software e Serviços de
Informática (ASSESPRO-RJ), possuindo
um assento em sua diretoria.
O acesso à Internet depende da
disponibilidade de computadores e de
telefonia. Nos dois casos, um dos principais desafios está no preço. Em um
país como o Brasil, onde cerca de 148
milhões de brasileiros não têm acesso
a grande rede, justificam-se políticas e
ações de inclusão digital, que, além de
capacitar para o uso das tecnologias
contribuam para o desenvolvimento
da cidadania.
Os associados do SINDMAR podem
desde o dia 14 de março realizar suas
pesquisas e compras, além de solu-

cionar suas dúvidas através do site do
próprio Sindicato: www.sindmar.org.
br/adicional. A Adicional trabalha com
os equipamentos, as impressoras e
os acessórios dos fabricantes Semp
Toshiba, Itautec, HP, Novadata, Positivo,
Lexmark, Epson, Samsung, APC e Sony.
Os associados poderão ainda realizar
on-line uma simulação do financiamento
para sua melhor orientação.

Mantenha sempre seu
cadastro atualizado
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Léo Almeida

Se você está embarcado e não tem tempo
para visitar o SINDMAR, envie-nos um e-mail,
fax ou carta com os seus dados ou ainda
se preferir, entre em contato por telefone
com nosso companheiro
Diretor-Secretário Odilon Braga.

Rio de Janeiro se prepara para
a segunda edição da

Roberto Moraes

Navalshore
D

epois do sucesso da primeira edição, realizada em 2004, a Feira e
Conferência de Indústria Naval e
Offshore, a Navalshore, retorna este ano,
entre os dias 11 e 13 de maio de 2005, no
Píer Mauá, no Porto do Rio de Janeiro.
O objetivo do evento é promover um
intercâmbio maior entre empresas fornecedoras de produtos, equipamentos e
serviços para as indústrias naval e offshore,
companhias de navegação e de transporte
de cargas marítimas ou fluviais.
Na feira anterior, visitada por cerca
de 6.200 pessoas, 95 empresas apresentaram seus produtos e serviços em
uma área de 1.125 m2. O SINDMAR,
que também é um dos patrocinadores
do evento, ocupou o estande número

75. Para este ano, a expectativa dos
organizadores é de que cerca de 110
estandes sejam comercializados e que
oito mil pessoas visitem a feira.
A Navalshore conta com a participação dos Estaleiros Aker Promar,
Mauá Jurong e Renave Enavi, além de
empresas do setor. É organizada pela
revista Portos e Navios e tem o apoio
institucional do Sindicato Nacional
das Empresas de Navegação Marítima, Sindicato Nacional da Indústria
da Construção Naval, Associação
Brasileira das Empresas de Apoio
Marítimo, Sociedade Brasileira de
Engenharia Naval, Prefeitura do Rio
de Janeiro e Governo do Estado do
Rio de Janeiro.
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Previdência Social
PATRIMÔNIO DOS TRABALHADORES BRASILEIROS
“o Sistema da
Previdência Social, o
INSS, ao qual
sempre nos referimos,
significa na vida de
cada cidadão
brasileiro o seu maior
patrimônio e sua
segurança financeira e
a de seus familiares.
A nossa sobrevivência e
a de nossos
dependentes estão
relacionadas,
inexoravelmente,
a uma situação
financeira estável, que
comporte sempre uma
renda mensal, de modo
que possamos arcar
com todos os nossos
compromissos.”

E

sclarecer a legislação previdenciária para os trabalhadores aquaviários
de forma a possibilitar que oficiais e eletricistas sintam maior segurança
para programarem suas aposentadorias. Com este intuito, o SINDMAR
instituiu há três anos uma assessoria própria para tratar do assunto, tendo em
vista as inúmeras mudanças na legislação, que afetaram diretamente o futuro dos
profissionais do mar. Para ocupar o cargo, foi contratada Ana Lucia de Oliveira
Nogueira Rosa, que tem formação acadêmica em Serviço Social. Com a experiência
acumulada ao longo de 22 anos de serviços prestados à Petrobras no Departamento de Pessoal, e na área social e médica da FRONAPE, Ana Rosa implantou
e desenvolveu um programa de visitas a embarcações mercantes nas quais são
feitas palestras sobre os direitos e deveres previdenciários. Batizado como “Previdência Social a Bordo”, o projeto logo tornou-se um sucesso, obtendo uma
ótima aceitação por parte das tripulações e das companhias participantes.
Durante seu ciclo na Petrobras, Ana Rosa participou de diversos cursos relacionados aos Benefícios Previdenciários, além de ter vivenciado de perto a rotina
e procedimentos no próprio Posto Convênio. Atuou por cerca de nove anos
como representante da estatal junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) para Acidente do Trabalho. Ao se aposentar em 2001, e ser convidada
a trabalhar no SINDMAR, a assessora vislumbrou a possibilidade de transmitir
todos os conhecimentos adquiridos na carreira a uma classe marítima carente
de orientação sobre o Regulamento Geral da Previdência Social.
Em entrevista a UNIFICAR, Ana Rosa confessa sua satisfação com os resultados alcançados pelo programa até o momento e avalia as principais demandas
dos homens e mulheres que vivem do transporte aquaviário.

Ana Rosa
1) Qual a importância da Previdência Social na vida dos trabalhadores
brasileiros?
Primeiramente, gostaria de enfatizar que o Sistema da Previdência Social, o INSS,
ao qual sempre nos referimos, significa na vida de cada cidadão brasileiro o seu
maior patrimônio e sua segurança financeira e a de seus familiares. A nossa
sobrevivência e a de nossos dependentes estão relacionadas, inexoravelmente,
a uma situação financeira estável, que comporte sempre uma renda mensal, de
modo que possamos arcar com todos os nossos compromissos. Não podemos
conviver com a idéia de não estarmos filiados à Previdência Social. Nos casos
de doença, morte, acidente, velhice, maternidade, como conseguiremos manter
os nossos compromissos, e os de nossos dependentes? A título de informação, lembro que o valor do benefício corresponde a uma média aritmética dos
salários de contribuição mensal a partir de julho de 1994 ao INSS, exceto o
salário-maternidade, o salário-família e o auxílio-acidente.
2) Que garantias financeiras o INSS oferece a seus segurados?
A filiação ao sistema previdenciário garantirá a seus segurados e dependentes,
em um momento de dificuldade social, um benefício pecuniário que no caso
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foto: Leo Almeida

“A filiação ao sistema
previdenciário garantirá
a seus segurados e
dependentes, em um
momento de dificuldade
social, um benefício
pecuniário que no caso
especial do aquaviário,
certamente, não
corresponderá exatamente
a sua remuneração
mensal. Porém, a filiação
lhe dará também uma
continuidade de
renda mensal.”
especial do aquaviário, certamente,
não corresponderá exatamente a sua
remuneração mensal, devido ao fato
de sua contribuição previdenciária já
estar situada no teto e do valor final do
benefício depender de um cálculo feito
através da média aritmética. Porém, a
filiação lhe dará também uma continuidade de renda mensal. Como exemplo,
temos os trabalhadores da informalidade, como os camelôs, vendedores
ambulantes, diaristas, trabalhadores
sem vínculo empregatício, que garantem mensalmente sua renda mediante
essas atividades. Eles não estão imunes
a um acidente ou a uma fatalidade que
os impeça, de um momento a outro, de
adquirir o seu sustento. E como fica o
seu padrão de vida, se já não há mais
maneiras de contar com aquela renda?
Por essas razões, quero fazer um alerta
a todos os trabalhadores: que eles
considerem a contribuição ao sistema
previdenciário como um investimento
de longo prazo, que exige pagamento
ininterrupto. Este entendimento é vital
para a sua sobrevivência e a de seus
dependentes.

3) Como surgiu o programa
“Previdência Social a Bordo” e quais
os seus objetivos?
O programa ganhou um significado
muito especial, a partir do momento
em que detectamos o total desconhecimento sobre o tema por parte dos
nossos associados, principalmente no
que diz respeito às aposentadorias.
Constatamos também o quanto é importante para os nossos representados
receberem informações sobre as regras,
a legislação, as mudanças constantes, a
própria indefinição do INSS quanto ao
que vale e ao que não vale para as categorias aquaviárias. De modo geral, eles
sabem que têm direito a uma aposentadoria especial, mas não têm noção
exata das exigências para se adquirir
esse benefício. A aposentadoria, para
o marítimo, é sempre especial, porém

não da maneira como eles entendem.
Por isso, decidimos instituir esse programa. Aproveito para anunciar que, em
breve, estaremos lançando uma cartilha
sobre o assunto, a ser distribuída aos
nossos associados, que abordará, de
maneira simples e objetiva, os direitos e
obrigações do segurado junto ao INSS.
Com certeza, o manual será muito útil
às categorias.
4) Como a categoria tem reagido
às palestras?
Nestas palestras, de um modo geral,
fica implícito que para o marítimo não
é só o Acordo Coletivo que é assunto
de seu interesse particular. Percebe-se
que o momento da aposentadoria é
aguardado com muita ansiedade, afinal,
passar quase dois terços de uma vida
laborativa longe da família, do convívio
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“É muito
gratificante
para mim como
profissional e
como pessoa ver
a satisfação
estampada no
semblante e
até mesmo no
comportamento
do associado, que
ao receber nossa
orientação, sente-se,
mais seguro
para planejar
seu futuro.”
social e do lazer é algo que causa grande sofrimento psicológico para essa
categoria, que bravamente consegue
conciliar todas essas dificuldades. A
compreensão das novas regras para
aposentadoria, envolvendo o cálculo
do benefício, o fator previdenciário, e a
expectativa de vida é fundamental para
que o trabalhador se prepare para buscar meios de manter um padrão de vida
equilibrado. É muito gratificante para
mim como profissional e como pessoa
ver a satisfação estampada no semblante e até mesmo no comportamento
do associado, que ao receber nossa
orientação, sente-se mais seguro para
planejar seu futuro. Quero ressaltar, que
durante o atendimento diário individualizado que prestamos no SINDMAR,
podemos analisar o grau de interesse,
a curiosidade, e as dúvidas que nos são
trazidas. E em virtude de nossa expe-
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riência no assunto, eles
levam, além dos questionamentos específicos,
casos de natureza pessoal protagonizados por
companheiros de profissão que
tiveram suas aposentadorias afetadas. Com certeza, tais conhecimentos servem de alerta para que esses
trabalhadores programem melhor a
sua aposentadoria. Atualmente, verificamos que é crescente o número
de aposentados, com idade avançada, que voltam a embarcar para
obter uma renda extra, que somada
aos rendimentos provenientes de
suas aposentadorias, contribui para
a manutenção de seu padrão de
vida. E, muitas vezes, essa atitude é
conseqüência da ausência de uma
orientação previdenciária adequada,
no passado.
5) Que avaliação qualitativa pode
ser feita do programa?
As palestras têm nos mostrado que o
programa “Previdência Social a Bordo” vem atendendo diretamente a
todas as expectativas do homem do
mar. É bem verdade que o assunto
não se esgota ali, e as informações
certamente não são 100% absorvidas, já que temos dificuldades de
atingir toda a tripulação devido às
fainas de trabalho a bordo que não
podem ser interrompidas. Nosso
objetivo principal é mudar a mentalidade dos marítimos, incutindo
a existência da Previdência Social,
com seus direitos e deveres. Temos
plena convicção de que, passados
dois anos de inicialização desse
programa, boa parte dos cerca
de 200 tripulantes que receberam
as informações pertinentes já se
tornou agente multiplicador. Hoje,
eles já sabem que aposentadoria
é um assunto que necessita de
conhecimento para se tomar uma
decisão. Apesar disso, infelizmente,
ainda não conseguimos sensibilizar
um número significativo de armadores e RH’s das empresas, quanto
à importância do tema, até mesmo

em relação ao custo-benefício desse
trabalho. É uma pena, pois as companhias tendem também a se beneficiar
dessa iniciativa, já que consideramos
que conhecimento e informação são um
investimento. Apenas a Aliança, a Elcano e a Norsul vêm contribuindo com o
programa, que foi muito bem aceito por
todas as tripulações. Os funcionários,
inclusive, sugeriram a continuidade das
palestras e a aplicação do programa nas
escolas de formação de oficiais.
6) Quais são as principais
demandas dos associados nas
consultas a nossa sede?
O assunto que sempre leva o associado
a nos procurar é a aposentadoria, porém, os benefícios previdenciários são
vários e todos de muitíssima importância para o segurado do INSS. Dessa forma, nas palestras a bordo, são também
citados e explicados cada benefício a
que todo segurado da Previdência tem
direito, tais como: as aposentadorias
propriamente ditas – Por Tempo de
Contribuição, Especial, Por Idade, Por
Invalidez; Acidente do Trabalho; Auxílio-Doença, Auxílio-Acidente, AuxílioReclusão, Licença Maternidade, Pensão
por Morte, Salário-Família, Reabilitação
e Readaptação Profissional. Detalhamos
também os deveres do segurado para
com o sistema previdenciário, entre
eles, a obrigatoriedade do recolhimento
mensal a ser feito pelos contribuintes
facultativos e individuais, o qual incide,
inclusive, sobre os valores do 13º salário, as carências exigidas para cada benefício e a perda da qualidade do segurado. Aproveitamos para alertar para a
necessidade do trabalhador buscar uma
complementação de renda, que somada
ao valor do benefício do INSS, manterá
seu padrão de vida próximo ao que já
possui. É bom lembrarmos que o valor
do benefício é limitado ao teto, e que as
novas regras da Previdência impuseram
uma drástica redução salarial para o
marítimo, o que torna imprescindível
a busca por uma renda complementar.
Essas regras atingem igualmente todos
os marítimos, independentemente da
categoria.

Companheiros choram a morte de

Maurício
Sant’Anna
Companions mourn Maurício
Sant´Anna´s decease

E

m clima de forte consternação,
dezenas de pessoas, entre parentes, amigos, sindicalistas e autoridades marítimas e portuárias despediram-se no dia 22 de setembro de 2004,
do OSM aposentado Maurício Monteiro
Sant’Anna, cujo corpo foi cremado
no Cemitério São Francisco Xavier, no
Caju, no Rio de Janeiro. O Oficial faleceu
nove dias antes, aos 70 anos de idade,
de infarto no miocárdio, em Miami, nos
EUA, para onde havia viajado para visitar
sua filha e sua neta recém-nascida, que
residem na cidade.
Sant’Anna iniciou sua trajetória no
sindicalismo há 40 anos, tendo atuado
como Diretor-tesoureiro e, posteriormente, como Presidente do antigo Sindicato Nacional dos Oficiais de Máquinas
da Marinha Mercante. Ocupou também
a Presidência da FNTTAA por 12 anos e,
de 1987 a 1996, presidiu a CONTTMAF,
passando também a integrar o Conselho
Executivo da ITF (Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes).
Em 1995, implantou e dirigiu o escritório
regional da ITF para as Américas e o Caribe, no Rio de Janeiro, em consonância
com os planos de expansão da entidade.
Até o ano 2000, atuou como Secretário
Regional da ITF-Américas. Era suplente
da atual Diretoria da FNTTAA.
Sobre a sua morte, o atual Presidente
da CONTTMAF, Severino Almeida, registrou: “Encerra-se um ciclo no sindicalismo marítimo, iniciado com o golpe de

64. O Maurício era uma liderança controvertida no setor marítimo nacional,
em grande parte, graças ao seu perfil
centralizador e autoritário. Mas deixou
indelével contribuição na luta sindical
dos marítimos brasileiros. Não se pode
escrever a história do sindicalismo marítimo brasileiro sem reservar-lhe um
honroso lugar nas lutas dos anos 80 e 90.
Concordando-se ou discordando-se de
suas posições, é inegável que conquistou o respeito entre seus pares. Maurício
foi, de longe, o principal responsável
pela inserção do sindicalismo marítimo e
portuário, o qual conhecia como poucos,
no cenário internacional”.
Maurício deixa viúva, a filha Tanit e
o filho Bruno.
In a strong consternation mood, tens of persons,
comprising relatives, friends, union fellows
besides port and maritime authorities bid farewell
to retired Chief Engineer Maurício Monteiro
Sant’Anna, whose corpse was cremated, last
September 22, at the São Francisco Xavier
Cemetery, in Caju, a quarter of Rio de Janeiro.
The late Engineering Officer deceased nine days
before, at the age of seventy, as a consequence
of a heart infarct, in Miami, USA, whereto he
had traveled to visit his daughter and his infant
daughter family, as both live there.
Sant’Anna star ted his trajectory in Union
Activity 40 years ago as Financial Director of
the former National Union of Marine Engineers.
He had also been President of FNATAA ( National
Waterways and Fishery Workers´ Federation),
having as well, presided CONTTMAF (National

Waterways, Airways, Harbor and Fishery
Workers’ Confederation ) for twelve years, from
1987 to 1996, when he came to integrate the
Executive Council of ITF (International Transport
Workers’ Federation) for the Americas and the
Caribbean. In 1995 he established and directed
ITF Americas and Caribbean Regional Office,
in Rio de Janeiro, in consonance to this entity
expansion plans. He actuated as Regional
secretary for ITF Americas until 2000. He was,
still, substitute of the actual Board of Directors
of FNTAA.
About his death CONTTMAF present President,
Severino Almeida Filho registered: “ A cycle
of maritime unionism, initiated in the 1964
Coup, ends now. Maurício was a controversial
leadership of national maritime industry for his
centralizing and authoritarian temper. However
he legated an everlasting contribution to the
unionist struggle of Brazilian seafarers. One
cannot write the History of Brazilian Maritime
Unionism without reserving him a honorable
place during the struggle in the eighties and
nineties. Whether one may agree or disagree
on his positions, it is undeniable that he did
conquer the respect of all his fellows. Mauricio
was, by far, the most relevant responsible for the
insertion of harbor and maritime unionism in the
international scenery”.
Among innumerable union leaders at his
farewell, ITF General Secretary, David Cockroft
and Dockers Section Secretary, Kees Marges,
were present.
Santana was outlived by his widow, his daughter
Tanit and his son Bruno.

Tradução livre: Edson Areias
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SINDMAR prestigia formatura
dos alunos do CAAQ-E 2004

F

oi realizada no dia 26 de agosto
de 2004, no CIAGA, a solenidade
de graduação de 28 alunos da
turma de 2004 do Curso de Adaptação
para Aquaviários (CAAQ-E), destinado
a formação de técnicos-eletricistas da
Marinha Mercante. O evento foi presidido pelo Imediato da Instituição, Carlos
Augusto Rosette, e foi prestigiado pelo
Diretor-Procurador do SINDMAR, Marco
Aurélio Lucas da Silva.
O CAAQ teve duração cinco meses,
sendo que nos três primeiros, as aulas
foram ministradas no CIAGA, e nos dois
seguintes, os alunos foram embarcados
em um navio no qual participaram de
um estágio supervisionado.

Formandos da turma 2004 do CAAQ-E posaram
para a foto no pátio do CIAGA.

Leo Almeida

Novas tecnologias exigem profissionais cada vez mais bem preparados
Foi-se o tempo em
que o eletricista de
bordo preocupava-se
simplesmente com a
lâmpada queimada
em um determinado
ponto do navio. As
embarcações que,
atualmente, encontram-se no tráfego,
trazem inovações tecnológicas, atendendo as exigências legais. Em um primeiro
momento, foi tímido o aparecimento de
equipamentos, como os termostatos. Em
seguida, surgiram os PT 100, que enviavam
o sinal para controladores e indicadores.
Com a chegada das Centrais Lógico
Programadas (CLPs), que substituíram os
imensos painéis de relés que atormentavam a rotina de qualquer eletricista,
o controle e a manutenção dos equipamentos de bordo entraram na era digital.
As CLPs recebem os sinais dos sensores
e os transmitem para uma CPU que não
só indica o funcionamento, a pressão e a
temperatura, como também pode comandar todo o processo.

|36| • ANO VI Nº 20 •

É certo que a análise é simplista, já
que estas não são as únicas novidades.
Porém, tratam-se de dois marcos que
trouxeram substanciais mudanças na
rotina do eletricista. Também temos
certeza de que não serão estas as únicas novidades, pois se, no passado, as
tecnologias demoravam a chegar a bordo dos navios, hoje elas são aplicadas
simultaneamente a bordo e em terra. Tal
fato exige, inexoravelmente, do profissional eletricista da Marinha Mercante
um aprimoramento técnico cada vez
maior. Por essa razão, o SINDMAR intercedeu junto a Autoridade Marítima que
reconheceu a necessidade de aprimoramento dos recursos humanos da área e
auxiliou a entidade no recrutamento de
técnicos interessados em participar do
curso CAAQ-E, que forma o eletricista
da Marinha Mercante.
Passado um ano da formatura da
primeira turma do CAAQ, temos grata
satisfação de receber inúmeros elogios
pela atuação dos novos eletricistas. Sabemos que o tempo será fundamental

para o bom desempenho de cada um
destes novos profissionais.
Cabe salientar ainda que a formação
anterior de técnico é que proporcionou
a cada um deles o diferencial. E também
nos agrada muito saber que o grupo
adaptou-se bem a vida marinheira, tanto
nas embarcações da navegação tradicional como nas de Apoio Marítimo. Destacamos também os jovens formandos de
2003, que, conscientes do papel do seu
sindicato, constantemente nos visitam
ou telefonam em busca de informações
acerca da ação do SINDMAR.
Foi com a expectativa de repetição
do sucesso obtido pela primeira turma
que solicitamos a DPC que promovesse
o curso novamente no ano de 2004,
curso este que foi concluído com êxito
por toda a turma a quem desejamos sucesso. Meus parabéns a todos e sejam
bem-vindos a bordo.

*Marco Aurélio Lucas da Silva é Diretor-Procurador do SINDMAR.

Dignidade e

Proﬁssionalismo
Funcionárias da Delegacia do SINDMAR,
em Belém, dão exemplo de conduta ética

N

o último dia 18 de janeiro, o
1OM José Fernando Nunes Melo
esteve na Delegacia Regional do
SINDMAR, em Belém, para assinar a rescisão contratual com a Companhia Astromarítima e entregar seus documentos.
O oficial foi recebido pelas funcionárias
Isa Arnour e Sílvia Helena Gonçalves, que
encaminharam via sedex a documentação para a empresa juntamente com a
carteira de trabalho.
Melo disponibilizou-se a pagar a
taxa de postagem (R$37,00), e, em seguida, foi a uma agência bancária para
receber sua indenização. Ao retornar ao
SINDMAR, entregou à Silvia Helena a
quantia de R$300,00, solicitando que a
mesma ficasse com R$50,00 e destinasse
R$200,00 para a Secretária-Executiva
Isa Arnour e os outros R$ 50,00 para o
pagamento dos serviços dos Correios. A
funcionária Sílvia relatou o ocorrido à Isa,
que não estava presente no momento
da entrega do dinheiro. Como o expediente estava no fim, as duas decidiram,
consensualmente, guardar a quantia e,
no dia seguinte, comunicaram o fato ao
Diretor-Suplente Ricardo Cerdeira, que
as orientou a devolver o dinheiro via
depósito bancário.
As funcionárias concordaram que
tal atitude era a mais correta. Isa, então,
telefonou para a casa do oficial e conversou com a irmã dele, Conceição, que
lhe repassou os dados bancários. Sílvia,
por sua vez, foi aos Correios despachar
o sedex para a empresa Astromarítima. A
funcionária gastou R$37,30 e depositou
o valor restante de R$262,00 na conta
do oficial no Banco Itaú (comprovante
341.0310.20681-8).

O breve relato exposto traduz fielmente a linha de conduta adotada pelo
corpo de empregados do SINDMAR. A
transparência nas ações da entidade,
a ética e honestidade no trato com os
associados são um compromisso assumido com a categoria representada. Foi
com procedimentos como estes que o
SINDMAR tornou-se uma das maiores
referências no sindicalismo marítimo
brasileiro, conquistando o respeito e a
confiança dos seus associados. Também,
no que se refere à busca de profissionais
no mercado, o SINDMAR conquistou o
respeito das melhores companhias de
navegação brasileiras, as quais freqüentemente recorrem ao banco de dados
da entidade em busca de profissionais
qualificados para compor seus quadros
de tripulantes.
Evidentemente, muitos hão de lembrar que o modo de agir das funcionárias expressa atitude obrigatória. Esse
argumento seria inquestionável se vivêssemos em um mundo ideal. Trata-se,
portanto, de um raciocínio equivocado,
uma vez que nosso imaginário e nosso
corpo habitam universos diferentes.
A atitude tomada pelas profissionais
merece ser enaltecida
e divulgada para que
sirva de exemplo de
dignidade em um
mundo castigado
pelas injustiças.

Sílvia Helena é Auxiliar de Serviços Gerais da
representação paraense do SINDMAR.

É de conhecimento amplo no cenário da navegação comercial, a ocorrência de venda de embarques quando
estes são solicitados. É dispensável
expressar o porquê das vítimas desta
ignóbil e inaceitável prática recearem
trazer à luz do dia a forma com que as
mesmas são conduzidas. O SINDMAR,
ao contrário, tem combatido duramente
este tipo de atitude por entender que
ela mancha, como um todo, a reputação dos trabalhadores e empresários
do setor. Além disso, tal prática põe
em risco a segurança do transporte
aquaviário por permitir o embarque
de profissionais não habilitados para
tripular nossas embarcações.
Cabe ressaltar que o 1OM José
Melo foi indicado a Astromarítima pelo
SINDMAR em dezembro de 2004. Desembarcou em janeiro deste ano por
motivos profissionais, segundo informou o Gerente de Recursos Humanos
da Companhia, Jorge Varella.

Isa Arnour é SecretáriaExecutiva da Delegacia do
SINDMAR, em Belém.
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O

ano de 2004 foi significativo
para a Marinha Mercante brasileira e, em especial, para os
trabalhadores do setor, que
foram, ao mesmo tempo, testemunhas
oculares e protagonistas de uma série
de acontecimentos que contribuíram
para alavancar um ramo da economia
vital para o desenvolvimento sustentado
do País. As perspectivas de renovação e
ampliação da frota nacional de petroleiros, com o lançamento do edital de
licitação para a encomenda de navios
da Petrobras, a aprovação da Medida
Provisória 177, convertida na Lei 10.893,

2004:
um ano de grandes conquistas

a inauguração da delegacia do SINDMAR,
em Macaé, foram exemplos singulares
do momento positivo por que passa a
marinha comercial no País.
Para o SINDMAR, o ano simbolizou
a consolidação definitiva das conquistas
advindas da unificação das categorias de
oficiais mercantes de máquinas e náuticas e, posteriormente, dos eletricistas. A
partir de agora, a preocupação também
passa a girar em torno da formação de
uma nova geração de líderes, que seja
fiel ao legado deixado pela geração atual.
Por esta razão, a entidade organizou o
seu primeiro seminário sobre sindicalismo no balneário de Búzios, no Estado
do Rio de Janeiro, reunindo alguns dos
maiores especialistas em conhecimento
marítimo do presente e do passado.
O reconhecimento do importante
papel que a entidade exerce na representação dos trabalhadores e no fortalecimento da indústria marítima, e a
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credibilidade conquistada por meio da
prática de um sindicalismo independente
e combativo puderam ser atestados durante a 1ª Feira e Conferência da Indústria
Naval e Offshore, realizada em junho de
2004, no Rio de Janeiro. Diante de uma
platéia atenta composta dos principais
armadores nacionais, representantes da
autoridade marítima e portuária, e dos
governos federal, estadual e municipal,
o SINDMAR exibiu pela primeira vez um
vídeo institucional, divulgando as ações
da entidade em defesa dos oficiais e
eletricistas mercantes e revelando a sua
luta incessante por mudanças na legislação brasileira que tornem a marinha
comercial do País mais competitiva.
Não custa nada lembrar que o setor
atualmente, vê sua frota nacional cobrir
apenas 2% do volume de comércio
exterior. Na década de 1970, quando o
Brasil era o segundo maior construtor
de navios do mundo, a frota nacional
mercante respondia por 30% dos valores
arrecadados com frete na navegação
de longo curso. Por conta do déficit de
embarcações, hoje, o País paga cerca
de US$ 6 bilhões por ano em fretes a
armadores estrangeiros.
A esperança do setor residia na
aprovação do texto original da MP 177,
fruto de um consenso de trabalhadores
e empresários de navegação. Os vetos
presidenciais, contudo, a alguns artigos
da medida provisória, que entre outros
itens, criava o Fundo de Garantia à Indústria Naval, frearam o entusiasmo dos
diversos segmentos, que viam nele um
instrumento para assegurar que as obras
seriam concluídas pelos estaleiros.
O texto original criava um significativo
estímulo para contratações de navios
e visava estabelecer um equilíbrio na
competição entre as embarcações de
bandeira nacional e os navios estrangeiros no tráfego internacional. Sabe-se
que estes últimos recebem subsídios

de seus governos ou arvoram bandeiras
que lhes possibilitam lidar com legislação
trabalhista mais flexível e livre de compromisso com as condições sociais de suas
tripulações.
A decisão do governo federal abriu
brechas para a aceleração do sucateamento da frota atual e a redução dos
investimentos na Indústria de Reparação Naval, inviabilizando a elevação
da tonelagem de porte bruto da frota
nacional nesta década.
Contudo, há que se ressaltar os
aspectos positivos da entrada em vigor
desta MP, que posteriormente, foi transformada na Lei 10.893. Primeiramente,
observou-se uma união inédita de todos
os segmentos ligados a Marinha Mercante e a Indústria Naval, com o objetivo
único de elaborar uma nova redação
para a legislação que regulamenta o
Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (AFRMM), cobrado
das embarcações que atracam nos portos brasileiros.
De avanço prático, a nova lei proporcionou uma revisão dos percentuais alocados ao Fundo de Marinha Mercante e a
conta vinculada do armador, oferecendo
inclusive pela primeira vez, incentivos,
embora tímidos, para a opção de transporte na cabotagem mediante o chamado
serviço feeder, ou de alimentação dos portos ao longo da costa, com a utilização
dos portos concentradores de carga.
Incentivos também foram oferecidos
ao armador que utilizasse tripulação
brasileira nas embarcações nacionais.
A inclusão deste item dá bem a idéia
do esforço de todos na obtenção do
consenso.
Merece destaque ainda a conquista
por trabalhadores e empresários do
setor de um assento no Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante. Tal
fato representa o rompimento de quase
meio século com a nefasta prática de

exclusão daqueles que efetivamente
fazem a Marinha Mercante evoluir. A atividade pesqueira, o financiamento com
recursos do Fundo de Marinha Mercante
para a formação e aperfeiçoamento dos
trabalhadores do setor, bem como a
aquisição de embarcações auxiliares à
atividade, inclusive pelos sindicatos do
setor, foram tópicos atendidos, secundariamente, pela nova lei.
O fim do ano de 2004 foi marcado
por um forte alvoroço nas indústrias
naval e de metalurgia e na armação
nacional com o lançamento pela Transpetro do edital de licitação para a construção de 22 petroleiros, naquela que
foi considerada a maior encomenda já
feita para a Marinha Mercante nacional.
Se o Plano de Modernização e Expansão
da Frota da subsidiária da Petrobras não
naufragar como ocorreu com o projeto
“Navega Brasil”, elaborado pelo governo
Fernando Henrique, o País terá dado o
primeiro passo para voltar a ocupar um
lugar de honra no cenário da navegação
mundial. A expectativa é de que as encomendas gerem 20 mil empregos diretos
nos próximos anos.
Foram tantas as boas notícias ao longo de 2004 que o epílogo não poderia ser
diferente. No dia 4 de dezembro de 2004,
toda a família marítima celebrou as conquistas na festa do SINDMAR, realizada
no sítio Garden Party, no Rio de Janeiro.
A UNIFICAR, acompanhando o ritmo
frenético de mudanças e em sintonia
com as demandas do setor, começou
a publicar artigos e reportagens traduzidos para o inglês a partir da edição
nº 19, fazendo chegar aos organismos
internacionais de navegação a “voz”
dos trabalhadores marítimos nacionais. Trata-se de mais uma iniciativa do
SINDMAR, visando fortalecer a posição
brasileira no seio dos principais órgãos
de regulamentação e fiscalização da
atividade aquaviária.

Confira nas próximas páginas, em detalhes,
a retrospectiva dos principais eventos de 2004.
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fachada da delegacia

Macaé ganha

Delegacia do SINDMAR

Inauguração é marcada pela presença de todos os
segmentos da Comunidade Marítima e autoridades públicas

O

s associados do SINDMAR em
Macaé já podem contar com o
suporte de uma representação
na capital brasileira do petróleo. Cumprindo o compromisso de viabilizar a
ampliação de sua base e apostando na
expansão do mercado de trabalho no
segmento offshore, a diretoria da entidade inaugurou no dia 12 de novembro
de 2004 a sua terceira delegacia sindical
para atendimento aos cerca de 930
oficiais mercantes e eletricistas que
atuam no município, que mais cresceu
entre os anos de 1970 e 1996, levandose em conta o Produto Interno Bruto
per capita.
Situada a 182 quilômetros da capital
fluminense, Macaé é a quarta cidade
em qualidade de vida no Estado e é
considerada referência em potencial
para investimentos, segundo estudos
da Fundação Centro de Informações e
Dados do Rio de Janeiro (CIDE). É ainda
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reconhecida como uma das principais
bases operacionais de desenvolvimento, teste e inovações tecnológicas
voltadas para pesquisas, perfuração e
extração de petróleo, produzindo 80%
do combustível do País. A atividade faz
com que o município apresente indicadores econômicos bem superiores aos
registrados na maioria das outras regiões do País, registrando um crescimento
anual médio de 14% do Produto Interno
Bruto. Para se ter uma idéia do que este
valor representa, basta compará-lo ao
PIB brasileiro acumulado nos nove primeiros meses de 2004 que foi de 5,3%,
considerado o melhor resultado do País
desde 1995.
Atualmente, há mais de seis mil
empresas de setores diversos instaladas em Macaé, que geram milhares de
postos de trabalho para mão-de-obra
qualificada. A nova delegacia servirá
para aproximar o SINDMAR dos repre-

sentados que residem e/ou trabalham
na região, proporcionando melhoria na
eficiência dos serviços prestados. Até
o mês passado, os associados eram
obrigados a se deslocar para o Rio de
Janeiro em uma viagem que dura cerca
de três horas.
Visivelmente emocionado, o Primeiro Presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, afirmou, durante o discurso
de inauguração, que o sentimento é de
dever cumprido. “Em 1995, durante a
revisão constitucional, eu testemunhei
uma série de depoimentos de pessoas
que acreditavam que a Marinha Mercante brasileira não duraria mais dois
anos. Quase uma década se passou
e constato que ela não somente está
viva, como também vem efetivamente
crescendo. E evolui não apenas em
termos de estrutura do movimento sindical, pois somos conseqüência e não
a causa. A minha geração vai entregar

O Presidente do
SINDMAR, Severino
Almeida, faz o discurso
de inauguração de mais
uma representação
sindical dos oficiais e
eletricistas da
Marinha Mercante.

às futuras gerações a Marinha Mercante
que nós conhecemos nos anos 70”,
previu Severino, fazendo alusão à época
áurea do setor, quando as embarcações
de bandeira nacional respondiam por
30% do comércio exterior brasileiro. De
acordo com Severino, a sede sindical no
Rio de Janeiro já não era mais capaz de
suprir isoladamente as demandas do
segmento, o que justificou a abertura
da representação. “Quero deixar claro
que não pretendemos atender apenas
os nossos companheiros no balcão da
delegacia ou contribuir para a doutrinação dos mesmos. Nosso objetivo é fazer
política sindical local efetiva, exercendo
nossa plena capacidade de intervenção
no setor e acompanhando diretamente
todos os aspectos que dizem respeito
aos interesses dos nossos associados”,
sintetizou.
A solenidade foi prestigiada por
diversas lideranças sindicais e autoridades das três esferas do Poder Público
e do setor, como o Diretor-Geral da
ANTAQ, Carlos Alberto Nóbrega, que
enalteceu o fortalecimento da organização sindical marítima. “Eu acho que
deveria existir uma delegacia representativa dos trabalhadores em todo
lugar onde houvesse Marinha Mercante

brasileira e navios brasileiros. Aqui em
Macaé, particularmente, temos um pólo
muito interessante que é o offshore”,
justificou.
O Secretário de Fomento para
Ações de Transportes do MT, Sergio
Bacci elogiou a atuação da diretoria do
SINDMAR, que segundo ele, vem sendo
pautada pela percepção das realidades
distintas que afligem os trabalhadores
de cada região do País. “Este Sindicato
e a Confederação da qual é filiado estão
crescendo, sobretudo, graças a sua diretoria que ajudou o governo a construir
a nova legislação do Fundo de Marinha
Mercante”, sentenciou.
O Presidente do Syndarma, Hugo
Figueiredo, aproveitou a oportunidade
para ressaltar o bom entendimento
existente entre as representações dos
trabalhadores e dos empresários de navegação. “Sentimos grande satisfação
e orgulho da relação sólida que conseguimos construir com os nossos companheiros do SINDMAR. É uma relação
baseada em consciência mútua, em
respeito de parte a parte. Temos alguns
pontos que superficialmente parecem
conflituosos, mas sabemos tratá-los
com responsabilidade, buscando resolver as situações que são fundamentais

Não pretendemos
atender apenas os nossos
companheiros no balcão da
delegacia ou contribuir para
a doutrinação dos mesmos.
Nosso objetivo é fazer
política sindical local efetiva,
exercendo nossa plena
capacidade de intervenção
no setor e acompanhando
diretamente todos os
aspectos que dizem respeito
aos interesses dos nossos
associados.
Severino Almeida,
Presidente do SINDMAR

para ambos os lados. Isso acontece
porque desejamos o desenvolvimento
e a recuperação da Marinha Mercante e,
em conseqüência, da construção naval
no Brasil. Queremos que os nossos marítimos tenham uma boa remuneração,
uma posição digna da formação e do
esforço que eles tiveram”, destacou.
Representando a DPC, compareceu
ao evento o Diretor de Ensino, Ary
Cavalieri Brandão, que salientou que a
categoria se sentia mais segura com a
instalação de uma delegacia sindical. “O
confinamento inerente a profissão faz
com que o marítimo necessite de muito
apoio do pessoal de terra, por meio de
assessoramento particular, profissional
ou jurídico. Nesse aspecto, o Sindicato
e as associações de classe são elos fundamentais de ajuda a esses aquaviários.
Mas, para exercerem bem suas funções,
essas entidades precisam estar perto
de seus associados, adaptando-se às
características e às peculiaridades do
local”, argumentou.
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Para a deputada federal Jandira
Feghali (PCdoB-RJ), o sindicalismo
marítimo brasileiro vem se notabilizando pela firmeza de princípios. “Não
conheço algo que cresça tanto em representatividade e força no Brasil como
o sindicalismo marítimo. E não evolui
porque tem mais dinheiro do que os sindicatos de outras categorias, ou porque
negociou qualquer tipo de benesse, mas
porque tem mostrado coerência e um
trabalho sério, se fazendo representar
também no exterior. Esta organização
sindical não se preocupa apenas em
atuar corporativamente na luta pelos
interesses de seus trabalhadores. Defende também a Marinha Mercante
brasileira e, conseqüentemente, o País,
a sua identidade, a sua bandeira, em
um cenário profundamente globalizado
e internacionalizado. Por essa razão, o
trabalho marítimo é hoje a referência
brasileira mais positiva no âmbito da
OIT”, atestou.
O Secretário Regional da ITF-Américas, Antonio Fritz, disse não estar
surpreso com o avanço da organização
sindical marítima. “O que o SINDMAR
vem fazendo é um exemplo para todos
os nossos filiados marítimos na região e
nos diferentes continentes. Acompanhamos seu trabalho há anos e vemos sua
busca incessante por melhorias para os
seus filiados. E este, para nós, é o tipo de
sindicalismo que deve prevalecer. Macaé
é ponto estratégico e não é à toa que o
SINDMAR está instalando aqui (na cidade) a sua nova delegacia”, concluiu.
O Diretor de Relações do Trabalho
do Centro de Capitães de Ultramar e
Oficiais da Marinha Mercante da Argentina, Horacio Angriman, destacou o
estreitamento da relação das entidades
representativas dos trabalhadores marítimos dos dois países. “O SINDMAR
é um exemplo para nós, um exemplo
da vontade de trabalhar em conjunto.
Quero agradecer e congratular esta entidade por ter proporcionado um avanço
importante na defesa dos trabalhadores
marítimos e também um caminho para
a recuperação das nossas Marinhas
Mercantes”, declarou.
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Convidados assistem atentamente ao discurso do Presidente do SINDMAR, Severino Almeida.

“O SINDMAR é um
exemplo para nós, um
exemplo da vontade
de trabalhar em
conjunto. Quero
agradecer e
congratular esta
entidade por ter
proporcionado um
avanço importante
na defesa dos
trabalhadores
marítimos e também
um caminho para a
recuperação das
nossas Marinhas
Mercantes”
Horacio Angriman,
Diretor de Relações do Trabalho do
Centro de Capitães de Ultramar
e Oficiais da Marinha Mercante
da Argentina.

Também marcaram presença o Presidente do CCMM e Capitão de Longo
Curso, Álvaro José de Almeida, o Chefe
da Seção de Fiscalização da DRT/RJ,
Paulo Sérgio de Almeida, a Auditora
Fiscal Vera Albuquerque, da Unidade
Especial de Inspeção do Trabalho Marítimo e Portuário, o Prefeito de Cabedelo (PB), José Junior – município que
ganhou uma delegacia do SINDMAR em
2003 – a deputada estadual Gianinna
Farias (PT-PB), a ex-senadora e atual
Presidente do Fórum de Mulheres do
Mercosul, Emília Fernandes, além de
alunos das escolas de formação de
oficiais CIABA e CIAGA, professores
das duas instituições e profissionais
da mídia especializada e local. A Transpetro, subsidiária de transporte da
Petrobras, foi representada pelo seu
Diretor-Financeiro, Álvaro Gaudêncio,
e pelo Gerente de Recursos de Administração, Orlando Orlandi.
Até o final de 2005, a Diretoria do
SINDMAR planeja inaugurar mais duas
representações sindicais em locais
ainda a serem definidos.
A Delegacia de Macaé está funcionando na Rua do Sacramento, 407, no
bairro de Imbetiba, próximo ao terminal
da Petrobras.
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1) Severino Almeida,
Primeiro Presidente do
SINDMAR
2) Álvaro Gaudêncio,
Diretor-Financeiro
da Transpetro
3) Jandira Feghali,
Deputada Federal
(PCdoB-RJ)
4) Emília Fernandes,
Presidente do Fórum de
Mulheres do Mercosul,
Capítulo Brasil
5) Hugo Figueiredo,
Presidente do Syndarma
6) Josimar Pereira da Costa
(Sind. dos Marinheiros de
Convés), Comte. Orlando
Rocha (CIAGA), Jorge
Medeiros, Paulo Cézar
(Sindfogo), José Serra
(SINDMAR) e Alberto
Negrão (FNTTAA)
7) Sergio Bacci, Secretário
de Fomento para Ações
de Transportes do MT
8) José Junior, Prefeito de
Cabedelo (PB)
9) Gianinna Farias,
Deputada Estadual (PT-PB)
10) Carlos Alberto Nóbrega,
Diretor-Geral da ANTAQ.

6

7

8

9

10
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11) Rosângela Vieira (Portos & Navios),
Sergio Leal (Sinaval), Dayse Terra
(Inter Market), Sergio Bacci
(Ministério dos Transportes), Claudia
Maciel (SINDMAR), Hugo Figueiredo
(Syndarma), Severino Almeida, José
Válido (SINDMAR), Carlos Alberto
Nóbrega (ANTAQ), e Paulo Sergio de
Almeida (Ministério do Trabalho)
12) José Américo, Presidente do
Sindicato Nacional dos Taifeiros
(à esquerda), e José Válido,
Segundo Presidente do SINDMAR
13) Maria José Ferreira dos Santos,
Vera Albuquerque (UEITPA), Sandra
Azêvedo, José Válido (SINDMAR),
Paulo Sergio de Almeida (Ministério do
Trabalho) e Enilson Pires (SINDMAR)

11

13
12
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14

Alunos e professores da EFOMM, dirigentes sindicais e
funcionários do SINDMAR
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Investindo no futuro da

Marinha Mercante

SINDMAR realiza seu primeiro Seminário, reunindo
professores, alunos, sindicalistas e autoridades do setor

“I

nvestir em pessoas, trabalhando
para que a consciência política
esteja incutida nas mentes e corações das futuras gerações de homens
e mulheres do mar.” Entre os dias 13 e
15 de novembro de 2004 o SINDMAR,
mais uma vez, fez jus ao seu slogan ao
reunir sindicalistas, militantes, alunos e
professores das duas Escolas de Formação de Oficiais, CIABA e CIAGA, no
Seminário “As Relações de Trabalho, a
Marinha Mercante Brasileira e o Cenário
Internacional da Navegação Marítima”,
em Búzios, no Rio de Janeiro.
O evento teve o objetivo de proporcionar o debate de assuntos relevantes
para o sindicalismo marítimo e a categoria por ele representada. “Esperamos
que este tenha sido o pontapé inicial

para a realização de outros seminários
deste porte. Nossa preocupação foi
promover uma integração de conhecimentos, reunindo os formadores de
opinião e futuros representados do SINDMAR”, enfatizou o Segundo Presidente
do Sindicato, José Válido.
Na abertura do evento, que contou
com a presença de 62 participantes, o
Primeiro Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, alertou os presentes para
a necessidade do setor formar agentes
multiplicadores da política sindical. “O
tempo do Sindicato não é limitado.
O que é limitado é o tempo de quem
o faz. Temos um compromisso com a
luta sindical e para que ela se propague é fundamental que a gente invista
em pessoas que possam contribuir de

forma efetiva com esta missão”, disse,
destacando a postura independente do
SINDMAR perante as empresas de navegação, governo e autoridades marítimas.
“Nossa entidade sobrevive unicamente
da contribuição dos representados. É
do tamanho que os nossos associados
querem e isso muito nos orgulha e nos
deixa com a certeza de que teremos um
futuro muito promissor. Não dependemos de universos paralelos. E não nos
interessa estar de bem com o príncipe
de ocasião para sobreviver e crescer”,
ressaltou Severino.
Em sua explanação, o Presidente
do SINDMAR traçou um amplo panorama da atividade a partir da época

Para o jornalista Altamiro Borges (em pé, no
fundo), o capitalismo vive atualmente a fase
mais sombria e perigosa de sua história.
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A Deputada Federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) palestrou sobre
a visão da Marinha Mercante no Congresso Nacional.

áurea, passando pela crise na década
de 1990, que quase levaram o setor ao
desmonte, e pelo esforço de recuperação da Indústria Marítima do País nos
últimos anos. Severino admitiu que o
desconhecimento da sociedade e dos
legisladores em relação à atividade, os
equívocos nas ações governamentais e
a ausência de um planejamento de longo prazo, constituem sérios entraves ao
desenvolvimento da Marinha Mercante.
“A falta de visão estratégica daqueles
que dirigem os destinos do País foi
responsável pela grande redução do
número de navios brasileiros, a elevação do déficit de nossas transações
correntes no exterior, o desemprego
na atividade e na construção naval, a
desnacionalização da Marinha Mercante e a redução do contingente de profissionais preparados para os desafios
que qualquer atividade no mar impõe”,
esclareceu.
Outro aspecto abordado pelo primeiro presidente do sindicato foram as
relações de trabalho e, neste contexto,
a importância da organização sindical
marítima brasileira. “A cada dia que se
passa, torna-se mais urgente a descoberta de lideranças. Até porque, dirigente
sindical não é necessariamente um líder.
O mandato nos dá autoridade para ne-

Precisamos ouvir a
sociedade,
compreender a
sua realidade
e as políticas
desenvolvidas no
País e no mundo.
À Nação, cabe
tentar transformar
as demandas justas
e legítimas da
sociedade em
políticas públicas,
por meio da
legislação ou dos
governos eleitos

Amanda Moraes,
aluna do CIAGA,
faz pergunta a
palestrante.

gociar, para representar e para defender,
mas são as lideranças – sejam elas com
mandato ou sem – é que efetivamente
dão rumo ao barco”, sentenciou.
Severino salientou que a força das
entidades sindicais está na capacidade
de mobilização da categoria, lembrando
os desafios que serão impostos aos
trabalhadores pela Reforma Sindical
governista, que pretende pôr fim a
unicidade sindical, a representação por
categoria profissional e a independência financeira dos sindicatos.
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Alunos da EFOMM e o Professor Francisco
Ferreira: encontro de gerações.

Ainda no primeiro dia do seminário, o Diretor de Relações do Trabalho
do Centro de Capitães de Ultramar e
Oficiais da Marinha Mercante da Argentina, Horacio Angriman, revelou a
experiência daquele país com o sistema
de bandeiras de conveniência. “Tivemos
que fazer um trabalho de revalorização
real da Marinha Mercante em nosso
país”, relatou Horacio, acrescentando
que o processo de privatização dos
navios argentinos se iniciou com a
aprovação da Lei de Reforma do Estado,
que ocasionou uma série de danos tais
como a redução da frota que contava
com 86 navios, em 1986, e hoje possui
apenas quatro embarcações: “Em 1981,
a armação nacional respondia por 38%
do valor dos fretes internacionais. Nossa participação hoje corresponde a um
1% do total
exportado”, admitiu.
Em sua palestra, o jornalista
No
Altamiro Borges, traçou um
segunpanorama das relações de
trabalho no mundo.
do dia

do evento, a Deputada Federal Jandira
Feghali abordou a Visão do Congresso
Nacional em relação à Marinha Mercante. Em sua explanação Jandira destacou
que uma das atribuições do parlamento,
além de cuidar do controle e gestão dos
orçamentos governamentais, é fazer a
mediação entre a luta popular e social e
a elaboração de políticas públicas. “Precisamos ouvir a sociedade, compreender
a sua realidade e as políticas desenvolvidas no País e no mundo. À nação, cabe
tentar transformar as demandas justas
e legítimas da sociedade em políticas
públicas, por meio da legislação ou dos
governos eleitos”, declarou.
Jandira enfatizou que apesar da
importância estratégica do setor de
transporte marítimo para a economia
e soberania nacionais, ainda persiste
um grande desconhecimento sobre a
Marinha Mercante, não só por parte da
sociedade, como também das representações parlamentares: “De 1993 para
cá, este panorama melhorou bastante.
E esta mudança é conseqüência do trabalho sindical marítimo que é realizado
dentro do Congresso Nacional. Hoje já
se consegue ver uma bancada de parlamentares ligados ao setor e sensível
às suas especificidades. O problema é
que ainda há um desconhecimento conceitual. Antes alguns
parlamentares não sabiam nem mesmo o que
significa cabotagem”,
exemplificou.
Em seguida, o
jornalista

e escritor Altamiro Borges fez uma retrospectiva das relações de trabalho no
mundo, analisando os diversos ciclos
econômicos e a evolução do conflito
entre o capital e o trabalho ao longo
dos tempos. “Estamos vivendo a pior
fase da história do capital, pois este é
o momento mais regressivo e destrutivo
que o capitalismo viveu desde a sua
instituição, com a queda do Muro de
Berlim. No início, o sistema ainda possuía um sentido progressista, mas agora
não. A juventude está sem perspectivas.
No passado os pais trabalhavam muito,
mas sabiam que o futuro de seus
filhos seria melhor, acreditava-se
na mobilidade social ascendente. Hoje já não é assim e a pergunta é: meu filho vai ter uma
vida melhor que a minha?”,
indagou Altamiro.

Roberto Moraes
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Roberto Moraes

O Primeiro Presidente do SINDMAR expôs as
perspectivas da Marinha Mercante brasileira.

O jornalista afirmou também, com
base em dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que a má distribuição de rendas, em termos mundiais, é
a grande causa do caos social que pode
ser traduzido em números. “Nós estamos em um mundo onde três pessoas
têm renda equivalente a que deveria ser
destinada a 800 milhões de habitantes
da Terra. Ainda, estamos num mundo
onde 258 pessoas têm renda equivalente a 3,12 bilhões de habitantes da Terra.
Isto é terrível”, concluiu indignado.
Altamiro encerrou sua explanação,
conclamando os presentes a reverter o
panorama atual, usando como estratégias a luta de idéias, o fortalecimento
das organizações representativas dos
trabalhadores e a mobilização da sociedade civil.
Fechando o ciclo de palestras, a
Auditora Fiscal do Trabalho Vera Albuquerque falou sobre o Desenvolvimento
e as Perspectivas da Fiscalização do
Trabalho Marítimo, tema este desconhecido para muitos dos que ali estavam presentes.
Durante suas considerações, Vera
esclareceu que o trabalho dos mesmos
tem como objetivo assegurar em todo
o território nacional a aplicação das
disposições legais, incluindo-se aí as
convenções internacionais ratificadas,
os atos e decisões das autoridades
competentes e os acordos e contratos
coletivos de trabalho, no que concerne a
proteção dos trabalhadores no exercício

A cada dia que se
passa, torna-se mais
urgente a descoberta
de lideranças. Até
porque, dirigente
sindical não é
necessariamente um
líder. O mandato nos
dá autoridade para
negociar, para
representar e para
defender, mas são
as lideranças,
sejam elas com
mandato ou sem,
que efetivamente
dão rumo ao barco.

A auditora fiscal do trabalho, Vera
Albuquerque, enfatizou a necessidade
da legislação levar em conta as
especificidades do trabalho marítimo e a
importância da inspeção portuária.

de suas atividades laborais. “Temos poder de polícia administrativa. Impomos
sanções, autuamos e pressionamos. O
trabalho em parceria com a DPC e com
o Sindicato tem sido muito importante.
Muitas vezes as denúncias partem das
entidades sindicais. Um exemplo disso
é que na maioria das fiscalizações que
fizemos na Bacia de Campos, o Jailson
(Jailson Bispo, Diretor do SINDMAR)
esteve presente”, revelou.
O último dia do Seminário foi livre
para os participantes. Um almoço de
confraternização entre os presentes
marcou o encerramento do evento
que reuniu novas e antigas gerações de
homens e mulheres do mar.
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DECLARAÇÕES DOS PARTICIPANTES

• Julio César da Silva
Professor do CIABA

“Minha expectativa inicial voltada
para interação de pensamentos que
pudessem gerar mudanças foi superada.
Este encontro foi muito importante e
me senti lisonjeado ao ser convidado a
participar. É louvável a capacidade que o
Sindicato tem de observar que o futuro
associado está surgindo na escola e
que dentro dela temos formadores de
opinião. Inclusive, nos intervalos, eu
comentava que é digna de elogio a forma
como o Sindicato está buscando crescer,
ganhar espaços, não somente físicos,
mas também de forma horizontal. É importante que se abrace novas fronteiras.
Na medida em que se amplia a base,
pode-se chegar a um patamar muito mais
elevado. Entendo que o SINDMAR deve
ter no futuro o objetivo de participar da
formação do oficial mercante. Acredito
que o Sindicato não vai se contentar
apenas em ser uma representação de
classe, ele também vai querer intervir no
processo de formação desta categoria
(que é o que já está acontecendo). Parabenizo o SINDMAR e registro o desejo
de que estes encontros não se restrinjam
ao de Búzios. Que outros aconteçam e
que nos próximos eventos possamos
constatar mudanças de comportamento.
Eu fazia parte do Sindicato de Máquinas,
depois me desvinculei, mas quando eu
retornar a Belém, irei me sindicalizar
novamente. Ao enxergarmos trabalho e
seriedade, ficamos sem razão para nos
afastarmos.”
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• Athaíde de Moraes

• Pedro Lima

“Este evento realmente tem características marcantes. Porque por ser o
primeiro, torna ampla a vontade desta
congregação de professores dos dois
centros de ensino, alunos, outros mestres, e sindicalistas a se manifestarem.
Está sendo uma aula ao vivo e a cores
para todos nós que pertencemos a área
e que podemos retransmitir o que está
acontecendo aqui.”

“Foi uma grande oportunidade
essa que tivemos de levantar questões
polêmicas que envolvem as inspeções
navais que são feitas a bordo, como o
horário de repouso dos tripulantes. Eu
já tenho uma certa experiência com
deficiências encontradas a bordo, mas
não consegui respaldo ainda para solucionar este problema dentro da própria
DPC. E, agora, estou tendo a chance de
abordar esta questão.”

Advogado e Professor de Direito
Marítimo do CIAGA

........................................................

Inspetor Naval da Capitania dos
Portos do Rio Grande do Norte

........................................................

• Fernanda Letícia Silva
Aluna do CIAGA

“(...) Os temas propostos foram
ministrados de forma clara e didática,
estimulando o interesse e a participação de todos os presentes. Gostaria de
agradecer ao SINDMAR a atenção e o
árduo trabalho exercido para nos trazer
este grande evento e, principalmente,
parabenizá-lo pelo esforço e luta que
trava em prol do marítimo brasileiro. O
Sindicato já tem uma nova aliada para
as lutas futuras.”

• Orlando Rocha

Encarregado da Divisão de
Inscrição do CIAGA

“O seminário foi muito bem conduzido e os temas das palestras foram
relevantes. Há uma integração entre
o passado e o futuro. O futuro é um
mistério, mas com este seminário vamos poder ter uma visão a respeito, e
o presente é a esperança de que todos
nós possamos crescer.”

........................................................

• Francisco Ferreira
Professor do CIABA

“Este é um momento muito especial para mim, porque tomar conhecimento sobre o que realmente significa
sindicalismo é enriquecedor, ainda
mais quando se passa a conhecer o
que é o movimento sindical atuante a
partir de quem tem uma preocupação
com a formação da base, na origem do
profissional de amanhã. Esta iniciativa
é muito louvável e espero que, em
breve, outros encontros como este
se repitam sempre com o objetivo de
aprimorar os nossos conhecimentos
como profissionais na área.”

• Ana Carolina
-Aluna do CIABA

“Adorei a oportunidade, não só de
aprender mais sobre as ações sindicais,
mas também de conhecer outras experiências. Apesar de já estar no segundo
ano da Escola de Formação de Oficiais,
não tenho muita noção sobre a nossa
própria profissão. Em encontros como
este, a gente pode partilhar conhecimentos e adquirir vivência com os
profissionais mais experientes.”

........................................................

........................................................

• Francisco Diocélio
Alencar de Oliveira

Professor do CIAGA, Chefe do Deptº.
de Ensino de Máquinas

“Acho que este evento foi uma das
coisas mais positivas que tivemos nos
últimos tempos para a formação do trabalhador marítimo. Em nenhum momento da nossa história nós tivemos uma
experiência em que pudéssemos prestar
ao trabalhador um esclarecimento sobre
as relações de trabalho. Vivenciamos
experiências que dificilmente teríamos
em uma universidade. Acho positivo
e espero que este seminário aconteça
com maior freqüência, sendo estendido
a outros grupos que não tiveram a oportunidade de participar desta edição. Foi
uma experiência muito valiosa para mim.
Eu só acredito na evolução da humanidade por meio da educação, e nós tivemos
aqui um momento de formação.”

........................................................

• Amanda Moraes
Aluna do CIAGA

• Cíntia França
Aluna do CIABA

“Acho este evento muito importante,
porque nós alunos não temos muito
contato com o Sindicato. Com esta
gama de conhecimentos que estamos
recebendo, funcionaremos como um
elo de ligação com outros alunos do
CIABA. É importante sempre passarmos
por uma renovação de conhecimentos.
Os assuntos discutidos serviram para
ampliar os meus conhecimentos sobre
a Marinha Mercante e a função do
Sindicato.”

“Estamos tendo a oportunidade de
ter uma outra visão sobre a Marinha
Mercante e sua ótica histórica. Conhecer a trajetória a respeito do Sindicato
também é enriquecedor. Não posso
deixar de mencionar o conhecimento
das ações do SINDMAR no Congresso
Nacional, suas lutas por tudo aquilo que
é de interesse do trabalhador e a visão
da cúpula administrativa do País em
relação à Marinha Mercante. Espero que
este tenha sido o primeiro de muitos
seminários”.

........................................................

• Allan Andrade Melo
Aluno do CIABA

“Eu tinha pouco conhecimento sobre
o trabalho do Sindicato, mas agora, depois deste evento, o que percebo é que o
SINDMAR é uma instituição forte, unida e
que realmente trabalha em prol dos marítimos. Além disso, eu pude tomar conhecimento sobre os Acordos Coletivos de
Trabalho. Nós recebemos uma missão:
a de passar para o resto do corpo de
alunos da EFOMM o que aprendemos
aqui. Por isso, quero assimilar o máximo
de informações possíveis e passar para
os meus colegas. As palestras me deram
uma nova visão, bastante positiva, sobre
a evolução da Marinha Mercante e do
sindicalismo no Brasil.”
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• Rafael Rocha
Aluno do CIAGA
“O seminário foi muito produtivo
proporcionando a nós, alunos da
EFOMM, a oportunidade de ampliarmos
nossos conhecimentos em diversas
áreas. Agradeço ao SINDMAR o excelente final de semana. Não foram medidos
esforços para nos acomodar e nos fazer
sentir que somos muito importantes
para a futura geração mercante. Meus
sinceros agradecimentos!”

fato de o sindicato estar enxergando
este pessoal como formador de opinião para multiplicar o que foi dito no
seminário, pois, sabemos que há uma
grande relevância no trabalho sindical
e também nas relações de trabalho.
Devemos passar essas idéias adiante.
A experiência foi muito proveitosa,
os palestrantes são excelentes e em
pouco tempo nos trouxeram muita
bagagem.”

........................................................

• Maurício Gama de Lucena
Comte. da 3ª Cia. de Alunos do CIAGA

“Achei o evento altamente salutar.
Toda a diretoria do SINDMAR está de
parabéns, por ter nos proporcionado
um evento de alto nível. E não tenho
a menor dúvida de que todos saíram
do seminário com uma perspectiva
diferenciada e uma visão global da Marinha Mercante. Parabéns, a todos os
organizadores deste evento.”

........................................................

........................................................

• Rodrigo Gomes Ferreira
Aluno do CIAGA

• CLC Álvaro José de Almeida
Pres. do Centro de Capitães da
Marinha Mercante

“A idéia da realização deste evento
foi excelente. Foram pinçadas pessoas
de várias áreas, formando um grupo da
maior qualidade. Destaco, principalmente, a excelência dos palestrantes.
Esperamos que eventos deste tipo se
repitam, proporcionando muitos conhecimentos a todas as categorias de
aquaviários.”

........................................................

• Roberto Moreira Leal
Professor do CIAGA

“A iniciativa do SINDMAR de reunir
diferentes gerações da comunidade
marítima foi excelente. É elogiável o
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• Floriano Amado
Professor do CIAGA

“O evento é fundamental para a difusão de idéias, para a nossa permanência,
para a luta do Sindicato em prol da categoria. Reunir professores, formadores
de opinião, trazer o corpo de alunos
para integrá-lo ao Sindicato, trazer as
pessoas do meio marítimo que não estão
embarcadas, mas que estão envolvidas
com a Marinha Mercante, tudo isso é
uma iniciativa espetacular. O SINDMAR
está de parabéns pela organização, pela
proposta e pela coragem de empreender
um investimento deste tipo. Foi muito
bom e espero que muitos outros eventos
como este sejam promovidos, pois, essa
mudança de mentalidade é fundamental
para o desenvolvimento da Marinha
Mercante.”

........................................................

“Foi uma experiência muito boa, não
só para mim, mas também para os demais
alunos com quem conversei. Gostaria de
agradecer ao SINDMAR porque estamos
tendo uma visão geral da Marinha Mercante e de como ela está no momento atual.
Estamos adquirindo conhecimentos de
outros assuntos que não são abordados
na escola como o sindicalismo, a visão do
Congresso Nacional em relação a nossa
vida de oficial mercante e até as novidades
sobre a profissão.”

........................................................

• Sérgio Tito de Faria
Departamento de Apoio do CIAGA
“Acho que o seminário está sendo
um marco para o sindicalismo. Tudo o
que era feito antes pode mudar a partir
deste momento. Este evento deveria
acontecer pelo menos uma vez ao ano,
para que houvesse troca de informação.
Isto é de extrema valia para o futuro da
nossa profissão, para a garantia dos
nossos direitos trabalhistas, entre outras causas defendidas por nós através
do Sindicato. É importante também
que, outros encontros com outros
focos de real importância para a nossa
categoria sejam realizados.”

........................................................

• Josimar Pereira da Costa

• Raimundo Trindade
de Faria

Diretor Secretário do Sindicato
Nacional dos Marinheiros e Moços
em Transportes Marítimos

Comte. da Segunda Cia.
de Alunos do CIABA

“Foi uma satisfação muito grande
ter sido convidado para participar deste
seminário. Acredito que, as palestras
proferidas ao longo dos dois dias foram
de grande valia e esclareceram muitas
dúvidas. Tenho certeza de que a partir
de hoje, com estas idéias que foram
passadas a todos nós seremos fornecedores de informações relacionadas
às ações do SINDMAR.”

........................................................

• Ricardo de Lima Barreto
Professor do CIAGA
“As minhas expectativas em relação
ao evento foram plenamente confirmadas. As lúcidas palavras dos palestrantes e as eloqüentes intervenções da audiência. Foi um prazer voltar a ouvir as
palavras da congressista Jandira Feghali,
um dos ícones vivos e consagrados do
sindicalismo com ideologia de esquerda
em épocas em que o fisiologismo político-partidário não move um milímetro da
“espinha dorsal” da fisiologia do partido
operário/proletário”.

........................................................

• Illo Passos Marinho

........................................................

• CLC André Antônio
da Silva
Professor do CIAGA

Aluno de Náutica do CIAGA
“O conteúdo das palestras apresentadas não só atendeu a todas as
expectativas como também me surpreendeu pela diversidade e quantidade de
assuntos abordados.
Todo o SINDMAR está de parabéns
pela magnitude deste evento pioneiro,
que irá contribuir para a continuidade
das mudanças necessárias à nossa
classe. Foi despertada em todos nós a
consciência sindical e a vontade de trabalharmos, junto ao Sindicato, dando
seguimento a nossa luta.”

“Excelente! Todos os palestrantes
têm alto valor de conhecimento e foi
de muita utilidade para mim, iniciante
na luta sindical.”

• Isaac Saraiva Pereira
Aluno do CIABA
“Além de todo o conhecimento adquirido, acho que o que mais ficou marcado foi o grande sentimento sindicalista
de luta, com exemplos claros de pessoas
que promoveram vitórias coletivas que
muito nos orgulha e estimula a sermos
voz ativa dentro da Marinha Mercante
brasileira.”

“Foi muito bom o seminário. Além
de todos os conhecimentos adquiridos
sobre as relações de trabalho no cenário brasileiro e internacional temos
ainda a visão do Congresso Nacional;
o trabalho ao longo dos tempos e o
desenvolvimento e perspectivas da
fiscalização do trabalho. Destaco aqui
dois pontos extremamente importantes: o carinho e a atenção ao sermos
convidados para estar neste evento.
Agradeço muito, principalmente, a lição
de cidadania que aqui tivemos.”
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Foi dada a

largada
E

m novembro do ano passado, a
Transpetro, subsidiária de transporte da Petrobras, anunciou
a maior encomenda já feita por uma
única empresa para a indústria marítima
brasileira. No último dia 16 de março,
quase quatro meses após a divulgação,
a Companhia realizou sessão pública de
pré-qualificação para a construção dos
42 navios-petroleiros que serão encomendados ainda em 2005. O sucesso
da primeira etapa da licitação ficou evidenciado pelas 28 empresas, reunidas
em 11 consórcios, que apresentaram
propostas. O Plano de Modernização e
Expansão da Frota vem sendo encarado
como decisivo para a recuperação da
construção naval brasileira, no que tange
às grandes embarcações, impulsionando
o segmento no País.
Os navios encomendados serão do
tipo Suezmax, Aframax e Panamax, produtos e GLPs (gaseiros), que somados totalizarão cerca de 3 milhões de toneladas de
porte bruto em capacidade de carga.
Todas as embarcações serão fabricadas no Brasil e o empreendimento terá
duas fases de encomendas que garantirão
uma escala necessária para a redução de
prazos e custos de produção. Segundo
informações da assessoria de imprensa
da Companhia, a primeira etapa do pro-
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grama terá o objetivo de modernizar a
frota e substituir os navios que estarão
substandard nos próximos seis anos. Para
tanto, será encomendada a construção
de 22 petroleiros que devem estar em
operação em meados de 2006. O investimento inicial será de US$1,1 bilhão. Na
segunda etapa, a frota será expandida
e serão encomendados 20 petroleiros.
Nesta fase, o investimento previsto gira
em torno de US$800 milhões.
A pré-qualificação atraiu o interesse
de estaleiros nacionais, de grandes grupos europeus e asiáticos e de representantes de diversos estados brasileiros.
Dos cinco maiores estaleiros do mundo,
quatro participam do processo.
Os consórcios que entregaram propostas foram: Sermetal/MPE/Iesa (do
grupo Inepar), com o apoio técnico do
estaleiro coreano Hyunday; Camargo
Corrêa/Andrade Gutierrez, com o apoio
técnico do estaleiro Mitsui; Aker Promar/
Queiroz Galvão, com o apoio técnico da
Samsung; Nuclep/Pem Engenharia/Beter,
com o apoio da polonesa Gdnya, e Brasfels/KeppelFels do Brasil, com o apoio técnico do estaleiro coreano Daewoo. Outras
seis empresas apresentaram propostas
independentes: estaleiro Rio Grande,
com o apoio técnico do Ishikawagina, do
Japão; estaleiro Eisa, com o apoio técnico
do estaleiro sul-coreano STX, da empresa

Transpetro encerra
com êxito processo
de pré-qualificação
de estaleiros na maior
encomenda de navios
já realizada no Brasil
de projetos brasileira Projemar; Mauá
Jurong, com o apoio técnico do chinês
Maric; indústria Naval do Ceará (Inarce);
Renave, com o apoio técnico do estaleiro
português Lisnave e estaleiro Itajaí (de
Santa Catarina).
O BNDES financiará até 90% do
valor das embarcações, utilizando recursos do Fundo de Marinha Mercante,
com amortização em 20 anos, a juros de
04% ao ano. No período em que os petroleiros estiverem sendo construídos,
a Transpetro garantirá de 15 a 20% do
total contratado aos estaleiros, quitando o saldo restante após o recebimento
dos navios.

O processo licitatório

Para o Presidente da Transpetro, Sergio Machado, a modelagem de compra
dos 42 navios representa uma mudança
de paradigma no setor. Para atender às
exigências do edital, os estaleiros brasileiros serão amplamente modernizados. “O
grande número de empresas participantes mostra a confiança do empresariado
no projeto. Criamos regras para incentivar
O Presidente do SINDMAR, Severino Almeida,
(segundo, da esquerda para a direita) participou do “Encontro Transpetro com o setor sindical”, para discussão do Programa de Modernização e Expansão da Frota da Companhia.

NT Caravelas

a modernização e a melhora tecnológica
do setor e proporcionar condições para
que os estaleiros nacionais estejam aptos
a competir em igualdade de condições
com seus concorrentes estrangeiros
por um mercado de construção de mais
de quatro mil navios de grande porte.
Atualmente, isso não é possível diante
do nível tecnológico ainda insuficiente
da indústria brasileira. Nossos estaleiros
não recebem encomendas há 16 anos e
há seis não entregam um navio”, explica
Machado.
De acordo com a Companhia, o
objetivo da pré-qualificação é selecionar empresas com solidez financeira,
gerencial e técnica, que comprovem
capacitação para construir no Brasil
navios com qualidade e preços internacionais, em estaleiros modernos e
de elevado nível tecnológico.
A estatal esclareceu que 45 dias
após a entrega das propostas das
interessadas em concorrer ao edital,
serão divulgados os nomes dos préqualificados para a participação do
processo licitatório. A previsão é de
que a primeira fase de encomendas seja
concluída no fim do primeiro semestre
de 2005, quando o primeiro contrato de
construção deverá ser assinado.

Retomada em um mercado
altamente competitivo

Estima-se que o Programa de Expansão e Renovação da frota, vai gerar, na
fase de construção dos navios, cerca de
20 mil empregos. Diversos setores serão
beneficiados e as embarcações exigirão
volumes expressivos de diferentes insumos. Apenas as 22 primeiras unidades
devem demandar encomendas de cerca
de 290 mil toneladas de chapas e perfis
de aço, 125 mil toneladas de tubos,
mais de 6 milhões de litros de tinta,
2.200 quilômetros de cabos elétricos
e outros itens a serem fornecidos pela
indústria nacional.
O Brasil possui uma frota em idade
avançada, com 23 anos em média, sendo evidente a necessidade de adequação às novas exigências internacionais,
principalmente no que se refere a segurança e meio ambiente. Apenas 4% do

total de fretes gerados pelo comércio
exterior brasileiro são pagos em
moeda brasileira. Os 96% restantes são pagos a armadores
estrangeiros, em moeda estrangeira, sendo remetidos
ao exterior anualmente mais
de US$6 bilhões, relativos
ao pagamento de fretes.
A Pe t r o b r a s c o n t a
atualmente com 110 petroleiros, sendo 60 afretados
a armadores estrangeiros.
“O transporte marítimo ocupa posição estratégica nos
projetos de desenvolvimento e nas
relações comerciais entre as nações”,
ressaltou o Presidente da Transpetro,
Sérgio Machado, acrescentando que a
troca através dos oceanos representa
80% das transações realizadas no mundo. No caso do Brasil, este percentual
é ainda maior, já que o transporte marítimo corresponde a 95% do comércio
internacional.
O período áureo da construção naval
brasileira corresponde a década de 1970,
quando o País ocupou o segundo lugar no
ranking mundial, exportando navios para
a Inglaterra, França, Alemanha, Grécia
e Estados Unidos. Na ocasião foram
mantidos 40 mil empregos diretos. No
entanto, nas décadas de 1980 e 1990
este cenário mudou e o País despencou
para a 14ª posição no ranking mundial de
construção naval. Na atualidade, Coréia,
Japão e China são os líderes no setor e
concentram 89% da produção mundial da
embarcações. Esta participação pode ser
traduzida em números e correspondia, até
agosto de 2004, a 3.505 navios de grande
porte, sendo 1.240 petroleiros.
“A realidade é que ninguém está
construindo navios de grande porte
hoje no Brasil. Sem modernização, os
estaleiros brasileiros não conseguirão a
competitividade e o preço internacional.
Por que os estaleiros existentes ainda
não se modernizaram? Ninguém investiu,
porque as encomendas não existem.
É um ciclo vicioso. O estaleiro não se
moderniza porque não tem encomenda,
as encomendas não acontecem porque
os estaleiros não têm preço e prazo

internacional”, declarou o Presidente da
Companhia, Sérgio Machado.
Apesar da construção naval brasileira
ter começado a se reerguer em 2000,
impulsionada pelas encomendas do
setor offshore, esta recuperação ainda
não chegou ao segmento de grandes
navios. A última unidade de grande
porte fabricada no País foi o Livramento,
produzido em 1997 e encomendado em
1987. Além disso, enquanto os grandes
construtores mundiais vivem a quinta
geração tecnológica, o parque industrial
marítimo no País estagnou na segunda
geração. Como conseqüência direta, os
prazos para entrega das embarcações
tornaram-se maiores, variando entre 24
e 30 meses.
A garantia de escala de produção vem
sendo considerada essencial para que
empresários realizem investimentos em
modernização e atualização tecnológica,
encurtando o período necessário para que
um estaleiro avance etapas e conquiste
competitividade. “O cenário oferece uma
convergência favorável e rara, na qual coexistem a garantia de financiamento e um
mercado comprador assegurado. É uma
oportunidade diferenciada de alavancar a
indústria de construção naval do Brasil de
forma definitiva”, salientou o Presidente
da Transpetro.
A concretização deste projeto é o
que a comunidade marítima espera e
deseja para que a Marinha Mercante
brasileira volte a ocupar a posição que
lhe pertenceu durante muito tempo,
ou seja, de vanguarda na navegação
marítima mundial.
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Comunidade Marítima
celebra ano especial na

festa do SINDMAR
O

dia 4 de dezembro de 2004 foi
marcado pela grande festa da
família marítima promovida
pelo SINDMAR. Repetindo a fórmula do
sucesso da edição de 2003, a entidade
escolheu como palco o sítio Garden Party, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O
evento foi prestigiado por cerca de duas
mil pessoas, entre associados da entidade, parentes, amigos, sindicalistas e
autoridades do setor aquaviário.
A animação foi intensa durante as oito
horas de confraternização, que contou
com sorteios de brindes, show da banda
“Matriz”, partidas de futebol, churrasco,
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discursos e diversas outras atrações.
O Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, aproveitou o momento
para celebrar as relevantes conquistas
obtidas pela categoria em um ano
classificado por ele como especial.
“Cumprimos o nosso compromisso de
entregar a nossos representados a Delegacia de Macaé, a terceira do SINDMAR
no espaço de pouco mais de um ano,
e realizamos nosso primeiro seminário
reunindo antigas e novas gerações de
oficiais mercantes”, lembrou Severino,
destacando a aprovação da Lei 10.893,
que concedeu aos trabalhadores ma-

rítimos um assento no Conselho de
Desenvolvimento do Fundo da Marinha
Mercante, e a participação do SINDMAR
na Navalshore, importante conferência
do setor organizada pela revista Portos
e Navios.
Entre os convidados ilustres presentes a festa, estava o Presidente da
Transpetro, Sergio Machado, que se
mostrou otimista com o potencial de
crescimento da Marinha Mercante brasileira em 2005. Em um breve discurso,
Machado salientou que o Programa de
Modernização e Expansão da Frota vai
gerar cerca de 20 mil empregos diretos
e indiretos.
A diretoria do SINDMAR congratula
a todos que lutam bravamente pelo
fortalecimento do setor, seja a bordo
dos navios, gerenciando os mesmos
em terra, ou construindo novas embarcações, com a certeza de que uma
Nação economicamente forte nasce do
trabalho dos homens que transportam
nossas riquezas por meio dos mares nos
nossos navios.

Associados interessados em
acessar as fotos da festa e solicitar cópias das mesmas devem
encaminhar o pedido através do
e-mail sindmar@sindmar.org.br
ou comparecer à sede do
SINDMAR, no Rio de Janeiro.

A diretoria do
SINDMAR congratula
a todos que lutam
bravamente pelo
fortalecimento do
setor, seja a bordo
dos navios,
gerenciando os
mesmos em terra,
ou construindo
novas embarcações.
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ABEAM
rumo ao
CONFLITO

ABEAM ON ROUTE TO CONFLICT

A

atividade de prospecção e exploração de petróleo nas águas
jurisdicionais brasileiras é uma
das expressões máximas da capacidade do brasileiro em criar condições de
enfrentar e vencer desafios.
Buscando esse combustível em
águas cada vez mais profundas, por
exigência do que nos reservou a própria
natureza, os brasileiros detêm hoje,
através da Petrobras a mais sofisticada tecnologia de exploração
em lâminas de águas cada dia
mais profundas.
Há três décadas,
o Brasil explorava petróleo em profundidades próximas
a cem metros e,
atualmente,
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Empresas
filiadas
a ABEAM
caminham
para o conflito
com oficiais
que atuam
no apoio
marítimo
brasileiro às
plataformas
petrolíferas
atua em profundidades superiores a
dois mil metros. Não há no horizonte
expectativas de que o País tenha limites à sua capacidade criativa e técnica
para buscar petróleo em profundidades
muito maiores.
Para que isto ocorra, é necessário
que os equipamentos destinados à
operação tornem-se cada vez mais
desenvolvidos tecnologicamente e os
homens e mulheres que os operem mais
especializados.
A evolução do perfil das embarcações utilizadas para dar o apoio indispensável à atividade petrolífera no mar
é conseqüência das novas exigências
operacionais que também demandam
uma mudança da qualificação do profissional marítimo.
Ainda nos anos 70, a Petrobras decidiu contratar a prestação do serviço
de atendimento marítimo junto a outras

empresas. A disputa para obter tais contratos com a estatal, a partir de então,
não se limitou apenas aos preços mas,
também, à qualidade dos serviços, às
bandeiras das embarcações e à própria
nacionalidade dos tripulantes. O único
aspecto constante ao longo das décadas
foi a obrigatoriedade do afretamento de
embarcação por empresa brasileira de
navegação.
Desde então, a organização sindical
representativa dos oficiais mercantes
brasileiros luta para que este mercado
priorize a utilização do marítimo brasileiro, tripulando embarcações construídas no Brasil e operadas por empresas
brasileiras. Estes três aspectos acima
sofreram significativas mudanças ao
longo dos anos na adaptação à realidade
não só do setor, mas também, em atendimento às exigências legais.
O aspecto que mais chama atenção
surgiu da mudança constitucional em
meados dos anos 90, que abriu espaço
para a instalação de empresas estrangeiras no setor de capital notadamente
estrangeiro.
Inicialmente, os oficiais mercantes
brasileiros eram quase que exclusivamente empregados apenas por empresas que possuíam embarcações de
bandeira brasileira. Contudo, em função
das ações empreendidas pela organização sindical e também em virtude da
excelência de sua qualificação técnica,
os oficiais brasileiros foram paulatinamente sendo contratados para trabalhar
em embarcações de bandeira estrangeira. Ademais, a indústria naval, afetada
pelas dificuldades da Marinha Mercante
brasileira na cabotagem e na navegação
internacional dirigiu seu enfoque para o
promissor mercado de apoio marítimo e
começou a construir embarcações bem
melhores que as unidades nacionais dos
primeiros tempos da atividade.
Apesar de todas as mudanças mencionadas, a Associação Brasileira das
Empresas de Apoio Marítimo (ABEAM)
demonstra uma disposição ímpar em
prender-se a práticas que não mais
deveriam ocupar espaço num mercado

competitivo. Não apenas no que se refere aos preços oferecidos pelos serviços,
mas, principalmente no que se refere, a
excelência e segurança operacionais, as
quais dependem diretamente da qualidade dos profissionais encarregados
das operações.
A ABEAM se atém à prática de exigir qualificações de seus profissionais
marítimos, em especial daqueles e daquelas que têm a responsabilidade de
comandar, chefiar e imediatar as suas
embarcações, sem, contudo, considerar
que a remuneração por tais serviços deve
corresponder às qualificações exigidas.
A entidade resistiu e continua resistindo ao máximo a estas óbvias e
necessárias mudanças. O não atendimento dos pleitos dos seus empregados
oficiais mercantes é motivo de discussão
todo ano, por ocasião das negociações
com o objetivo de celebração de Acordo
Coletivo de Trabalho. Discussões que
não têm gerado soluções para o grave
aviltamento das condições de trabalho,
quando estas são comparadas às condições pactuadas com as Empresas que,
em regra, não estão filiadas a ABEAM.
Há casos de afretamentos com os valores equivalentes ao dobro pago a outras
embarcações, seja devido ao porte ou
a potência e características operacionais. Este aspecto não tem incidido nas
relações de trabalho. Os oficiais mercantes têm pleiteado a correção deste
absurdo nos últimos quatro anos, mas
as empresas estão sempre protelando
uma resolução. Esta questão chegou
ao clímax, com a não assinatura do ACT
para o ano de 2004 e nada leva a crer que
o problema venha a ser resolvido neste
ano ou nos vindouros. Prevêem-se duas
possibilidades neste cenário de impasse:
ou as empresas que seguem a política de
relações de trabalho capitaneadas pela
ABEAM vão reconhecer a premência de
mudança de suas lógicas nas relações
com os seus oficiais mercantes, ou haverá
muito em breve conflitos com conseqüências imprevisíveis para o setor, especialmente, para o futuro das empresas que
cumprem a lógica da ABEAM.

ABEAM affiliated companies
head for conflict with their
officers serving aboard
Brazilian offshore vessels that
attend oil production rigs
The activity involving prospect and extraction
of Brazilian oil in our jurisdictional waters is
one of the utmost expressions of Brazilians in
order to create conditions to face and overcome
challenges.
Upon searching oil in continously deeper waters
as a demand of what nature has reserved to
us, brazilians nowadays have managed to grip,
by means of Petrobrás, the most sophisticated
technology on exploiting increasingly deeper
water blades.
Along more than three decades, Brazil evolved
from oil exploit on depths near one hundred
meters to depths over two thousand meters;
there is not on the horizon expectations that
may induce we are going to have limits to our
creative capacity and technique to look for
petroleum in even larger depths.
This to occur implies reckoning that equipments
will become, day after day, technically more
advanced and that men and women that handle
their operations, will equally have to be more
specialized.
The evolution on profile of vessels employed to
provide the indispensable support to offshore
oil activity is a consequence of new operational
demands which also require a change in
qualification of maritime professionals.
Back in the seventies Petrobras decided to hire
the supply of maritime assistance services from
other companies. The competition to win such
contracts with Petrobras, was not restrained,
ever since, to prices, but, as well, has spread
over to the quality of services, to the flags of
the vessels and to the very nationality of the
crews.The only constant aspect along decades
was the fact that it remainded mandatory the
affreightment of vessels to be accomplished
by Brazilian navigation companies.
The Merchant Officers Union has always strived
to grant that this activity should establish as a
priority the hire of Brazilian seafarers to crew
vessels built in Brazil and operated by Brazilian
companies. The three forementioned conditions
experienced expressive changes along the
years of adaptation to reality, not only to what
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O Comportamento das
“Estrangeiras”
Não raro, no segmento offshore, ouvem-se
referências às “empresas estrangeiras”.
Mas que companhias estrangeiras há no país?
O que existe, de fato, são empresas brasileiras com capital de origem
estrangeiro, constituídas na forma
da lei.
Em que pese a origem do capital,
e talvez até por isto, tais companhias
empregam brasileiros no mar e em
terra e, comprovadamente, aquelas
com as quais os sindicatos pactuam
Acordos Coletivos respeitam as leis
nacionais, abominam o “pagar por
fora”, cumprem rigorosamente os
contratos coletivos e mantêm um
relacionamento respeitoso com a
representação sindical de seus marítimos.
Já as empresas tradicionais do
setor, agrupadas na ABEAM, sempre
vêem na relação de trabalho a fuga ideal para
reduzir custos, promover investimentos e
arriscar.
Arriscam muito,
chegando ao ponto

de se articularem com quem promove
falsas cooperativas para intermediação
de mão-de-obra ao arrepio da lei, em
busca da redução das exigências de
certificação, junto à Autoridade Marítima, que responsavelmente tem se
negado a colocar em risco a segurança
da navegação e das operações de apoio
marítimo.
Durante muito tempo, houve uma
clara divisão na navegação comercial
brasileira em que qualquer marítimo
sabia de cor e salteado as empresas
que, na sua concepção de relação de
trabalho, eram conhecidas como “pirangueiras”.
Mantido o procedimento atual
praticado pela ABEAM, não demorará
a ser sedimentado no entendimento
dos marítimos brasileiros, notadamente
entre os oficiais mercantes, o grupo de
empresas no setor, merecedoras de tal
denominação. Não se constrói esta
imagem com rapidez e sua eliminação
exige ainda mais tempo.

concerns the offshore activity but as to legal
enforcement.
The issue that most draws our attention came
with the constitutional change in the middles
of the nineties as the concept of Brazilian
enterprise made room for foreign companies
to settle in the activity, bearing, notoriously,
foreign capital control.
In the beginning, Brazilian merchant officers
were almost exclusively hired by companies
that owned Brazilian flag vessels; nevertheless,
as a consequence of actions waged by the
Union and, as well, due to their good technical
qualification, Brazilian officers went, day after
day, been hired to serve aboard vessels flying
foreign flags. Besides, shipbuilding industry
heavily, impacted by difficulties that arose to
Brazilian Merchant Marine in cabotage and
foreign trade, started to aim the promising
offshore market and to build vessels far better
than the Brazilian ones of the incipient times
of the activity.
Although all above mentioned changes,
ABEAM- Brazilian Association of Maritime
Offshore Suppor t Enterprises, shows an
uncommon inclination to cling to attitudes
that should no longer prevail in a competitive
market. Not only as to prices they offer for
their services, but, mainly, as to operational
excellency and safety, once both depend
directly on the quality of the professionals in
charge of operations.
ABEAM clings to demanding quality of its
maritime employees, specially of those who
stand the responsibility as captains, chief
engineers and chief mates, without, however,
taking into account that the wages for such
tasks must correspond to the demanded
qualifications.
ABEAM has resisted and keeps on opposing
resistance,with all its strengths,to these obvious
and necessary changes. Non-compliance
with its merchant officers is an every year
issue on the negotiation table to reach a new
collective contract. Discussions have brought
no solutions for the severe downgrading of
work conditions when these are taken in
comparison with other companies that have not
joined ABEAM. In some cases, affreightment
rates are equivalent to the double paid to other
vessels, be it in function of tonnage,bollard pull
or other operational characteristics: this aspect
has never fallen upon labor relations.Merchant
Officers have pleaded the correction of such an
absurd for the last four years and companies
always postpone its resolution. This issue has
reached its climax with the non-celebration of
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a Collective Agreement for 2004;nothing let us
believe it shall be solved this year or in the others
to come, unless two hypothesis ocurr:either
do companies that adopt labor relation policies
mastered by ABEAM reckon the urgency to
change the logic of their report to their merchant
officers or, very soon, we are to expect conflicts
of unpredictale consequences for the activity, in
special for the future of companies that follow
ABEAM logic.

THE BEHAVIOR OF THE “FOREING
COMPANIES”
Not rarely, in the offshore sector, references are
heard to the “foreign companies”. But… what
foreign companies are there in this country? As
a matter of fact there are brazilian companies
with capital of foreign origin, but yet, they are
established in accordance with the law.
Notwithstanding the origin of their capital and
maybe just because of it such companies
employ Brazilians aboard and ashore and
those which Unions negotiate Collective Labor
Agreements with, all abide by national laws,
they abominate the “ under the table fees”, they
accomplish strictly Collective Labor Agreements
and sustain respectful relations with Union
representatives of their crew.
In contrast, the traditional companies of the
sector affiliated to ABEAM always regard
work relations as an ideal scape route to
reduce costs, to increase investments and
to take risks.
They do take high risks and even act in concert
with people who promote fake cooperatives
to intermediate workforce supply, affronting
the lawsand still trying to influence Maritime
Authority in order to lower legal qualification
standards; Maritime Authority, with high sense
of responsibility,has continuously denied to
put in risk safety of navigation and offshore
support operations.
For a great length of time there had been a clear
separation in Brazilian commercial navigation,
perceived by hear t to every seafarer that
identified companies which, as a result of their
conceptions on labor relations, were called
pirangueiras, i.e., hanky pankies.
Should ABEAM procedures remain unchanged,it
won’t take long till brazilian seafarers, mainly
merchant officers, start to bear on mind, that
ABEAM group of affiliates deserve such a
designation. As one does not achieve such an
image with celerity, its erasure does will require
much more time.

Impasse nas negociações
Há que ser registrado que o impasse
nas negociações, consolidou-se quando
a ABEAM recuou nos valores que havia
proposto verbalmente. Isto para qualquer
negociador é interpretado como atitude
de quem não está interessado em efetivar
o Acordo. O SINDMAR e por extensão
seus representados estão diante deste
impasse. Contudo, há outras questões
que se arrastam há anos, e que precisam ser destacadas. Entre elas, estão as
diferenças nos salários pagos em relação a outras empresas, com as quais o
SINDMAR possui acordos coletivos e as
questões de hierarquia salarial, entre os
próprios oficiais nas empresas abrangidas
pelos Acordos com a ABEAM.
Hoje, verifica-se como padrão salarial
a seguinte hierarquia de remuneração a
bordo, em ordem decrescente: Comandantes, Chefes, Imediatos, Subchefes
(como hoje, usualmente, são chamados
os Primeiros Oficiais de Máquinas) e
Oficiais de Quarto. Na ABEAM, a hierarquia salarial é diferente: Comandantes,
Imediatos, Chefes, Subchefes e Oficiais
de Quarto. A diferença de remuneração
entre o Chefe de Máquinas e o Comandante, é inconcebível para a organização
sindical que entende que a ABEAM não
está, de forma alguma, compreendendo
a importância deste pleito.
Além disso, uma outra questão que
tem sido tratada com absoluto radicalismo pelos negociadores da ABEAM é
a redução do período de embarque para
28 dias, com a conseqüente concessão
de 28 dias de descanso. Muitas empresas
da ABEAM já praticam essa relação. A
ABEAM é composta por 14 empresas e
somente uma se mantém rigorosamente contra esta prática. Ou seja, existe a
ditadura do consenso naquela agremiação. E isto é um aspecto que o pessoal
empregado tem colocado com muita
ênfase para o SINDMAR. Embora o Sindicato tenha demonstrado como a rotina
de bordo mudou nos últimos anos e em
quanto isto elevaria a produtividade do
pessoal, reduzindo a estafa nos últimos

dias de embarque, a ABEAM posicionouse de maneira irredutível.
Algumas empresas adotam determinadas ações, insistindo num entendimento tendenciosamente equivocado
do Acordo Coletivo de Trabalho, na hora
das rescisões contratuais, chegando a
praticar descontos que o SINDMAR sabe
não serem condizentes ao que está estabelecido no Acordo. Esta prática vem se
arrastando há mais de quatro anos e o
SINDMAR prega seriedade nas relações
de trabalho, do contrato ao distrato. Por
essas razões, as empresas da ABEAM são
campeãs de rotatividade.
Para se ter uma idéia da situação
crítica, a Saveiros é uma empresa que
tem dois anos de existência, possui
apenas dois barcos, e, apesar disto, do
quadro original de oficiais, atualmente,
permanecem apenas dois. A Saveiros é
um exemplo clássico do que está acontecendo com as empresas da ABEAM.
Sabe-se que o número reduzido de
embarcações facilita a interação com a
empresa. Se, no período de dois anos,
apenas 10% do seu quadro de marítimos
permanece, evidentemente, torna-se
preocupante o panorama. Todos no
setor sabem como as embarcações
sofrem a conseqüência do turn over. A
alta rotatividade é usualmente, um forte
sinal de desinteresse da empresa pelo
profissional e deste pela empresa. É
conseqüência, certamente, da falta de
compromisso empresarial nas relações
de trabalho com seus empregados, o que
se reflete na insatisfação do pessoal de
bordo. Várias empresas já sentiram na
pele a conseqüência desta rotatividade
e estão tentando acertar, mas não na
maioria das filiadas a ABEAM. Quando
a empresa possui um volume maior de
embarcações, a saída destes profissionais chega a ser coletiva. Recentemente,
a Astromarítima perdeu de uma só vez
seis oficiais para outras empresas, sem
nenhuma dificuldade, e isso em um
mercado sedento por profissionais bem
qualificados.
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DEADLOCK ON NEGOTIATION
It must be recorded that the deadlock on negotiation was consolidated when ABEAM drew back the
values it had offered verbally. To any serious negotiator this is an attitude of lack of interest to reach
agreement. SINDMAR, and by extension, its affiliates are facing this deadlock. However, there are other
issues that have been dragged along for years and do need to be stressed. Among them, the wage
differences stand out in relation to other companies where SINDMAR keeps Colective Agreements, as
well as items related to hierarchy in salaries of merchant officers that sail with companies covered by
ABEAM Agreements.
Nowadays, as a wage standard, the following remuneration hierarchy is observed: Captains, Chief
Engineers, Chief Mates, First Engineers (Lieutenat Chief as First Engiineers are usually called today) and
watch officers. The difference in remuneration between Captain and Chief Engineer is not conceivable
for the Union that understands ABEAM far back out to get the exact importance of this issue.
Further, another question that has been treated with absolute radicalism by ABEAM negotiators, is the
reduction of embarkment periods to 28 days with the consequent concession of 28 days shore leave.
Many of ABEAM companies already practise this ratio. ABEAM is composed of 14 companies but
only one of them stands fiercely against this procedure. I.e., a dictatorship of the consense prevails
in that Association. This is an aspect that laborers have emphasized to SINDMAR.Although the Union
has demonstrated that board routine has gone thru deeep changes in the last years and how the new
leave system would increase productivity of the personnel by reducing fatigue in the last days aboard,
ABEAM stands irreductible.
Some of the companies have adopted certain actions to dwell on a tendenciously equivocate reading
of Collective Labor Agreement when work contracts recissions occur; these companies discount
sums that SINDMAR has plain knowledge not to be even with the agreement terms. This practice has
been dragged on for more than four years;SINDMAR stands for honesty in labor relations right from
the first day of the contract until its rescission.For these reasons ABEAM companies are champions
of laborers turn over.
As a picture of the critical situation, Saveiros is a company with two years of existence, owns but
two vessels and nevertheless,out of its original board of officers, not more than two of them still are
remainders.Saveiros is a classical example of what is up with ABEAM companies.It is known that a
reduced number of vessels facilitates integration in a company.When in a two years interlude only 10
of its board of employees remain on the pay roll the situation should be of fret.High people rotation
usually denotes a strong signal of lack of interest of the company in relation to their professionals
and viceversa.It certainly is a consequence of lack of enterprise commitment to labor relations with
the employees, with consequent reflexes on crew dissatisfaction.Several companies have already
experienced the consequence of this rotation and are trying to correct it; this only happens outside the
ambit of ABEAM companies.In companies that own a larger quantity of vessels professionals happen
to quit the company even in a collective manner; e.g., recently Astromarítima lost, at the very same
occasion,six officers to other companies, with no difficulty in a market that is avid for well qualified
professionals.
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Investimentos
no setor
Não se pode afirmar que o segmento de apoio marítimo brasileiro não está
extremamente receptivo a investimentos. Somente nos últimos 18 meses,
foram entregues, estão em construção
ou já foram contratadas 25 embarcações de apoio marítimo que totalizam
investimentos de US$1,17 bilhão em
grande parte financiados pelo Fundo de
Marinha Mercante, num total superior
a 66.000 toneladas de porte bruto e de
215.000 de potência (bhp).
O incremento no porte e potência
diz bem sobre as novas exigências do
setor. Nenhuma das 25 embarcações
referidas tem menos de 1.200 tpb.
Nenhuma tem menos de 2.400 bhp.
Estas referências eram as maiores entre
as embarcações brasileiras no início
dos anos 90, com exceção de duas
embarcações originárias da Petrobras,
operadas à época, pela Marpetrol.
A análise das embarcações do
setor recentemente construídas, em
construção ou ainda no aguardo de
financiamento dá provas concretas de
como se agigantam e se sofisticam as
frotas de apoio marítimo. Somente a
Astromarítima está investindo em sete
jumborizações de embarcações de sua
frota: Astro Guaricema, Astro
Vermelho, Astro Enchova,
Astro Arraia, Astro Badejo, Astro Garoupa
e Astro Parati. Estas jumborizações
estão, de modo
geral duplicando a

potência, aumentando o comprimento
entre perpendiculares e a tonelagem
de porte bruto em cerca de 20%, adicionando Bow Thruster e Stern Thruster
– lemes no sistema Flap-rudder – provendo-os de geradores de emergência,
de controle do passadiço por Joystick
e de equipamentos de posicionamento
dinâmico. São investimentos que correspondem a cerca de R$80 milhões.
Além disso, recursos da ordem de R$90
milhões estão sendo destinados para
um grande AHTS em construção.
A Delba Marítima saiu de seus quase
minissupplies para AHTSs que chegam
a 2.700 tdw e 14.400 de potência. Já
recebeu três grandes AHTSs no ano
passado, mas continua a tratar a relação
de trabalho de seus oficiais como se
estivesse nos anos 80, quando estes
profissionais só procuravam embarque
nesta empresa na ausência de outras
possibilidades. Assim mesmo, havia
quem se recusasse a embarcar. É lamentável, para qualquer marinheiro, pouco
importa se Oficial ou não, que estas
embarcações sejam fortes candidatas
ao sucateamento precoce e atrizes de
tragédias anunciadas.
Voltando aos números atuais, comparando-os aos do início dos anos 90,
percebe-se a magnitude do crescimento. A maior das embarcações contratadas possui 10 vezes a tonelagem de
porte bruto da esmagadora maioria
das embarcações do início da década
passada. A potência chega a ser sete
vezes maior que a das embarcações
de bandeira brasileira há uma dúzia de
anos. Apesar da expressiva evolução
quantitativa em porte e potência das
embarcações, nada é comparável a
evolução em máquinas e equipamentos
que passaram a ser itens obrigatórios
nestas embarcações. Tratam aquisições
indispensáveis, como equipamentos
de posicionamento dinâmico e manobrabilidade das embarcações através
de sofisticado sistema de propulsão e
maior potência de bow e stern thrusters,
como facilidades operacionais e não
como condições que objetivam fornecer
operações mais seguras e eficientes e

Muita coisa mudou
no apoio marítimo
brasileiro, o que
não muda é a
mentalidade reinante
incrustada na ABEAM
há um quarto de
século. Com este
comportamento estão
buscando conflito.
Estão alimentando-o
e construindo-o
com eficiência
e dedicação.
Infelizmente, tudo
indica que vão
conseguir!
que, portanto, necessitam de profissionais melhor certificados e treinados.
O SINDMAR entende ser justo que a
estes profissionais correspondam remunerações que façam jus à dedicação
que possibilita o seu desenvolvimento
profissional.
Manter os oficiais mercantes do
apoio marítimo brasileiro remunerados
com o pior do que significa a expressão “jeitinho brasileiro”, oferecendo
“vantagens” esporádicas e incertas é
promover o que, nos anos 90, tantos
males trouxe a relação de trabalho
do marítimo brasileiro na navegação
comercial tradicional. Uma relação na
base do entendimento nunca confessado, mas, concretizado na prática
que muitos definem como a armação
de “fazer de conta” que está pagando
e os empregados marítimos “fazem de
conta” que estão produzindo.

INVESTMENTS IN THE SECTOR
One cannot affirm that offshore support activity
is not extremely receptive to investments. Only
in the last 18 months, 25 offshore support
vessels have been delivered, are been built
or have already been contracted, resulting in a
total of US$ 1,17 billion, in great part financed
by the Merchant Marine Fund, exceeding 66 000
deadweight tonnage and 21 000 BHP.
Increment in size and powering reveals new
demands of the sector. None out of the 2
above mentioned vessels is below 1.200
tpb. None is under 2.400 BHP.These were the
larger references in the early nineties,with the
exception of two originarilly Petrobras vessels
then operated by Marpetrol.
The examen of recently built vessels for the
sector,or those to be built or, still, waiting for
financing, provides concrete proves of how
offshore support fleet increase in size and
sophistication. Astromarítima, alone, is investing
in seven jumborizing of vessels in its fleet: Astro
Guaricema, Astro Vermelho, Astro Enchova,
Astro Arraia, Astro Badejo, Astro Garoupa
e Astro Parati.These jumborizings imply,
generally, to double the power the distance
between perpendiculars and gross tonnage in
circa 20%, plus the addition of bow thruster and
stern thruster, flap rudder system,emergency
generator sets joy stick control on the bridge and
dynamic positioning devices.This corresponds
to R$ 80 million investments. Besides, R$ 90
million resources are to be reserved for a gant
AHS under construction.
Delba Marítima migrated from its mini-supplies
to AHTSs reaching 2700 tdw and 14.400 BHP.
It has already received thre huge AHTSs, but
still keeps on treating their officers as if we
were in the 80s, when these professionals
only seeked a job with that company if no
other option was available. And, even so,
some refused to join Delba.It is regrettable
for any seaman, independently of being an
officer or rating, that these vessels are bound
to precocious scrapping and actresses of
announced tragedies.
Back to actual numbers, by comparing them
to those of the early 90s, one can detect a
magnifiicient growth. The hugest among all
vessels under contract is ten times larger in
TDW than most offshore vessels in use at the
beginning of last decade. Power stakes even to
seven times the ones installed aboard offshore
vessels flying the Brazilian pavilion one dozen
years ago.Although this expressive quantic
evolution, as to tonnage and power, nothing
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Many things have changed in
brazilian offshore support activity.
What really does not change is
the mentality that has prevailed
in abeam for a quarter of century.
Thus acting abeam heading for
conflict, feeding it,building it
with efficiency and dedication.
Unfortunately, evidences show
abeam will manage it.
comes closer to the engines and equipments
that became mandatory aboard these vessels.
The company treats all these indispensable
acquisitions as maneuverability and dynamic
positioning devices by means of sophisticate
propulsion system, huger bow and stern
thrusters e.g., as mere operational facilities
instead of conditions meant to provide safer an
more efficient operation thus requiring, each time
more,well certificated and trained professionals.
SINDMAR understands to be of justice these
professionals deserve right remunerations to
correspond their dedication and skills.
Keeping merchant officers with remunerations
bellow those the “jeitinho brasileiro” conceive
(monkey business) hence offering sporadic
fringes, is to cope with policies that brought so
many evils to Brazilian seafarers labor relations
in the 90s among shipping companies.
These relations lay on a basis of a never
acknowledged but often practised attitude
defined by many analysts as “bosses make
believe they are paying and employees make
believe they are producing work”.

Depoimentos de quem gerencia
empresas, investindo em
seu pessoal
Conheça nas declarações abaixo, a visão de quem
gerencia com sucesso e eficiência, empresas
que utilizam embarcações de bandeira nacional,
bem como estrangeiras, no apoio marítimo brasileiro,
inclusive, compondo a ABEAM.
“Nosso investimento para treinar o pessoal brasileiro tem rendido ótimos
resultados, hoje, já temos ótimos oficiais brasileiros exercendo posições de
chefia e comando nas embarcações estrangeiras, atendendo aos requisitos
estrangeiros.”
Felipe Meira – Gerente Geral da BOS

“A primeira negociação que fizemos foi em 2002 e aquele ano foi um pouco
confuso, mas aprendemos a lidar com este tipo de assunto. Em 2003,
chegamos a um bom acordo e ambos os lados ficaram satisfeitos. Além disso,
conseguiu-se criar um relacionamento interessante, entre as partes. Acho que
temos uma imagem no mercado que atrai os bons profissionais e já sentimos
os resultados disto. Somos bastante procurados pelos profissionais.”
Hans Falnes – Gerente Geral da Norskan, sobre o relacionamento da Norskan com o SINDMAR

“Em 2003, o que nos atrasou foi a negociação com a ABEAM.
O Sindicato estava com muita dor de cabeça com as negociações.
Então, ficamos aguardando para ver o que iria acontecer.”
Hans Falnes – Gerente Geral da Norskan

“Nós fomos surpreendidos, pois tentamos negociar com a ABEAM, mas não
conseguimos e resolvemos fazer um acordo em separado. Ficamos em uma
situação confortável porque a ABEAM tentou renovar no ano passado e não
conseguiu. E o nosso acordo já estava assinado, só faltava discutir reajustes.
Então, para nós, foi tudo mais tranqüilo.”
Marcos Ruffier – Controller Norskan

“É perceptível para nós que o Sindicato não quer atrapalhar. Pelo contrário,
ele luta por uma legislação que estimule o crescimento da Marinha Mercante.”
Viggo Andersen – Presidente da Maersk, na reunião de assinatura do ACT 2004/2005.

CBO Copacabana, da Companhia
Brasileira de Offshore.
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“A qualidade dos nossos oficiais é muito boa e tem melhorado bastante
nos últimos anos. Acreditamos que novos conceitos têm sido implantados
por esses trabalhadores, e podemos afirmar que a postura deles tem sido
muito mais profissional e pragmática, e os resultados obtidos muito bons.”
Artur de Lima – Diretor-Gerente da Augusta Offshore

Um exemplo de contraponto ao
comportamento da ABEAM na
visão de uma empresa brasileira
A empresa Navegação São Miguel, hoje referência nacional no fornecimento de
“bunker” aos navios em portos nacionais é um exemplo de determinação
e crença no investimento em seu profissional.
A Companhia sofreu, há algum tempo, um grande golpe em sua imagem graças
a denúncias de envolvimento de funcionários em fraudes e crimes. Assimilou o
golpe e comprovou que não havia envolvimento de seus acionistas. Acima de
tudo, não perdeu a confiança de que a melhor política para o sucesso de um
investimento é o material humano que compõe os seus quadros. Foi mais além,
demonstrando que o condenável comportamento de alguns funcionários não foi
suficiente para abalar a confiança no investimento em recursos humanos.
Leia a seguir, declarações de seu Superintendente:

“No último acordo demos uma guinada, pois não queríamos perder o nosso
pessoal. A empresa quer se institucionalizar cada vez mais para conseguir os
melhores relacionamentos, tanto no ciclo patronal quanto com os trabalhadores.
E a única forma de conseguirmos isso é oferecendo salários atrativos. Por isso,
nos empenhamos para firmar este compromisso nas bases em que foi acordado
com o Sindicato.”
“Em um ambiente tão competitivo como o nosso, é fundamental contarmos
com uma equipe coesa e qualificada. Não adianta termos máquinas modernas, porque quem controla o equipamento é o homem. E para o negócio ter sucesso, esse
homem tem que estar satisfeito, treinado e ciente dos objetivos da empresa.”
“Os acionistas e diretores da São Miguel são muito entusiasmados com o
Brasil e para onde ele caminha. A gente acha que a riqueza que vem do petróleo
trará benefícios para todos. Nós vemos com muito bons olhos essa expansão
da Bacia de Campos, como um mercado promissor. E nós reconhecemos que os
oficiais mercantes brasileiros são os recursos humanos mais indicados para estas
operações, devido à qualidade de sua formação e ao seu potencial.”
“Pagamos salários e benefícios justos de forma que possamos manter a bordo
as pessoas que realmente vestem a camisa da empresa e os mais capazes. Só
conseguiremos isso com salários competitivos e relações de trabalho transparentes. O desempenho da empresa é uma conseqüência disso, a gente tem fornecido
mais, a nossa capacidade tem aumentado e os funcionários, marítimos e operários
navais têm sido importantes neste processo. Somos um time.”
Antônio Carlos Thomé – Superintendente da São Miguel.

Os depoimentos que compõem o texto desta matéria fazem parte do arquivo de gravações do SINDMAR, ou foram
retirados de publicações do setor. Nenhum dos depoentes teve conhecimento prévio do preparo da matéria.

STATEMENT OF THOSE WHO
MANAGE COMPANIES INVESTING
ON PERSONNEL
Get to know from the statements
bellow, the vision of those who manage
with success and efficiency, companies
that employ brazilian pavilion vessels,
as well as foreign ones, at the Brazilian
offshore support activity, some of them
ABEAM members.
“Our investment to train brazilian personnel
has rendered very good results; today we
already have very good brazilian officers
invested in command and chief engineering
positions in foreign vessels, complying with
foreign requests”.
Felipe Meira - General Manager for BOS

“First negotiation we held occurred in 2002 and
that year was kind of confused; but we have
learned how to deal with this kind of matter. In
2003 we met a good agreement and both sides
were satisfied. Besides, we managed to create
a fair relationship with the parts.I think we have
a good image in the market that attracts good
professionals and we feel its results. We are
often seeked by professionals”.
Hans Falnes – General Manager for Norskan,
about Norskan interlocution with SINDMAR
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Léo Almeida

Representantes das
companhias de offshore que
possuem acordo coletivo
assinado com os sindicatos
marítimos reúnem-se, com
dirigentes do SINDMAR,
no Rio de Janeiro.
Da esquerda para a direita: Viggo Andersen,
Presidente da Maersk, Artur de Lima, DiretorGerente da Augusta Offshore, Aristido Reichert,
Consultor Administrativo e Financeiro da BOS,
Hans Falnes, Gerente Geral da Norskan, Aldemir
Souza, Gerente de Base da Pan Marine, Raymundo
Cunha, também da Pan Marine, Jailson Bispo
e Severino Almeida.

“In 2003 what delayed us was the negotiation
with ABEAM.Union had a lot of headache for
the negotiations. We then kept on waiting to see
what was going to happen.“
Hans Falnes – General Manager for Norskan

“We became surprised when we tried to
negotiate with ABEAM, and as we did not
manage it, we decided to make an agreement
apart. We remained comfortable for ABEAM
tried to renew its agreement last year but
did not manage it. As to our Agreement, it
had already been signed and only wages
readjustments were pending. Hence everything
ran smoother to us”.
Marcos Ruffier –Norskan Controller

“It is clear to us that Union is not meant
to disturb. On the contrary, it strives for a
legislation to propitiate the growth of Merchant
Marine.
Viggo Andersen – President for Maersk, at the
meeting to sign 2004/2005 Collective Labor
Agreement.

“The quality of our officers is very good and
it has increased considerably in these last
years. We believe that new concepts have
been implanted by these laborers and we can
affirm that their attitude has been much more
professional and pragmatic,and the obtained
results are very good.”
Artur de Lima – Managing Director for Augusta
Offshore

AN EXAMPLE OF COUNTERPOINT TO ABEAM BEHAVIOR ACCORDING TO THE
SIGHT OF A BRAZILIAN ENTERPRISE
São Miguel Shipping Company, an actual brazilian reference of bunkering to ships in brazilian harbors
is an example of determination and belief in the worthiness to invest on their professionals.
The company suffered a great blow, on its image, not long ago, due to denounces of involvement of
its servers in frauds and crimes.The blow has been assimilated an it was proved that no stock holders
had been involved. Above all, the Company did not lose its trust that the best policy to success of
an investment is the human material that integrate iits board. It went further,demonstrating that the
abominable behavior of some of its servers was not sufficient to stagger company belief in investments
on human resources.
See bellow its Superintentent statement:
“During last agreement we took a swerve as we did not want to lose our personnel. The company aims
to become each time more institutionalized to achieve the best relations both in the enterprises ambit
as to itsservers´. The only way to manage it is to offer atractive wages. Therefore we endeavor to firm
this commitment on the basis we negotiated with the Union.“
“In such a competitive environment as ours its essential to count on a cohered and qualified team. It
doesn´t help having modern engines for it is the man that control the equipment.And for the benefit of
business this man is got to be satisfied, trained and conscious of comapy objectives.”
“Sâo Miguel stockholders and directors feel very enthusiastic with Brazil and whereto it moves. We think
that richess arising from oil will benefit all of us.We see with good eyes the expansion of Campos Basin, as
a promising market.And we reckon that brazilian merchant officers are the most indicated human resources
for these operations due to the quality of their graduation standards as well as their potential.”
“We pay fair wages and benefits in such a way to enable keeping aboard people who really stand for our
banner and are the most competent.We only mange this by offering competitive wages and transparent
labor relations.Enterprise performance is a consequence; we have supplied more(fuel), our capacity
keeps on increasing, and our maritime servers have been importanty in this process. We are a team”
Antônio Carlos Thomé - Superintendent for São Miguel.
Note: All statements above are part of the files of Sindmar, either recorded or drawn from specialized
publications of the sector. None of the mentioned persons had previous knowledge of this matter.
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Relação de empresas da ABEAM com registro dos destaques
nas suas relações de trabalho com os Oﬁciais Mercantes
EMPRESAS

DESTAQUES

*CONCEITO SINDICAL

Astromarítima Navegação S.A.

Elevados processos judiciais.
Rotatividade alta.
Elevado índice de acidentes.

01

Brasflex Tubos Flexíveis Ltda.

Prática salarial acima da média ABEAM.
Resistência a Negociação Coletiva.

07

Companhia Brasileira de Offshore - CBO

Remuneração desproporcional entre embarcações.

02

Delba Marítima Navegação S.A.

Remuneração desproporcional entre embarcações.
Rotatividade alta.

01

Gulf Marine S.M.do Brasil Ltda.

Resistência a Negociação Coletiva.
Excessiva diferença de remuneração.

03

Laborde Serviços Marítimos Ltda.

Resistência a Negociação Coletiva.
Mentalidade anti-sindical.

04

Marítima – Petróleo e Engenharia Ltda.

Grande resistência ao cumprimento das normas para o
setor, especialmente em relação a imigração.

02

Norskan Offshore Ltda.

Possuidora de Acordo Coletivo de Trabalho.
Excelente perspectiva de desenvolvimento
profissional.

10

Saveiros, Camuyrano – Serviços Marít.
Ltda.

Alta rotatividade.
Alcançou algumas melhorias recentemente.

04

SIEM Consub S.A. 1

Sem perspectiva de crescimento.
Maquia a utilização de comandantes e chefes de
máquinas brasileiros.
Pouco procurada pelos oficiais.

01

Stolt Offshore S.A.

Grande resistência ao cumprimento da norma NR 58.

05

Subsea 7 do Brasil Serviços Ltda.

Alta defasagem de remuneração.

02

Trico Serviços Marítimos Ltda.

Em processo de extinção.

03

UP Offshore Apoio Marítimo Ltda.

Muito recente na ABEAM para avaliação.

Sem nota

*Conceito Sindical: Conjunto de critérios desenvolvidos pelo SINDMAR para avaliação da inserção das empresas de navegação entre os quais
constam: existência de Acordo Coletivo de Trabalho; compromisso social, relacionamento com o Associado e dependentes; ambiência no trabalho,
compromisso com o cumprimento de normas do setor, prática salarial, demandas judiciais, eficiência administrativa, perspectivas de desenvolvimento
profissional, relacionamento com a entidade sindical; interesse por embarque pelo Associado.
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Onde quer que você esteja,

o SINDMAR está com você.

Mesmo que você não perceba.

Investindo

em
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pessoas

Filiado a

TT
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES
EM TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS E AFINS

Roberto Moraes

SINDMAR promove o

primeiro Fórum

STCW 78/95

F

oi um sucesso absoluto o primeiro Fórum de debates sobre as
regras do STCW 78/95 (Standard
of Training, Certification and Watchkeeping), realizado nos dias 24 e 25 de novembro de 2004 na sede do SINDMAR
no Rio de Janeiro. Noventa pessoas
entre representantes da autoridade
marítima e das empresas de navegação,
além de oficiais mercantes e dirigentes
sindicais, lotaram as dependências da
entidade para prestigiar o evento, que
visava padronizar os processos operacionais envolvendo os trabalhadores,
as capitanias, DPC e Sindicato e tratar
das questões relativas a documentação
exigida dos aquaviários para a obtenção
de certificados de competência, incluindo uma abordagem das resoluções da
NORMAM-13.
No primeiro dia, palestrou o chefe
de Departamento de Pessoal Aquaviário
de Apoio do ensino da DPC, Comte.
Célio Rocha Thomas de Aquino, que
considerou a iniciativa do Sindicato
oportuna. “As excelentes sugestões aqui
surgidas serão muito úteis em um futuro

encontro. E, nele, esperamos observar
progressos em relação à atualização da
documentação que rege a vida do marítimo.” Na ocasião, também ministraram
palestra a Encarregada da Divisão de
Documentação e Título de Habilitação,
Leila Márcia Bastos Ribeiro e a Auditora
Fiscal, Vera Albuquerque, da Unidade
Especial de Inspeção do Trabalho Marítimo e Portuário. No dia seguinte, foi
a vez do Chefe do Departamento de
Ensino Profissional Marítimo da DPC,
Comte. Nelson Lanza, e do Inspetor
Chefe da Área de Divisão do 1º Distrito
Naval, o CMG Jorge G. do Valle Silva.
Para o Coordenador-Técnico e Administrativo da Companhia Libra de
Navegação, André Ricardo Ponciano, o
Fórum serviu para promover um intercâmbio de idéias entre os segmentos
que fazem a Marinha Mercante. “É
fundamental termos um espaço para
a divulgação destas questões. E, neste sentido, o SINDMAR já presta um
grande serviço por meio da sua revista
(UNIFICAR)”, destaca. Participaram também gerentes de Recursos Humanos

das Companhias Pan marine, Staney,
Saveiros-Calenzo, Traico, Transpetro/
Fronape, V. Ships, Elcano, Laborde,
Astro Marítima, Mansur, Metalnave,
Transtur, Barcas e Frota Oceânica.
O 1ON Marcelo Santos, empregado da Petrobras/Transpetro, acredita
que o Fórum “atendeu às expectativas
dos marítimos, que ansiavam por um
entendimento melhor entre a DPC, a
autoridade Marítima e os trabalhadores
sobre as certificações”.
Durante o Fórum, foram esclarecidas dúvidas em relação a assuntos
como navegação interior, ascensão de
categoria, curso de atualização, estágio supervisionado, padronização dos
registros na Carteira de Inscrição e Registro (CIR), direito à identificação dos
oficiais em atividades correlatas (SIM);
definição dos certificados exigidos pela
inspetoria naval (ESCM/ESRS) e critérios
de elaboração dos cartões de tripulação
de segurança (CTS).
O Coordenador-Geral do evento
e Diretor de Educação do SINDMAR,
José Serra, anunciou que o Fórum terá
continuidade em locais e datas ainda a
serem definidos. “Algumas das maiores
dúvidas que os nossos representados
apresentam se relacionam aos processos de liberação de documentos para
embarque. Acredito que este Fórum
ajudou e muito a preencher esta lacuna”, concluiu.

O Coordenador Pedagógico do Fórum e Diretor do
SINDMAR, Enilson Pires, faz discurso, detalhando
os objetivos do Fórum aos participantes.
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JUVENTUDE

inova o mercado marítimo nacional

2ON, Fábia de Carvalho, 27 anos,
Comte. do Rebocador Clarice, da CBO.
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foto: Leo Almeida

O

crescimento vertiginoso do segmento offshore
e a incorporação de novas tecnologias pela
Marinha Mercante Nacional verificados nos
últimos anos trouxeram à tona uma nova realidade
no mercado marítimo brasileiro: a ascensão cada vez
mais rápida de jovens oficiais a postos de comando e
chefia das embarcações. Com competência e disposição para aprender, esta turma conquistou a confiança
de profissionais mais experientes, implantando uma
nova metodologia de trabalho e alterando as relações
interpessoais a bordo.
O bom retorno operacional e a eficiência nas
manobras têm servido de incentivo às empresas
que investem em programas de aperfeiçoamento
profissional para os recém-formados. Tal prática vem
permitindo às companhias criar equipes de bordo
permanentes de trabalho, reduzindo a rotatividade
que aflige as funções. “As nossas tripulações estão
sendo preparadas para esta nova realidade já que
entendemos que apesar do jovem contribuir muito
para o setor há uma falta natural de experiência que
procuramos reverter com os programas de treinamento”, esclareceu o Gerente Geral de Operações
da Maersk Brasil, CMG/CLC João Vicente Ferreira
Pinto, que destacou ainda o aumento da segurança
e da qualidade na execução do serviço.
Recentemente, a Maersk lançou uma grande campanha
de recrutamento de jovens oficiais. Segundo Ferreira Pinto,
a Companhia vem solicitando ao SINDMAR e as Escolas de
Formação, indicações de recém-formados para participar dos
testes de seleção. “Este programa surgiu devido ao bom preparo e rápido aprendizado em novas tecnologias observados em
turmas recentes. Além disso, com o programa de construção
de rebocadores em andamento, a expansão prevista do
Centro de Salvamento Marítimo em Macaé, o aumento
das atividades de H2S a bordo das plataformas e os
novos contratos de embarcações, há uma demanda
maior por estes profissionais”, esclareceu.

A grande responsabilidade que os
cargos demandam parece também não
intimidar esses trabalhadores, que exibem
maturidade ao assumirem postos mais
elevados. Este é o caso de Herbert Bruno
França da Cunha, de 26 anos, Comte. do
Astro Enchova, da Astromarítima. O 2ON
foi um dos pioneiros neste novo cenário
da navegação brasileira, delineado a partir
de meados do ano 2000, com o ingresso
da primeira turma de mulheres formadas
na EFOMM. “Ser jovem é um estado de
espírito. Existem aqueles com pensamento de uma pessoa de 40 anos e outros que
têm 60 anos de idade com a vitalidade e
a alegria de viver de uma pessoa de 20
anos. O mercado tem mesmo que se abrir
e deixar que os profissionais mostrem do
que são capazes”, opinou França, que
se formou no CIABA em 2001 e atua na
função de comandante há dois anos.
O segmento de apoio marítimo,
particularmente, tem seduzido os jovens
oficiais, já que não estabelece uma relação direta entre a categoria e a função
exercida pelo tripulante, ao contrário do
que ocorre na Marinha Mercante tradicional. A possibilidade do trabalhador galgar
posições mais rapidamente, no entanto,
não parece ser o motivo principal pelo
qual este opta pelo offshore. Os jovens
profissionais sentem-se atraídos pelo
regime de embarque 1X1, considerado
menos desgastante do que o praticado
na Marinha Mercante tradicional.
Assumir um cargo de chefia ou comando das embarcações offshore é um
desafio que muitos oficiais têm abraçado não apenas pela respeitabilidade
ou melhoria financeira que isto pode
trazer, mas também, pela oportunidade
do profissional extrair lições de vida e
implantar novos conceitos. As novas
gerações têm pautado suas atuações
pela quebra do distanciamento que existe
entre o oficialato e a guarnição e por uma
maior interação entre os tripulantes. O
convívio a bordo entre trabalhadores das
mais variadas faixas etárias tem sido um
elemento que, em vez de se constituir um
empecilho para o diálogo, se transforma
em crescimento pessoal e troca de experiências. “Entendo ser necessária uma
mudança na forma como um comandante

2ON Herbert França, 26 anos, Comte.
do Astro Enchova, da Astromarítima,
em visita ao SINDMAR

“Ser jovem é um
estado de espírito.
Existem aqueles
com pensamento
de uma pessoa de
40 anos e outros
que têm 60 anos
de idade com a
vitalidade e a
alegria de viver de
uma pessoa de 20
anos. O mercado
tem mesmo que se
abrir e deixar que
os profissionais
mostrem do que
são capazes”

ou chefe se relaciona com sua tripulação.
A bordo de uma embarcação convivem
pessoas de diferentes culturas e níveis sociais, com personalidades diversificadas,
cumprindo uma dura rotina. É preciso
haver mecanismos que proporcionem
um ambiente de trabalho saudável e instigante. Acredito que se todos estiverem
tranqüilos e satisfeitos, trabalham melhor.
Pude constatar isso como oficial, ao lidar,
em algumas situações, com comandantes
rigorosos. Sentia que às vezes faltava humanidade no trato com as pessoas. Esta
experiência pessoal me levou a adotar
um procedimento diferente com a minha
guarnição”, revelou França.
O sub-chefe de Máquinas Hernany
Sérgio da Conceição Bezerra, de 27 anos,
formado pelo CIABA, em 2001, e também
empregado da Astromarítima, admite já
ter sido questionado algumas vezes por
companheiros de tripulação, mas reconhece que tais situações contribuíram
para o seu aprimoramento. “O importante
é sabermos ouvir as pessoas mais experientes e aceitar suas idéias. Precisamos
ter um comportamento de líder e não de
chefe”, afirmou.
A 2ON Fábia de Carvalho, de 27 anos,
da Companhia Brasileira de Offshore,
acredita que os jovens possuem maior
facilidade em assimilar os avanços tecnológicos incorporados às rotinas de bordo.
Segunda mulher a assumir o comando de
uma embarcação offshore – a oficial atua
no rebocador Clarice –, Carvalho afirma
que as guarnições têm aceitado bem a
presença dos jovens no comando dos
navios e que esta integração têm proporcionado uma fluidez maior no trabalho
embarcado. “Meu sonho é comandar um
AHTS, um PSV ou outra embarcação de
grande porte”, revela Fábia.
Para Hernany Bezerra, a procura por
companhias do offshore que oferecem regimes de repouso mais satisfatórios reflete
a apreensão do jovem com a fadiga das
equipes de bordo, em decorrência das
horas contínuas de trabalho pesado. “O
rendimento nos serviços de bordo certamente vai melhorar se for introduzida
mais uma pessoa na equipe de máquinas
ou se o próprio chefe dividir o quarto de
serviços com os demais oficiais e subo-
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ficiais. Assim, as equipes teriam mais
tempo para descansar e trabalhariam
com mais prazer”, advertiu.
As empresas do setor também vêem
com bons olhos as inovações introduzidas pelos jovens. Um exemplo disso
é a Augusta offshore, uma das primeiras
companhias estrangeiras a promover
brasileiros às funções de imediato e
chefe de máquinas em embarcações
de bandeira italiana. O Diretor-Gerente
da Companhia, Arthur de Lima, explica
que a ausência de tripulantes nacionais
na função de Comandante se deve
às restrições de Bandeira: “Assim que
pudermos colocar em operação nossa
embarcação que se encontra em construção no estaleiro Promar 1, promoveremos alguns dos nossos Imediatos
a Comandantes, e Pilotos a Imediatos.
Para nós, é motivo de orgulho poder
Sub-Chefe de Máquinas, Hernany Bezerra,
27 anos, da Astromarítima.

O rendimento nos
serviços de bordo
certamente vai
melhorar se for
introduzida mais uma
pessoa na equipe de
máquinas ou se o
próprio chefe dividir
o quarto de serviços
com os demais oficiais
suboficiais. Assim,
as equipes teriam
mais tempo para
descansar e
trabalhariam com
mais prazer
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contar com baixa rotatividade nestas
funções”, afirma. Lima acredita que
novos conceitos têm sido implantados
pelos novos oficiais. “A postura deles
tem sido muito mais profissional e pragmática e os resultados obtidos muito
bons”, define.
Apesar de jovens chefias serem
uma realidade e não somente uma
tendência de mercado, o fato ainda é
encarado com reservas por alguns armadores do País. Como conseqüência,
surge uma cobrança maior sobre esses
profissionais, o que exige destes habilidade e preparo mental para suportar
pressões. Tarefa não muito difícil para
trabalhadores que conseguiram uma
excelente colocação em um país, cujo
índice mais alto de desemprego está
entre a população que vai dos 20 aos
25 anos.

Relacionamentos a bordo mudam com a
presença de mulheres na tripulação
A incidência cada vez maior de mulheres na Marinha Mercante impôs uma
conjuntura com a qual as companhias de
navegação estão aprendendo a lidar: o
embarque de casais de oficiais. As empresas que adotam este procedimento
levam em conta uma visão holística do
profissional marítimo e do meio em que
atua, em todos os âmbitos, inclusive nos
relacionamentos interpessoais.
O 2ON Fabio Augusto Vilas Boas Barata, de 25 anos, e a 1ON Thais Danielly
Almeida Pimentel de 24 anos, ambos
empregados da Transpetro, encontramse nesta situação. O casal, que atua há
um ano no navio N/T Guarujá, encara
com naturalidade o fato de duas pessoas
se relacionarem na medida em que passam a conviver no mesmo ambiente de
trabalho. “A partir do momento em que
começamos a namorar, a empresa, por
conta própria passou a nos embarcar
sempre no mesmo navio. A bordo, nosso
relacionamento é bastante profissional e
nossos colegas nos tratam com respeito”, esclarece Thais Danielly.
Em uma carreira cheia de peculiaridades que submete o trabalhador a longas

2ON Fabio Augusto Vilas Boas, e a 1ON
Thais Pimentel: namoro de um ano.

jornadas de confinamento, as empresas
de navegação parecem ter despertado
para a necessidade de humanizar as relações para extrair o máximo da capacidade de seus empregados. Para o diretor
Gerente da Augusta Offshore, Artur de
Lima, a presença feminina a bordo das
embarcações de offshore é uma questão
que, se bem administrada, contribuirá
para melhorar também a auto-estima
dos tripulantes, podendo até mesmo

influenciar na melhoria da limpeza e
arrumação da embarcação: “Temos a
preocupação de criar condições para
que nossos profissionais embarquem
seguros e tranqüilos para que possam
produzir bem”, afirmou.
Os Segundos Oficiais de Náutica,
Rogério de Souza Silva, de 26 anos, e
Renata de Souza Silva, 27 anos, casados
há dois anos, acreditam que a postura
profissional a bordo foi fundamental para
que os colegas embarcados aceitassem
a situação vivida, em 2001, quando iniciaram o namoro. Na época, ambos estavam embarcados no navio Itajubá, da
Transpetro: “Foi uma situação delicada,
porque só ficávamos juntos quando o
navio chegava no porto. A bordo, éramos
estritamente profissionais. Deixamos o
nosso Comte. Darlei Pinheiro (representante da CONTTMAF junto a RPB IMO), a
par de tudo o que estava acontecendo
e revelamos a ele nossa intenção de
casar. Na ocasião, ele disse que não
havia problema algum, no entanto, nos
alertou para que continuássemos com a
conduta que havíamos apresentado até
então”, conta Rogério. Apesar do casal
ser um exemplo de comportamento
profissional, a dupla teve que enfrentar
pessoalmente o preconceito e a postura

hostil por parte de algumas companhias
que procuram não embarcar casais.
Atualmente Rogério atua na Norskan e
Renata, na Pride.
O Gerente Geral de Operações da
Maersk Brasil, João Vicente Ferreira Pinto,
não acredita que o embarque de casais
de oficiais contribua para uma produção
mais eficiente no navio. “Acredito sim,
que possa existir uma cobrança natural
do casal em si mesmo. Porque é comum
haver entre marido e mulher uma certa
expectativa de que o outro dê o melhor
de si, mas isto é algo que merece um
estudo maior para que se chegue a conclusões mais precisas de como funciona
na prática. De concreto, o que temos é
o fato de que os relacionamentos interpessoais a bordo, de uma forma geral,
melhoram.”
O Segundo Oficial de Máquinas Erinaldo Carvalho dos Reis Junior, da Gulf
Marine e a Segunda Oficial de Náutica,
Camila Katerna Leem, da BOS, ambos
de 24 anos, se conheceram a bordo do
N/T Itaituba, da Transpetro. O casal, que
namora há mais de um ano acha que
com o ingresso das mulheres na Marinha
Mercante, o comportamento masculino
e o relacionamento a bordo estão diferentes. “Fatores como apresentação

O 2OM, Erinaldo Carvalho e 2ON Camila
Katerna Leem, conheceram-se a bordo do
N/T Itaituba, da Transpetro.

pessoal e comunicação melhoraram
consideravelmente, principalmente em
navios do longo curso”, afirma Erinaldo
para depois concluir: “Se um casal estiver
a bordo, a probabilidade de permanecer
por mais tempo embarcado e prestar os
melhores serviços será maior”.
Muitas empresas de navegação que
operam no Brasil ainda resistem em se
adequar a este novo cenário, porém
aquelas que largaram na frente, já colhem os frutos com excelentes resultados operacionais.

2ON, Rogério de Souza Silva, e
a 2ON, Renata de Souza Silva:
casamento de dois anos.
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Sirenes contra as medidas de

SEGURANÇA
norte-americanas
Dia Marítimo Mundial é marcado por protestos
de trabalhadores em todo o mundo

O

s atentados de 11 de setembro
de 2001 nos EUA precipitaram
a adoção de medidas de segurança mais efetivas nos sistemas de
transportes que servem as diferentes
regiões do planeta. No setor marítimo,
particularmente, três momentos simbolizam a adequação a nova conjuntura.
Primeiramente, os países-membros
da IMO, pressionados pelo governo
norte-americano, aprovaram alterações
significativas na Convenção Solas (Safety of Life at Sea) durante a Conferência
Diplomática da Organização Marítima
Internacional, realizada em dezembro
de 2002, fato que abriu caminho para
a segunda grande mudança concreta,
a instituição do ISPS Code em julho do
ano passado. O objetivo principal era
a ampliação dos mecanismos de proteção nos portos, navios e operações
portuárias como um todo.
Por fim, aprovou-se em 2003 a Convenção 185, que estabelece a criação
de uma carteira universal de identificação para os trabalhadores marítimos,
contendo dados biométricos de seus
portadores. O novo documento veio
substituir a Convenção 108 que versava
sobre as garantias do tripulante de ir
a terra, bastando para isso a apresentação de sua caderneta de inscrição e
registro.
Empunhando a bandeira de luta
contra o terrorismo em suas mais
variadas formas, a maior potência
econômica e militar do mundo, contudo, extrapolou os limites do bom
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senso e tomou uma série de decisões
unilaterais, que resultaram na criação
de normas que vêm provocando constrangimentos à Comunidade Marítima
Internacional e proporcionando aumentos de custos significativos e, por
vezes, insuportáveis, à indústria dos
transportes. A Convenção 185, por
exemplo, cria uma série de obrigações
de garantia de informações a respeito
do trabalhador e de suas certificações.
Além disso, o acesso de tripulantes estrangeiros à zona portuária vem sendo
dificultado devido a obrigatoriedade de
apresentação de um visto de entrada no
passaporte dos tripulantes que necessitam por lá transitar.
Neste contexto, em 30 de setembro de 2004, Dia Mundial Marítimo, o
Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF, Severino Almeida, e o DiretorSuperintendente do Sindicato das
Empresas de Navegação (Syndarma),
Bruno Rocha, uniram forças e endossaram no Brasil a realização de uma
manifestação a bordo que, em âmbito
mundial foi organizada pela ITF (Federação Internacional dos Trabalhadores
em Transportes) e pela ISF (Federação
Internacional dos Armadores). Pela
primeira vez na história, sirenes de
embarcações espalhadas por todos os
mares do planeta soaram ao mesmo
tempo, em um protesto das categorias
contra o tratamento discriminatório a
que estão sendo submetidos os trabalhadores que atracam seus navios nos
portos norte-americanos.

De acordo com Severino Almeida,
que preside a representação dos trabalhadores, tais medidas terão impacto
nos gastos do setor, já que a emissão
de passaporte com visto custa em torno
de US$ 100,00. Além disso, segundo ele,
nem sempre a autorização é concedida
ao tripulante. “Esperamos que haja uma
reformulação destes procedimentos
adotados pelo governo norte-americano.
A ITF e a ISF entende que tais medidas
significam a criminalização do exercício
da profissão do marítimo. Alguns países
já estão efetivamente dificultando a operação dos navios. Temos receio de que
esta prática norte-americana termine
por contaminar o mundo inteiro devido
a grande influência que este país exerce
sobre as outras nações”, alertou Severino para quem o direito do trabalhador de
baixar terra deve ser respeitado.
O Diretor do Syndarma, Bruno Rocha,
alerta para os entraves administrativos
criados pelo governo dos EUA. Ele cita
como conseqüência desagradável do
rigor norte-americano a situação de
embaraço por que passa os tripulantes e
armadores dos navios que não possuem
uma linha regular para aquele país. “Muitas vezes, as companhias de navegação
fecham contratos não programados, que

têm como escala ou destino os EUA e
os tripulantes viajam sem passaporte
e visto, já que possuem a caderneta de
inscrição e identificação. A exigência
norte-americana, além de representar
um empecilho para o livre trânsito destes
tripulantes, pode nos criar um grande
problema caso necessitemos substituir
trabalhadores que estão a bordo. Tratase de uma prática inviável do ponto de
vista administrativo. Imagine se todos os
países passarem a adotá-la. Assistimos
hoje a uma situação em que o tripulante
se obriga a tirar o visto de entrada nos
EUA e a guardá-lo consigo para utilização
apenas nas rotas para portos norte-americanos”, esclarece Bruno.
O protesto, promovido com o apoio
da BIMCO, INTERCARGO, Internacional
Chamber of Shipping e INTERTANKO
foi complementado com o encaminhamento de cartas às embaixadas
norte-americanas, solicitando a suspensão de medidas que impedem o
livre acesso de marítimos ao território
norte-americano.
A ITF e a ISF encaminharam ainda
documento conjunto ao Secretário de
Estado dos EUA, Collin Powel, no qual
faziam um apelo para que o governo
norte-americano suspendesse a norma

que obriga os trabalhadores a apresentar passaporte com visto de entrada
nos EUA, entre outras exigências. O
Secretário-Geral da ITF, David Crockroft
salientou que os profissionais do setor
são submetidos a longas jornadas no
mar e por essa razão, necessitam transitar livremente nos portos internacionais
para recuperarem-se do estresse e da
fadiga causados pelo trabalho a bordo.
“O marítimo hoje está em uma situação
difícil, porque precisa provar que não
é um criminoso para então conquistar
seus direitos. Precisamos combater
isso. Caso contrário, nos tornaremos
cidadãos segregados no mar”, desabafou
o Presidente da CONTTMAF, Severino
Almeida.
O Dia Marítimo Mundial também
foi comemorado com a tradicional
cerimônia no CIAGA. O roteiro da solenidade incluiu o discurso do Diretor
de Portos e Costas, o Vice-Almirante,
Aurélio Ribeiro, e a leitura da mensagem
do Secretário-Geral da IMO, Efthimios
Mitropoulos, feita pelo Presidente do
Centro de Capitães da Marinha Mercante, CLC Álvaro José de Almeida. No
evento, o SINDMAR foi representado
pelo seu Primeiro Presidente, Severino
Almeida, pelo Segundo Presidente, José
Válido, e pelo Diretor José Serra.
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In memorian

* Sérgio Barreto Motta

Lutador dos

mares
A

lguns profissionais podem fazer seu trabalho sem se envolver muito com as questões do
dia-a-dia, mas isso é difícil em certas atividades. Um correspondente de guerra,
em geral, é impactado pelas cenas que
vê e pelas atribulações por que passa,
da mesma forma que um cirurgião e um
assistente social se emocionam com o
que detectam.
Luiz Carlos Pinto Amando foi, durante mais de 30 anos, um correspondente
no mar. Na década de 1970, foi assessor
de imprensa da extinta Superintendência Nacional da Marinha Mercante
(Sunamam) e, a partir dali, não mais
abandonou o setor.
Editou as páginas de navegação
da extinta Última Hora e do Jornal do
Commercio – durante algum tempo até
de forma concomitante. Foi colunista
da revista Portos & Navios onde marcou
época coordenando a premiação de
melhores do ano; editamos, juntos, o
boletim Repórter-Comércio Exterior e
Transporte, que alcançou 99 números
quinzenais. De forma pioneira, criou
um programa diário em rádio de grande
repercussão, a extinta JB-AM, somente
para falar de assuntos do mar: estaleiros, armação, metalúrgicos, marítimos e
tudo mais que envolvesse o setor.
Quem conheceu Pinto Amando sabia
que ele era mais impulsivo do que analista frio. Sempre foi um defensor dos
marítimos, tendo combatido com vigor
a transferência de navios da Docenave
para bandeira de conveniência. Achava
que deveria prevalecer o antigo conceito de empresa brasileira, ou seja, aquela
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formada por acionistas nacionais. Hoje,
como se sabe, se a IBM criar uma subsidiária no Brasil, essa empresa terá todos
os direitos dados a um concorrente
brasileiro. Isso até pode ser justo, mas
não ocorre nos Estados Unidos, onde
a cabotagem é exclusiva de cidadãos
norte-americanos, que operam barcos
americanos, lá construídos e por eles
pilotados. Pinto Amando defendia um
Jone’s Act brasileiro, ou seja, uma posição radical na cabotagem. Ultimamente,
andava indignado com a excessiva
liberdade dada a estrangeiros na área
de barcos de apoio.
Pinto Amando recebeu, da Confederação Nacional do Transporte, por
iniciativa de Meton Soares e Clésio
Andrade, a medalha do Mérito Marítimo
e do Ministério dos Transportes, ganhou
a Medalha Mauá. Por outro lado, no
entanto, embora tivesse boas fontes e
amizades na Marinha do Brasil, chegou
a responder a um Inquérito Policial Militar (IPM), que, poucos sabem, ainda
existe. Isso se deu em razão de uma
notícia sobre possíveis irregularidades
na compra de unidades da Marinha no
exterior. A questão foi superada e ele fez
bons amigos na Marinha, especialmente
na Diretoria de Portos e Costas.
O lado bom da cobertura do setor eram as feiras no exterior. Pinto
Amando esteve diversas vezes na grega
Posidonia e na noruguesa Norshipping,
além de termos ido a eventos na Suécia
e, por diversas vezes, na velha Londres
– que ainda respira temas marítimos,
apesar da concorrência de Nova Iorque
e Tóquio. Mas também visitou esta-

Alguns profissionais
podem fazer seu
trabalho sem se
envolver muito com
as questões do
dia-a-dia, mas isso
é difícil em certas
atividades. Um
correspondente de
guerra, em geral, é
impactado pelas
cenas que vê e
pelas atribulações
por que passa, da
mesma forma que
um cirurgião e um
assistente social se
emocionam com o
que detectam. Luiz
Carlos Pinto
Amando foi,
durante mais de 30
anos, um
correspondente
no mar.

leiros em locais ermos, cobriu greves
e participou de reuniões em que a
imprensa foi hostilizada. Certa vez, a
bordo de uma lancha da Sermapi, a
convite de José Ferrer, embarcou de
madrugada para fotografar a chegada
de um petroleiro que tinha sofrido uma
explosão no casco.
Nem todas as notícias chegam
às redações através de comunicados
de imprensa, os press-releases. Muitas
vezes, o repórter faz uma pergunta a
uma autoridade e é mal interpretado.
Em diversas ocasiões, Pinto Amando
teve bate-bocas com autoridades e empresários. Certa vez, ocorreu um caso
especial. Ele passou por um estaleiro,
em um fim de semana e achou algo
estranho. Parou e perguntou ao vigia se
o estaleiro estava desativado, obtendo
resposta positiva. Pinto deu a notícia,
com grande repercussão. Em seguida, o
dono do estaleiro lhe telefonou e disse:
“vigia não é fonte”. Pode até não ser
a melhor fonte, mas, no caso, estava
certo e a desativação foi confirmada
pela realidade.
Todos sabem que a função de jornalista dá margem a críticas, não só na
área específica, de assuntos do mar,
mas em geral. Mas é importante frisar
que, muitas vezes, uma fonte cede a um
jornalista um relatório com denúncias;
após a publicação, o alvo das denúncias
se torna inimigo do jornalista ou até o que está mais na moda – entra com
ação na justiça. E, para espanto dos
jornalistas, às vezes se vê a fonte da denúncia abraçada, em uma solenidade, à
pessoa alvejada. Não é raro o jornalista
ficar, sozinho, com a culpa, enquanto o
agente da denúncia mantém seu bom
relacionamento com a empresa ou
instituição. Houve muitos atritos, por

Pinto Amando
recebeu, da
Confederação
Nacional do
Transporte, por
iniciativa de
Meton Soares e
Clésio Andrade, a
medalha do
Mérito Marítimo e
do Ministério dos
Transportes,
ganhou a
Medalha Mauá.

exemplo, sobre a lei de modernização
portuária, quando representantes de
empresários e da estiva mantiveram
duelos que muitas vezes não eram
apenas verbais.
Pinto Amando morreu em setembro
de 2004 e, após o falecimento só boas
coisas são ditas. Mas, como velho amigo, devo relembrar que ele realmente
era polêmico. Certa vez, publicou um
artigo com duplo sentido no título:
“ O dia da armação”. No texto, criticava
benefícios que considerava excessivos.
Não é preciso dizer que desagradou a
muita gente, na época. As fontes, no
entanto, em geral, respeitavam suas
posições, mantendo a amizade mesmo
quando não aceitavam as críticas, como
no caso.
Ultimamente, Pinto concentrava
suas baterias no boletim Press Guide
– que continua ativo. Certa vez, um empresário foi à justiça contra uma opinião
do jornalista. Ao juiz, Pinto Amando disse, em sua defesa, tratar-se de modesta
publicação e a outra parte declarou,
no processo – do qual o jornalista foi
inocentado – que “na área, tinha maior
repercussão do que o Jornal do Brasil”.
Não deixou de ser um elogio, embora
usado com fins negativos, visando gerar
uma punição para o jornal.
Por fim, devo citar que, quando o
jornalista sofreu um enfarte, o visitante
mais assíduo na ante-sala do Pró-Cardíaco foi o líder marítimo Edson Areias.
Quando Pinto se recuperou, Areias lhe
pediu que assinasse o prefácio de seu
livro “Mar, Meu Chão”. Esse detalhe,
creio, mostra bem a ligação entre um
jornalista e os profissionais que vivem o
dia-a-dia do mar, com tanto sofrimento,
os marítimos. Quanto a Severino Almeida, Pinto o considerava – e com razão
– um amigo fraterno.

Sérgio Barreto Motta é jornalista especializado em assuntos de navegação marítima.
Escreve semanalmente uma coluna no site NET Marinha e edita matérias para o Press Guide.
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* Darlei Santos Pinheiro

Fadiga
O

excesso de esforço físico, mental e emocional traz enorme
prejuízo ao indivíduo que fica
sujeito a perda de sono, a má qualidade
de descanso, ao estresse, a excessiva
carga de trabalho e a outros fatores relacionados à circunstância operacional e
ao ambiente de trabalho. Neste contexto, habilidades como estado de alerta,
tomada de decisão, resposta imediata e
muitas outras ficam vulneráveis dando
lugar à fadiga, muito presente a bordo
das embarcações mercantes e ainda
sem tratamento adequado.
Para entendermos esse processo,
precisamos recapitular os últimos 12
anos e observarmos como evoluiu a
rotina de bordo a partir do aumento
de tarefas e da implementação de
regras internacionais e outras de caráter
interno das empresas.
Primeiramente, um indicador relevante deve ser considerado. No início
dos anos 90, as empresas de navegação para se adequarem ao mercado
competitivo do transporte marítimo,
propuseram às Administrações as reavaliações dos cartões de lotação de
suas respectivas embarcações, com a
finalidade de reduzirem o número de
tripulantes a bordo tendo como um dos
principais fundamentos da proposta a
inserção de equipamentos e sistemas.
Foram então inspecionados os navios,
avaliadas as propostas, aprovadas pela
autoridade competente e adotados os
respectivos cartões de lotação com
tripulação reduzida.
Os fatos comprovam que os acidentes e incidentes marítimos suscitam

discussões que, naturalmente, levam
à criação e aprovação de regras em
diferentes níveis. Exemplos não faltam:
o acidente ocorrido com o “Exxon Valdez”, em 1989, deu origem a OPA 90;
os naufrágios ocorridos com o “Erika”
em 1999 e com o “Prestige”, em 2002,
fizeram com que a IMO revisasse a regra
13G, adotando-a oficialmente, e criando ainda uma nova regra, a 13H. Ambas
faziam parte do Anexo I da Convenção
MARPOL 73/78.
A máxima acima vira exceção no
caso dos ataques aéreos às torres do
World Trade Center, em 11 de setembro
de 2001, que colocaram o transporte
marítimo na condição de potencial
“arma” de ação terrorista, dando origem
a um novo instrumento internacional: o
Código ISPS.
Em 1 de julho de 1998, entrou em
vigor o Código ISM e com ele uma série
de novas tarefas para o pessoal de bordo, especialmente para a administração
que passa a executar um Sistema de
Gerenciamento de Segurança (SMS),
constituído por: normas e procedimentos, políticas, treinamentos e exercícios
de emergência, controle de sistemas de
emergência, controle de documentos e
registros, entre outras obrigações.
Ao mesmo tempo em que o Código
ISM entrou em vigor, as inspeções de
Port State Control (PSC), Vetting, ISO
9002, ISO 14001, Seguros, e outras revigoravam seus padrões de exigências aos
navios, não só para reforçar a segurança
da navegação e proteção ao homem, ao
meio ambiente e à propriedade, mas
também por exigências do mercado.

* O CLC Darlei Santos Pinheiro é representante da CONTTMAF em Londres, junto a RPB-IMO.
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Fatigue
Excess of effort, whether physical, mental or
emotional, induces enormous harm to any
individual submitted to sleeplessness, poor
quality of rest, stress, working overload and other
factors concerning operational circumstances
and labor environment.
Within this context, abilities as to standby, to take
decisions, to answer promptly and many others,
turn out vulnerable yielding in fatigue, so often
present on board of merchant vessels, a problem
that still demands adequate handling.
To understand this process we need recapitulated
last 12 years so to perceive the way board routine
evolved from the start point where the number of
tasks increased after international and company
rules were adopted and implemented.
Foremost, a relevant indicator is to be pondered.
In the early nineties shipping companies,
aiming to match the highly competitive ocean
transportation market, suggested Administrations
to reevaluate crew lists of their vessels in order
to reduce manning levels, therefore arguing, in
support to their proposal, the insertion of new
equipments and systems.
Thus, ships went through inspections,
propositions were appraised and Administrations
approved and adopted new crew lists to reduced
manning.
Facts confirm that accidents and incidents at
sea raise discussions which naturally induce
creation and approval of rules on different
levels, as for instance: the accident involving
Exxon Valdez in 1989 generated OP 90;
wreckage of Ericka in 1989 and Prestige in
2002 led IMO to adopt rule 13G which after
its revision resulted in a new rule, 13H, both
on Anex I of Marpol Convention 73/78, just take
only huge accidents as an example.
All statements, above, turn into an exception as air
raids to World Trade Center Towers, in September
11, 2001, expose maritime transportation as a
“weapon” for terrorist action and give course to
a new International instrument: ISPS code.
On July the first, 1998, ISM came into force and,
with it, a series of new tasks were assigned to
board personnel, in special with regard to ship
administration which was committed to carry on
a Safety Managing System (SMS) that concerns:
rules and procedures, policies, emergency
training and drills, emergency control systems,
documentation and file control, among other
duties.

Com a entrada em vigor do Código
ISPS em 1 de julho de 2004, novamente a rotina de bordo foi alterada, pois
como se já não bastassem os indicadores de redução das tripulações, supervalorização das inspeções, aplicabilidade
do SMS e todo o aparato burocrático já
existente, o novo Código veio aumentar
mais ainda a carga de trabalho para o
marítimo, além de agregar um elemento
novo a sua imagem: em certos países,
ele passou a ser visto como um potencial agente terrorista.
Tanto a CONTTMAF quanto o SINDMAR estão preocupados com diversos
assuntos de interesse dos marítimos,
mas uma questão muito especial é
a fadiga. É impossível acreditar que
alguém ligado ao setor, de bom senso
e honesto, não observe a dimensão de
tantos encargos e responsabilidades
que foram e estão sendo criados para
o Comandante e a tripulação. É importante esclarecer que não somos contra
as regras, somos sim contra os excessos
e para estes é que vai nosso reclamo.
Entendemos que para a atual situação
voltar ao controle, é necessário reavaliar
as lotações de segurança dos navios e
de imediato inserir um tripulante qualificado para auxiliar no gerenciamento das
diversas tarefas diárias, principalmente
aquelas que dizem respeito à segurança
e à proteção da embarcação. Um segundo ponto seria priorizar a atividade fim
fazendo com que a tripulação cumpra
as regras internacionais aplicáveis à
navegação e ao meio ambiente. Um terceiro ponto seria redirecionar obrigações
antes executadas por pessoal em terra e
eliminar o excesso burocrático que não
se enquadram na atividade-fim. De outra
forma, iremos conviver com dois problemas fundamentais e reconhecidos em
recente estudo elaborado pela Agência
de Investigação de Acidentes Marítimos
do Reino Unido (MAIB), a qual depois de
analisar 65 acidentes, constatou que a
fadiga e o embarque de inadequada tripulação de segurança nas embarcações
foram os principais elementos causadores dos acidentes.

At the same time as ISM came into force, inspections by Port Sate Control(PSC),Vetting, ISO 9002,
ISO 14001, Insurance and others, reinforced their demanding standards for ships not only to stress
safety of navigation and human life, environment and wealth protection, but, as well, to meet market
claims.
As ISPS came into force on July the first, 2004, board routine once again was altered and - as if
manning reduction, overvaluation of inspections, SMS application and all bureaucratic apparatus were
not enough- the new Code turned out to increase still more, workload of seafarers, bringing a new fact:
seafarers image, in certain countries, started to be compared to potential terrorist agents.
CONTTMAF as well as SINDMAR are concerned about several matters of interest for seafarers, but a
very special issue is fatigue. It is impossible to believe that anyone linked to the activity, honest and
reasonable, would refrain from pondering the dimension of tasks and responsibilities that have been
assigned to Captains and their crews.
It is important to set clear that we are not against the rules but, instead, against their excesses, and it
is towards them we address our complaint.
We understand that to bring situation back under control requires to reevaluate the safety manning
levels and, at once, to insert a crewmember duly qualified to assist managing several daily tasks,
specially those related to safety and protection of the vessel.
As a second item, to set as a priority the characteristic seafarers activities so that crews may accomplish
with international rules applicable to navigation an environment.
As a third, to redirect duties formerly performed by shore staff to hinder bureaucratic excesses that
do not cope with seafarers characteristic activities.
Otherwise, we are going to live with two fundamental problems as identified in a recent research led
by the Maritime Accidents Investigation Bureau of Great Britain (MAIB), which after having analyzed 65
accidents, stated that fatigue and inadequate safety level manning of vessels were the main elements
to cause these accidents.

* Darlei Santos Pinheiro is the CONTTMAF`s representantive at RPB-IMO, in London.
Article translated by Edson Areias.
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Comunidade Marítima
dá adeus a um de seus

MAIORES

ÍCONES
A

Marinha Mercante e
o Movimento Sindical marítimo brasileiro
perderam um de seus mais
notáveis baluartes. Morreu,
no último dia 18 de janeiro,
aos 81 anos, o Comte.
André Sabatié Fonseca.
Ele permaneceu internado por mais de 40
dias no Hospital Copa
D‘or, no Rio de Janeiro e
não resistiu às complicações respiratórias
decorrentes de uma
pneumonia.
Sabatié iniciou
sua brilhante trajetória profissional,
como praticante de
piloto aos 16 anos
de idade. Em 1941,
ingressou na Cia. de
Navegação Lloyd Brasileiro, pela qual embarcou no navio Carioca. Foi
designado pelo Conselho
Nacional do Petróleo, em
1950, para tripular os navios da Frota Nacional de
Petroleiros (atual Transpetro).
Três anos mais tarde, viveu
sua primeira experiência como
grevista na histórica paralisação nacional dos marítimos
em busca da atualização de
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salários. Desde então, o comandante
ficou conhecido como uma das figuras
mais combativas dos movimentos grevistas. Entre as inúmeras embarcações
que comandou, destacam-se os naviostanque Guaporé e Goiânia e o VLCC
Presidente Washington Luiz. Integrou até
a morte a diretoria do Conselho-fiscal
do SINDMAR.
Aos seus praticantes, o CLC Sabatié
sempre dedicou especial atenção, visando o aprimoramento de suas habilidades. Era uma preocupação constante
do Capitão transmitir-lhes os conhecimentos náuticos adquiridos ao longo de
sua vida no mar. “Nunca o vi expressar
inquietude, pressa ou nervosismo, mesmo quando enfrentava momentos de
tensão, como na guerra árabe-israelense,
ao sermos sobrevoados por caças de
Israel em um terminal egípcio, ou quando navegávamos em áreas minadas do
Golfo Pérsico”, destacou o Capitão-deLongo-Curso aposentado e Ex-Inspetor
Geral da Fronape, Wesley Collyer.
Para o 2OM Altamiro Borba, o Comte.
Sabatié agia com elegância e fidalguia,
tanto com os oficiais lotados em suas
embarcações como com os tripulantes
da guarnição. “Ele era bom, sem ser
‘bobo’ e era também o Comte. mais
antigo da Fronape”, revelou.
O abalroamento envolvendo o naviotanque Horta Barbosa, sob o comando
de Sabatié, e a embarcação de bandeira
coreana Sea Star, na madrugada do dia

19 de dezembro de 1972, nas proximidades do Golfo Pérsico, tornou-se uma
experiência ímpar na carreira do comandante. Na ocasião, o navio encontravase com as baleeiras destruídas, a popa
em chamas e a proa com um rasgo no
costado. O CLC deu ordens para a tripulação abandonar o navio, depois de determinar a emissão de sinais de socorros
convencionais de SOS, permanecendo a
bordo acompanhado de alguns tripulantes que optaram por continuar com ele
até a chegada de socorro.
O Primeiro Presidente do SINDMAR,
Severino Almeida, admitiu que Sabatié
teve participação fundamental na sua
formação sindical. “Tenho imensas dívi-

das pessoais com ele, dívidas impagáveis
até pela incomum contribuição que me
deu no início de minha militância sindical
e no posterior exercício de mandatos”,
afirmou, consternado.
Para o Consultor Jurídico da CONTTMAF, Edson Areias, que trabalhou em
1968 com o capitão, como Oficial de
Máquinas no N/T Deodoro, da Fronape,
Sabatié era um visionário. “Ele jamais
perdoou a mediocridade ou se aliou aos
poderosos. Vislumbrou muito cedo que a
unificação dos sindicatos de oficiais que
resultou em nosso SINDMAR era uma
necessidade para fazer decolar o sindicalismo do mar. Eu o chamava de ‘Príncipe
dos Comandantes’. Que o Altíssimo guar-

de sua alma e que seu exemplo de luta
frutifique entre nós”, declarou.
O corpo do Comandante foi cremado em 20 de janeiro de 2005, dia
de São Sebastião, no Cemitério São
Francisco de Paula, no Rio de Janeiro. A
bravura com que marcou sua atuação, a
paixão pela vida no mar e a firmeza de
princípios tornaram-se exemplos para
as atuais e futuras gerações de homens
e mulheres do mar.
Atendendo a um pedido especial de
Sabatié, a família depositou suas cinzas
no jazigo do seu sogro, Arthur Werneck, no município de Muriaé, em Minas
Gerais. O Capitão deixou viúva Lília
Werneck, duas filhas e sete netos.

Pequena
Homenagem
a um

Mito
P

oucos profissionais deixam atrás de
si trajetória brilhante na atividade
que exercem. Desses, destaco a figura do
Comandante André Sabatié Fonseca.
Ele exerceu a difícil arte de comandar há quase meio século em uma profissão em que a maioria se retira antes
dos 50 anos de idade.
O Comte. Sabatié é um exemplo.
Dedicou-se ele, desde rapazinho, à Marinha Mercante e sempre engrandeceu
a profissão do mar.
Homem alto, espadaúdo, cabeleira
farta, dono de uma autoridade natural
e com extraordinária capacidade de
liderança, recordo-o elegantemente
uniformizado, movimentando-se pela
ponte de comando, sempre ensinando
aos seus oficiais.
Nunca o vi transmitir inquietude,

pressa ou nervosismo, mesmo quando
enfrentava momentos de tensão, como
na guerra árabe-israelense, ao sermos
sobrevoados por caças de Israel em um
terminal egípcio, ou quando navegávamos
em áreas minadas do Golfo Pérsico.
Cumpria o cerimonial marítimo de
maneira vibrante. De educação refinada,
recebia como ninguém os cônsules e os
embaixadores vinham matar as saudades do Brasil “no navio do Comte. Sabatié”. Acredito que poucos hastearam
tão alto a bandeira de nosso País.
Seu passatempo predileto, nas
longas travessias, era tomar banho de
sol na asa do passadiço, lendo livros
em francês. À noite, gostava de jogar
biriba e, quando sua esposa Lilia viajava, os campeonatos tornavam-se
empolgantes.

por Wesley O. Collyer*
Foi um dos primeiros comandantes
a fazer refeições com os Oficiais (deixando o isolamento do camarote) – o
que, à época, não foi bem-visto pelos
Capitães mais tradicionalistas. Para não
polemizar, dizia: “Não sei ficar sozinho”.
Na verdade, estava ele antevendo a
funcionalidade que o futuro traria.
Quanto a não saber ficar sozinho, ouso
discordar: sabia sim, nesta que é tida
por muitos como a mais solitária das
profissões: alguns anos mais tarde, enfrentou sozinho o drama de um grande
acidente (abalroamento, incêndio e
abandono) com repercussão internacional, em que morreram 17 homens,
nenhum de seu navio. Dizia ele há
pouco: “Sabe que a Companhia nunca
quis saber detalhes do ocorrido? Nem
mesmo se tive medo?...”

*Ex-Capitão-de-Longo-Curso, Ex-Inspetor Geral da Fronape e Magistrado Federal aposentado.
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Inovador, criou quadra de esporte
a bordo, instalou capela e passou para
a piscina o almoço de domingo com
os oficiais. Reuníamo-nos ao lado da
quadra, onde jogávamos bola, tomávamos banho e almoçávamos – tudo ao
mesmo tempo! Em todos os navios que
comandava. Montava farta biblioteca e
organizava olimpíadas internas.
Ótima companhia, às vezes ficava até
de madrugada conversando com o oficial
de quarto. Paciente com os mais jovens
que, dizia usando expressão peculiar,
tinham “sangue nas guelras”. Nunca de
mau humor, um dia lhe perguntei a razão
e me respondeu com o desprendimento
dos líderes: “Meu filho, o único que não
pode ficar de mau humor a bordo é o
comandante”. Exatamente o contrário do
que estávamos acostumados a ver.
Descobridor de talentos profissionais, preparou para o comando centenas
de oficiais e sempre fez seu substituto ao
ser nomeado para outro navio. Permitia
sempre que os oficiais praticassem manobras de aterragem ou de entrada de
barra sob sua supervisão, o que sabíamos a bordo, era criticado por alguns
de seus colegas. A cada manobra desse
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tipo, escolhia um oficial. Hoje, dezenas
de comandantes podem lembrar que a
primeira vez que tiveram um navio “nas
mãos” foi sob a supervisão do Comte.
Sabatié.
Sabia, como ninguém, montar uma
tripulação. Os navios que comandava,
sempre se sobressaíam pela operacionalidade, organização e apresentação. Era
comum, nos portos estrangeiros, perguntarem se o navio era militar. Manteve,
por muito tempo no “Horta Barbosa”
(que tornou conhecido simplesmente
como “HB”) uma equipe de oficiais em
que, além do inglês e do “portunhol”, vários falavam francês, italiano e alemão.
O Comte. Sabatié sempre foi um
idealista. Deixou o Loyde Brasileiro (com
seus atraentes portos de escala) após a
2ª Guerra Mundial (em que foi condecorado com a Medalha de Duas Estrelas)
e foi cedido ao Conselho Nacional do
Petróleo (Fronape e Petrobras ainda não
existiam) para tripular nossos primeiros
navios petroleiros. Em 1962 retornou
ao Loyde e em 1964 se aposentou. Em
seguida, foi admitido na Fronape.
Sua liderança e produtividade
foram reconhecidas em diversas
ocasiões. Por cinco vezes, como comandante, foi convidado a acompanhar a construção, tripular e operar
navios novos, todos com avançada
tecnologia, um deles, um superpetroleiro que transportava sozinho
o que todo o Brasil consumia
em dois dias!

Navegou 14 anos na linha do Golfo
Pérsico, “a rota da solidão”, como a denominou o Comte. Ronaldo Cevidanes.
Sempre teve a apoiá-lo uma inabalável
fé em Deus e uma família maravilhosa,
que nunca lhe deu preocupações. Assim,
dedicava-se totalmente à profissão.
No início da década de 1990 aposentou-se novamente, sendo, em seguida,
readmitido pela Fronape sob o argumento do Superintendente de que “o senhor
é um mito, comandante”.
Esta lenda de nossa Marinha Mercante permaneceu com seu idealismo.
Emprestou sua experiência aos que
lutam pela profissão marinheira, tão
importante e tão pouco conhecida
neste País, que teima em dar as costas
para o mar.
Ao Comte. Sabatié, minha homenagem – que tenho certeza, é acompanhada por todos os que conheceram suas
realizações.
Capitão, seu lugar é de destaque na
história desta profissão tão bela quanto
difícil e, nela, ainda assim, “o senhor foi
um mito, comandante”.

Marítimos na TV
Transpetro inova ao criar canal de televisão com conteúdo
voltado para os seus empregados

M

elhorar a qualidade de vida a
bordo com atividades de lazer
e entretenimento para os tripulantes. Com este objetivo, a Transpetro
introduziu o sistema Sky em suas embarcações, oferecendo aos seus empregados
uma vasta programação de TV e um canal
próprio com uma produção voltada, exclusivamente, para as questões de interesse
da Fronape - uma iniciativa inédita no
cenário da navegação nacional.
A tecnologia consiste no emprego de
antenas que se ajustam ao sinal do satélite
de acordo com a posição do navio, fazendo com que uma eventual transmissão a
bordo não seja interrompida em função
do deslocamento da embarcação. “Era
essencial que buscássemos uma solução
para o milenar problema de solidão do
marítimo. Pois até a implantação deste
sistema, não havia parabólica que conseguisse segurar o sinal de TV depois que
o navio deixasse o porto”, esclarece a
Assessora de Comunicação da Fronape,
Evangelina de Carvalho.
A decisão de criar um canal para divulgação de notícias da empresa foi muito
bem aceita entre os tripulantes, que se
ressentiam de um meio para manifestar
suas posições e acompanhar ações da
empresa. “A sensação de confinamento,
que, em muitos casos, é conseqüência do
fato do trabalhador não se sentir ouvido
pela empresa e de não saber o que se passa na mesma é muito comum. Daí, surgiu a
idéia da TV Transpetro”, conta Evangelina,
lembrando que os meios impressos nem
sempre são eficientes quando se pretende
levar informação a navios que trafegam
em alto-mar.
A inovação já produziu algumas
mudanças na rotina dos marítimos, que
passaram a ficar por mais tempo nos
navios mesmo quando estes atracam no

porto. O bem-estar proporcionado pela
nova tecnologia e o acesso a informações atualizadas vem tornando a rotina
de trabalho a bordo menos desgastante.
“Ficamos extremamente felizes em saber
que muito mais do que um futuro pela
frente, teremos um encontro marcado
com o reconhecimento de nossas batalhas, vencidas ao longo de uma história
que não mais sofrerá de anonimato, quer
no mar, quer nos dutos e terminais pelo
imenso Brasil”, afirma o Comandante
Vitoriano, do NT Itamonte.
Os programas da TV Transpetro
são transmitidos pelo canal 125 da
Sky, todas as quintas-feiras, às 20h,
com reapresentação às sextas-feiras,
às 11:30h. Para garantir a qualidade
do conteúdo exibido, a estatal contratou uma produtora especializada. Até
o momento, dos 51 navios da frota
da Fronape, cinco ainda aguardam a

“A sensação de
confinamento, que,
em muitos casos, é
conseqüência do fato
do trabalhador não
se sentir ouvido pela
empresa e de não
saber o que se passa
na mesma é muito
comum. Daí, surgiu
a idéia da
TV Transpetro.”

N/T Pedreias
equipado com
antena Sea Tel
que capta o sinal
dos canais da
Sky: informação
e lazer para os
tripulantes.

instalação das antenas de recepção.
Segundo o Gerente de Tecnologia e Informação da Transpetro, Gilmar Ruttelli,
algumas embarcações cumprem rotas
que dificultam o acesso dos técnicos
responsáveis pela instalação, tornando
o custo mais elevado. “A empresa contratada para o serviço tem sede aqui no
Rio de Janeiro, por isso estamos dando
preferência aos navios que estejam mais
próximos”, salientou.
A Transpetro também decidiu investir pesado na comunicação com os
empregados, implantando em sua frota
o sistema de satélite Inmarsat fleet 77
em substituição ao rádio, que limitava o
tamanho das mensagens transmitidas.
O equipamento oferece uma velocidade
maior de transmissão de dados via correio
eletrônico e aumento da capacidade de
armazenamento das informações. Com
isso, todos os tripulantes passaram a ter
conta e senha individuais de e-mail, o que
garantiu privacidade no contato com os
familiares e até mesmo com funcionários
do quadro de terra da companhia.
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Ação da CONTTMAF e da
ANTAQ possibilita conclusão da

DRAGAGEM
no Porto de Cabedelo

A

CONTTMAF, por meio da sua
Delegacia Regional em Cabedelo (PB), conquistou uma
importante vitória para os trabalhadores portuários e a economia da região.
Após meses de luta contra a burocracia
que emperrava a retomada das obras de
dragagem no Porto de Cabedelo, a entidade viabilizou a autorização para que a
empresa Seaservo Transporte Navegação
Ltda. realizasse o derrocamento de uma
pedra na entrada do canal. A sua existência vinha impedindo que embarcações
de maior calado atracassem no porto,
prejudicando cerca de 80% da população
da cidade que dependem direta ou indiretamente da atividade portuária.

A resolução assinada pela ANTAQ
foi publicada no Diário Oficial da União
de 17 de fevereiro deste ano e o serviço,
iniciado no dia 1º de março. A decisão
foi muito comemorada pelo Delegado
Regional da CONTTMAF/SINDMAR,
Rosivando Viana, que, pessoalmente,
engajou-se no esforço para agilizar o
trâmite do processo, com o apoio do
Presidente da Cia. Docas da Paraíba,
Eurípedes Melo. Participação fundamental teve o Diretor-Geral da ANTAQ,
Carlos Alberto Nóbrega, que, sensibilizado com a gravidade da situação do
Porto de Cabedelo, possibilitou que o
encaminhamento da documentação da
Seaservo, em atendimento às obrigações legais, fosse realizado em tempo
recorde. “Relatei ao Dr. Carlos Alberto
Nóbrega tudo que aconteceu desde que
iniciamos nosso trabalho na delegacia.

Após meses de luta
contra a burocracia
que emperrava
a retomada
das obras de
dragagem no Porto
de Cabedelo, a
entidade viabilizou
a autorização para
que a empresa
Seaservo Transporte
Navegação Ltda.
realizasse o
derrocamento de
uma pedra na
entrada do canal.

Duas balsas e um rebocador foram usados no
trabalho de derrocagem da pedra no canal
de acesso ao Porto de Cabedelo.
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O Delegado Regional da CONTTMAF/SINDMAR, Rosivando Viana, e o
Presidente da Cia Docas da Paraíba, Eurípedes Melo, empenharam-se
em resolver o impasse que afetava a economia da cidade.

O Diretor-Geral da ANTAQ, Carlos Alberto
Nóbrega, autorizou a retomada da dragagem
no cais paraibano.

“A direção atual
compreende as prioridades
que devem ser dadas em
ações de sua competência.
Foi elogiável o desempenho
de seu Diretor-Geral,
Dr. Carlos Alberto Nóbrega
no encaminhamento
da solução desta grave
questão. Portanto,
esperamos que em julho
deste ano, a situação
no Porto de Cabedelo
esteja definitivamente
regularizada e que o
acesso ao cais possa ser
feito com todo o seu
calado potencial.”
Presidente da CONTTMAF,

Severino Almeida

Falei sobre os cursos que promovemos,
a crise dos 78 dias sem navios de carga
geral, a manifestação dos sindicatos e
de toda a família portuária em frente
ao palácio do governo do Estado, e
do nosso encontro com o governador
Cássio Cunha Lima e o Ministro dos
Transportes, Alfredo Nascimento. Ele
foi solidário com a nossa causa e prometeu nos ajudar. O resultado está aí”,
disse Rosivando, acrescentando que
dois navios que transportavam 25 mil
toneladas de clinker deixaram de atracar
no porto neste período em função das
restrições no calado do cais.
A preocupação do delegado regional
tinha fundamento, pois as embarcações
a serem usadas na dragagem estavam
disponíveis desde o dia 10 de janeiro,
aguardando apenas autorização para
realizar o serviço. “O nosso maior receio era que os equipamentos fossem
levados de volta para Salvador (sede da
empresa), pois não teríamos condições
de trazer outros tão cedo”, esclareceu,
Rosivando.
Ainda no ano passado, o Ministério
dos Transportes havia liberado R$7,9
milhões para a retomada do trabalho,
que visa ampliar o calado no cais paraibano de 8,5m para 10m. As obras,
contudo, continuaram paralisadas,

já que a documentação da empresa
responsável pela operação não havia
chegado a ANTAQ.
Com a regularização do caso, a
operação foi retomada, contando com
o auxílio das balsas “Lima”, munida de
um clam shell para destruir a matéria e
remover os detritos, e a “Mobala I”,
juntamente com o rebocador “Itabira”,
utilizadas no transporte do material
para a área de despejo autorizada
pelo Ibama e Capitania dos Portos. O
prazo para a conclusão do serviço é de
quatro meses.
Para o Presidente da CONTTMAF,
Severino Almeida, o episódio mais uma
vez demonstra o acerto da decisão da
entidade e do SINDMAR de ampliar suas
participações naquela região. Severino
salientou ainda a importância da ANTAQ para o setor. “A direção atual compreende as prioridades que devem ser
dadas em ações de sua competência.
Foi elogiável o desempenho de seu Diretor-Geral, Dr. Carlos Alberto Nóbrega
no encaminhamento da solução desta
grave questão. Portanto, esperamos
que em julho deste ano, a situação no
Porto de Cabedelo esteja definitivamente regularizada e que o acesso ao cais
possa ser feito com todo o seu calado
potencial”, finalizou.
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O Renascimento da Marinha Mercante

ARGENTINA

Renaissence of Argentine Merchant Marine

A

pós assistir ao quase total
desmantelamento de sua frota
de navios durante a década de
1990, reflexo da onda neoliberal que
invadiu a América Latina, a Marinha
Mercante argentina ganhou fôlego no
ano passado com a edição do Decreto
1.010/2004 que obriga os armadores
daquele país a substituírem as bandeiras de conveniência de seus navios pelo
registro marítimo argentino.
A aprovação da lei foi uma vitória
dos sindicatos dos aquaviários da Argentina que deram uma demonstração
de força e resistência às sucessivas manobras perpetradas pelo governo federal que permitiram a desregulamentação
irresponsável do setor no País.
O Presidente do Centro de Capitães, Marcos Castro,
discursa no Salão Branco da Casa Rosada,
durante a solenidade de assinatura do decreto
pelo presidente do País, Nestor Kirchner.
Marcos Castro, President for Oceangoing
Merchant Marine Captains and Officers Center
speaks in the White Room of the Pink House,
during the solemnity for the sanction of the
Decree by Argentine President, Nestor Kirschner.

|86| • ANO VI Nº 20 •

O estopim para que o novo decreto
fosse assinado foi o naufrágio do navio
cargueiro Mini Moon, na Costa de Necochea, na Província de Buenos Aires,
em 9 de julho de 2004. A embarcação,
de propriedade de um armador argentino, arvorava bandeira de Honduras,
classificada como registro de conveniência pela ITF. O episódio resultou
na morte de quatro tripulantes e no
desaparecimento de outros seis. Na
ocasião, o Centro de Capitães de Ultramar e Oficiais da Marinha Mercante,
em conjunto com o Centro de Chefes e
Oficiais Navais de Radiocomunicações
e o Sindicato dos Obreiros Marítimos
Unidos (SOMU) enviaram uma carta ao
Presidente da República Nestor Kirchner, solicitando a imediata revogação
do Decreto 1.772 instituído em 1991,
que inviabilizava o desenvolvimento
da indústria marítima no país e forçava
os trabalhadores marítimos nacionais a

After having assisted the almost total dismantling
of its merchant fleet in the 90 decade as a reflex
of the neo-liberal wave that swept Latin America,
Argentine Merchant Marine recovered its breath
last year after the edition of Decree 1010/04
which obliges shipowners whose vessels fly
flags of convenience to replace them by the
Argentine Maritime Register.
Approval of said legislation reflects an expressive
victory of seafarers unions in Argentine as
a demonstration of force and resistance
to successive maneuvers engendered by
Federal Government to allow an irresponsible
deregulation of the activity in the Country.
The wreck of freighter Mini Moon in July 9, 2004,
on the shores of Necochea, Province of Buenos
Aires, was the blasting fuse that led the Decree
to be signed. The vessel, owned by an Argentine
national, flew the Honduras flag, classified by ITF
as FOC (flag of convenience).
The episode resulted in the death of 4 crewmen
and the disappearance of other six missing
crewmen. At the occasion, Centro de Capitanes
de Ultramar (Oceangoing Captain’s Center) and
the Chiefs and Radio Naval Officers Center and
Maritime Labors Union(SOMU) addressed a

O Presidente da República, Nestor Kirchner, cumprimenta o Presidente do Centro de Capitães,
Marcos Castro, após o ato de assinatura do decreto.
The President of Argentine Republic, Nestor Kirschner, salutes the President of Captains Center,
Marcus Castro, after having signed the Decree.

assinarem contratos regidos por legislações estrangeiras que lhes privavam de
direitos laborais básicos.
O novo decreto, na prática, é parte
do projeto de recuperação de um setor,
cuja frota hoje está reduzida a 10%
do que era antes das privatizações e
desregulamentações promovidas pelo
governo Menem, que culminaram no
esfacelamento da economia do país em
2001. O novo decreto fixou um prazo de
dois anos a partir da sua data de início
de vigência para a mudança definitiva
de registro das embarcações.
De acordo com o Presidente do Centro de Capitães de Ultramar e Oficiais
da Marinha Mercante, Marcos Castro,
o antigo sistema foi responsável pela
eliminação de milhares de postos de
trabalho na Argentina, deixando em
mãos estrangeiras o transporte de todo
o comércio exterior. “Não podemos
interpretar a aprovação deste decreto
apenas como o resultado da reivindicação dos trabalhadores argentinos que
foram abandonados a sua própria sorte

graças a uma atitude extremamente
arbitrária, perversa e injusta do governo
do nosso país. Essa legislação constitui
o primeiro passo rumo a reativação da
nossa Marinha Mercante pela qual nossos companheiros lutaram por muitos
anos. Representa ainda a recuperação
da consciência por parte do Estado
argentino da importância estratégica e
econômica que esta indústria tem para
a nação. Este fato também coloca a
nossa República em condições propícias para discutir políticas multilaterais
de transporte marítimo”, afirmou.
O Secretário Geral do SOMU, Omar
Suárez lembra que o decreto anterior
levava a Argentina a desembolsar quase
US$4 milhões por ano somente com
o pagamento de fretes. “As bandeiras
de conveniências são mais baratas e,
praticamente, não impõem exigências
laborais. A volta do nosso registro aos
navios vai assegurar os direitos dos
trabalhadores marítimos, sobretudo o
direito de serem considerados argentinos”, disse.

letter to the President of Argentine Republic,
Nestor Kirschner, requesting prompt abrogation
of Decree 1772 – established in 1991 – which
hindered the development of maritime industry
in that country, thus forcing seafarers to sign
contracts in terms of foreign legislation that
deprived their basic laboral rights.
The new Decree 1010/04, from an objective
perspective, is part of a plan to recover the
maritime active actually reduced to 10% of the
status it held before privatization and deregulation
promoted by President Menen’s Administration,
which ended up in crushing Argentine economy
in 2001.The new Decree establishes a term of
two years – to be counted from the coming
into force – for definitive shift of vessels
registration.
According to Marcos Castro, President of
Oceangoing Captains’ Center, the ancient
system was responsible for wiping off thousands
of workplaces, transferring to the hands of
foreigners the transportation of all international
trade. “We cannot help interpreting the approval
of the present Decree as a result of workers
claim, who had been abandoned to their own
fate due to an extremely arbitrary, perverse and
unfair attitude of the previous Administration
of our Country. This new legislation expresses
the first step towards revival of our Merchant
Marine, by which our companions strove for
so many years. This event also represents
the recover of conscience by our State of the
strategic an economic importance this activity
holds in face of our Nation. It also places our
Republic in favorable conditions to discuss
multilateral policies on maritime transportation”
stated Castro.
Omar Suarez Secretary General for SOMU
reminds that the abrogated Decree led Argentine
to disburse US$ 4 millions a year only on freights
account. ”Flags of Convenience are cheaper and
practically impose no labor demands. The return
of ships to our Register will assure seafarers
rights, as above them all, the right to be regarded
as Argentine workers.” said Suarez.
Horacio Angriman, Oceangoing Captains Center
Director reminds that the new project for the
Merchant Marine idealized by his Union was
being analyzed since 2001 when Fernando de
La Rua was ahead of the administration in Casa
Rosada (Argentine Presidential Palace).
Propositions had been submitted to each of
Administration Segments involved with maritime
activity as well as to both Congress Houses.
They were also addressed to the most
representative sectors of shipping entities in
Argentine and to all those who stood a systematic
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O Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF,
Severino Almeida (primeiro à esquerda),
prestigiou a festa dos 83 anos do Centro de
Capitães de Ultramar e Oficiais da Marinha
Mercante Argentina, em Buenos Aires, em 15 de
outubro de 2004, ocasião em que também foi
comemorada a aprovação do Decreto 1.010/2004.
A seu lado, estão o Coordenador Regional de
Bandeira de Conveniência da ITF, Luiz Lima, o
Secretário da Confederação Geral do Trabalho da
Argentina (CGT), Hugo Moyano, o Secretário Geral
da Confederação Argentina dos Trabalhadores em
Transporte (CATT), Juan Palácios, o Presidente
do Centro de Capitães de Ultramar e Oficiais da
Marinha Mercante, Marcos Castro, o empresário do
setor de navegação e Capitão de Ultramar, Miguel
Doñate, e o empresário Juan Biset.
Severino Almeida, President for Sindmar and
Conttmaf (first on the left) backs up the celebration for 83 years of Oceangoing Merchant Marine
Captains and Officers Center, in Buenos Aires,
in October 15, 2004, occasion when it was also
celebrated the signature of Decree 1.010/2004.
On his side stand FOC Luiz Lima, Regional Coordinator for ITF, Hugo Moyano, Secretary for General Laborers Confederation of Argentina (CGT),
Juan Palacios, Secretary-General for Argentina
Transport Laborers Confederation (CATT), Marcos
Castro, President for Oceangoing Merchant Marine Captains and Officers Center, the Navigation
Sector Entrepreneur and Oceangoing Captain
Miguel Doñate and the Entrepreneur Juan Biset.
Severino Almeida (terceiro à esquerda) observa o discurso do presidente do Centro de Capitães de
Ultramar e Oficiais da Marinha Mercante, Marcos Castro. Do outro lado da mesa (segundo à direita),
o Ministro do Trabalho da Argentina, Carlos Tomada.
Severino Almeida (third on the left) listens to Marco Castro´s (President for Oceangoing Merchant
Marine Captains and Officers Center) speech. On the other side (second on the right) Carlos Tomada,
Labor Minister of Argentine.

O Diretor do Centro de Capitães
de Ultramar e Oficiais, Horacio Angriman, por sua vez, lembra que o novo
projeto para a Marinha Mercante
Nacional idealizado pelo sindicato já
vinha sendo estudado desde o ano
2000 durante a gestão de Fernando De
la Rúa na Casa Rosada. As propostas
foram levadas todos os órgãos governamentais relacionados com o setor,
bem como a Câmara dos Deputados
e ao Senado argentino. Também foram apresentadas aos segmentos de
navegação mais representativos do
país, e àqueles que faziam oposição
sistemática a aprovação de um regime
legal. “Nossa entidade sustentou que
não seria conveniente nos limitarmos
apenas a revogação daquele decreto
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nefasto, pois isso nos mergulharia
num ‘vazio normativo’ que provocaria
o colapso do setor. Era importante
que nós criássemos uma norma que
estabelecesse um novo marco legal
para a atividade. Por essa razão, o
decreto, em concordância com a
nossa proposta, permitiu a adoção do
regime de arrendamento a casco nu
de navios, além de diversas outras medidas de incentivo a indústria naval”,
esclareceu Angriman, acrescentando
que o governo também acatou outras
reivindicações do Sindicato ao determinar que todos os navios de bandeira
da Argentina deveriam ser tripulados
por marítimos nacionais, contratados
de acordo com a legislação argentina.
As embarcações de armadores estran-

opposition to any approval of a legal regime.
“Our entity supported that it was not convenient
to resume our concern simply to abrogate the
disastrous Decree; for this would dive us into a
normative void that would cause the collapse
of the activity. It should be important to create
a norm to establish a new legal mark for the
activity.
For such reason the Decree, according to our
proposition, allowed the adoption of bareboat
freight regime beside other incentive measures
for our shipbuilding industr y” explained
Angriman, adding that Government also heeded
other appeals addressed by the Union, such
as the determination that all ships flying the
Argentine pavilion should be manned by national
seafarers to be hired on terms of contracts ruled
under Argentine legislation. Also, that vessels
of foreign shipowners eventually authorized
to operate for terms longer than 30 days on
Argentine waters should be, imperatively, ruled
by Argentine laws.
Marcos Castro, President of the Entity, states that
other actions are due to consolidate the reheating
maritime activity. Castro stands for the sanction
of a new Federal Law on Merchant Marine to
create new mechanisms to assure that values

Da esquerda para a direita: Secretário Regional da
ITF, Antonio Fritz, Capitão Marcos Castro, Subsecretário de Portos e Vias Navegáveis, Juan José Chiapino, e o Secretário Geral do SOMU, Omar Suárez.
From the left to the right: Regional Secretary for
ITF, Antonio Fritz, Captain Marcos Secretary, Juan
José Schiapino Lieutenant Secretary for Harbors
and Waterways and Omar Suarez, Secretary-General
for SOMU.

geiros que, eventualmente, fossem
autorizadas a operar na cabotagem
nacional por períodos superiores a 30
dias passariam, obrigatoriamente, a
obedecer as leis do país.
Para o Presidente da entidade,
Marcos Castro, outras ações se fazem
necessárias para que o reaquecimento do setor possa ser consolidado.
Castro prega a sanção de uma nova
Lei Federal de Marinha Mercante,
criando mecanismos que assegurem
que os valores referentes aos fretes

marítimos se traduzam em divisas para
o país. Defende ainda a ratificação da
reserva da cabotagem nacional para
as embarcações argentinas, a retomada das discussões sobre o transporte
marítimo no âmbito do Mercosul, o
aumento da participação da bandeira
argentina nas rotas internacionais,
estabelecendo relações de reciprocidade, e a criação de uma Empresa de
Navegação com participação estatal
majoritária, entre outras medidas de
fomento à indústria marítima.

referred to maritime freight shall be transformed
into foreign exchange credits for Argentine. He
also defends the ratifying of national cabotage
reserve for Argentine vessels, the retake of
discussions about maritime transpor tation
in the Mercosul ambit, the increase of the
participation of Argentine flag on international
routes and the creation of a navigation company
in wich the state participates with most of the
voting capital, among other steps to develop
the maritime industry.

Associados do Centro de Capitães e do
Sindicato de Obreiros Marítimos Unidos
caminham em direção a Casa Rosada,
sede do governo argentino, em manifestação de apoio ao decreto 1.010/2004.
Center of Captains and United Seafarers
Union take a walk to the Pink House,
Seat of the Argentine Government , to
manifest support to Decree 1010/04.
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Homenagem à força
de vontade e decência

Severino Almeida recebe honraria do Centro dos
Capitães da Marinha Mercante

Léo Almeida

O Presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, recebeu o título de Associado
Honorário do Centro de Capitães da
Marinha Mercante.

N

o dia em que o SINDMAR
completou cinco anos de fundação, lutas e conquistas para
o trabalhador marítimo brasileiro, seu
Primeiro Presidente, Severino Almeida
recebeu o título honroso de Associado
Honorário do Centro de Capitães da
Marinha Mercante. A solenidade em
homenagem ao dirigente aconteceu
no Hotel Guanabara, no Rio de Janeiro
e contou com presenças significativas
do setor marítimo.
Na abertura do evento, o Presidente
do Centro dos Capitães, CLC Álvaro José
de Almeida Filho, justificou a entrega da
distinção. “Homenageamos Severino
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não só pelo muito que tem feito pela
Marinha Mercante, como também pela
probidade do que representa para o
movimento sindical marítimo brasileiro”, afirmou.
Durante a solenidade, Severino
ressaltou a importância da unidade nas
lutas travadas pelo sindicalismo marítimo. “Tenho a plena consciência de
que esta homenagem não é só minha.
Nossas conquistas não foram solitárias.
Com muitos companheiros, tenho uma
eterna dívida de gratidão”, declarou,
emocionado.
Severino fez questão de dedicar parte de seu discurso ao Comte. Sabatié,

falecido recentemente, revelando ter
sido o CLC uma pessoa importante em
seu processo de aprendizagem. Citou
também companheiros de luta do movimento Unificar, destacando o Murilo
de Farias como exemplo de integridade
no exercício do sindicalismo brasileiro.
“Muita falta eles nos fazem. Hoje, muitos sindicalistas que são promovidos
a interlocutores no cenário nacional,
principalmente quando ligados a Centrais, não pecam por inércia, e sim por
venderem direitos. Fazem comércio no
sindicalismo. Para estes, a prioridade
não é o trabalhador. Além disso, eles
fazem um grande esforço para trans-

formar os sindicatos em braço político
do governo. Sindicato não pode ter
compromisso com partidos políticos a
ponto de colocar decisões partidárias
acima do interesse do trabalhador por
ele representado”, disparou.
O Primeiro Presidente do SINDMAR
revelou ainda os três maiores desafios
e preocupações da entidade. “Tivemos
de priorizar a nossa sobrevivência
enquanto marítimos diante dos anos
difíceis por que passamos. Nós quase
desaparecemos. Agora estamos em
um processo de crescimento, inclusive
no papel da interlocução e isto não
é algo fácil. Nosso segundo desafio
é com o futuro. Entendo que há uma
grande necessidade do sindicalismo ser
mais atuante com as novas gerações.
Por isto, temos o projeto Memória que
será uma prioridade para nós no ano de
2006. Jamais podemos esquecer que o
passado deve ser uma referência muito
forte para o amanhã. O terceiro desafio
é a Fundação Homem do Mar, que será a
nossa resposta para o futuro”, revelou.
“O Severino sempre representou
para nós o que considerávamos uma
visão salutar e efetiva do sindicalismo.
Possui extraordinária visão estratégica
da atividade marítima, como poucos
que conheci ao longo desses anos
todos. Homens de brilho da nossa Marinha reconheceram que ele representava
uma nova forma de exercer a liderança
sindical e que, portanto, merece estar
na interlocução entre os trabalhadores

“Homenageamos
Severino não só
pelo muito que
tem feito pela
Marinha Mercante,
como também pela
probidade do que
representa para o
movimento sindical
marítimo brasileiro.”
CLC Álvaro José de Almeida Filho,
Presidente do Centro dos Capitães.

e os poderosos do capital. Ele é um
exemplo de que tudo é possível quando
se tem vontade e decência”, ressaltou
o Almirante Vicente Casalles, Associado
Honorário do Centro de Capitães.
O Presidente do Sindicato das Empresas de Navegação (Syndarma), Hugo
Figueiredo, por sua vez, destacou que
apesar das tradicionais divergências entre a representação dos armadores e dos
trabalhadores, há uma relação recíproca
de respeito entre ambos: “Eu e o Severino criamos uma base comum que é lutar

pelo soerguimento da Marinha Mercante
brasileira e da construção naval. E dentro
desta perspectiva, nós decidimos maximizar os pontos em comum e minimizar
as diferenças. Isto me dá muita satisfação
e é um orgulho dizer que desenvolvemos
uma relação madura de confiança mútua.
Temos mantido posições alinhadas em
todas as lutas em prol do setor. Isso
muito me orgulha e é um exemplo já que,
sinceramente, não tenho conhecimento
de um relacionamento assim em todo o
mundo”, concluiu.
Prestigiaram a solenidade o Secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Estado do Rio, Wagner Victer;
o Capitão dos Portos do Rio de Janeiro,
CMG Luciano Fabrizio Riquet Filho, o
Presidente da ABDN, Arthur Carbone;
o Diretor Geral da Elcano, Manuel
Requeijo; o Inspetor Geral da Fronape, CLC José Menezes Filho; o Juiz do
Tribunal Marítimo, CLC Fernando Alves
Cadeiras, que representou o Presidente
do órgão, e alunos da EFOMM.
Também presenciaram o evento,
representando o movimento sindical
marítimo o Segundo Presidente do
SINDMAR, José Válido, os diretores
Odilon Braga, José Serra, Enilson Pires
e Marco Aurélio, o Consultor jurídico
da CONTTMAF, Edson Areias, o Presidente da FNTTAA, Ricardo Ponzi; o
Diretor-suplente da representação do
SINDMAR em Belém, Ricardo Cerdeira
e a Secretária Executiva Vitalícia do
SINDMAR, Helena Ferraz.

Os aposentados também têm
muitos interesses a defender.
Em que regime de aposentadoria você se encontra?
Em que data você se aposentou?

Atualize seu cadastro na secretaria
do SINDMAR.
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Criminalização de

marítimos:
Brasil entrega a IMO proposta que prevê o tratamento
justo de tripulantes abandonados por armadores

O

s ataques terroristas nos Estados Unidos em 2001 executados com aviões comerciais
expuseram de maneira explícita um
processo que há muito vem dominando as preocupações da Comunidade
Marítima Internacional: a crescente
criminalização de trabalhadores do setor, sujeitos a processos judiciais, com
reclusão por prazo indeterminado.
De possível alvo de atentados,
os meios de transporte, incluindo
o aquaviário, passaram a ser vistos
como potenciais armas de destruição
em massa. Iniciou-se, assim, a era
da cultura do medo, alimentada por
governos de caráter reacionário especialmente, o dos EUA, como forma
de justificar a tomada de decisões
unilaterais e a adoção de medidas
que criam uma série de restrições ao
trabalho dos profissionais que atuam
neste ramo de atividade.
Essa nova conjuntura vem abalando as relações de trabalho na indústria
marítima, contribuindo para gerar um
sentimento de insegurança entre os
profissionais que realizam o transporte
de cargas nos mares de todo o mundo.
Submetidos a uma rotina de bordo
estressante, os tripulantes convivem
agora com o “fantasma” da detenção
em casos de acidentes mesmo sem a
comprovação de culpa.
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Neste novo cenário, um exemplo
torna-se emblemático: o naufrágio do
navio-tanque Prestige, de bandeira
de conveniência da Libéria, ocorrido
na Costa da Galícia, em novembro de
2001. Naquela ocasião, o comandante
da embarcação, Apóstolos Mangouras,
de nacionalidade grega, foi preso sob
a acusação de prejudicar as operações
de resgate dos tripulantes. A reclusão
efetuada de maneira arbitrária, foi a
maneira encontrada pelas autoridades
marítimas internacionais para mascarar
a inexistência de uma legislação que
coíba a proliferação de tais bandeiras.
Mangouras foi libertado três meses depois, mas o episódio expôs as mazelas
de um sistema que privilegia a política
de corte nos custos em detrimento à
segurança da tripulação.
Um escândalo mais recente envolveu os tripulantes brasileiros do N/T
Neptunia Mediterrâneo, abandonado
pelo armador, na gélida Ushuaia, na
Argentina. Os trabalhadores foram
submetidos a oito meses de infortúnio, sendo obrigados a controlar uma
embarcação repleta de problemas técnicos e a fazer constantes racionamentos de alimentos, água e combustível.
Apesar de ter sido vítima do descaso
da direção da empresa, o comandante
da embarcação, CLC Julio César, sofreu
ameaças de prisão por ter manifestado

sua intenção de desembarcar. Graças
a uma liminar obtida pela CONTTMAF,
na 6ª Vara do Trabalho em Santos (SP),
em 6 de junho de 2004, e ao suporte
oferecido no local por sua Consultoria
Jurídica, os tripulantes puderam deixar
o Neptunia e retornar a seus lares com
segurança.
Para evitar que incidentes deste gênero caiam no ralo do esquecimento,
a representação permanente brasileira
na Organização Marítima Internacional, RPB-IMO, apresentou ao Comitê
Legal da entidade uma proposta a ser
anexada ao trabalho sobre o desenvolvimento de diretrizes para o justo
tratamento de marítimos. A RPB quer
que o estudo aborde os casos de criminalização de marítimos que tripulam
embarcações abandonadas pelos seus
proprietários. A iniciativa conta com o
apoio integral da organização sindical
marítima brasileira, que vem travando
uma batalha intensa contra armadores que adotam práticas nocivas no
mercado de navegação, “manchando”
a reputação da Marinha Mercante nacional no exterior.
A proposta brasileira foi citada em
dois artigos publicados pelo jornal
britânico Lloyd List em outubro do ano
passado. A UNIFICAR os reproduz na
versão original em inglês e traduzida
para o português.

Maus ventos sopram para os marítimos
neste desesperado clima de medo

An ill wind blows
for seafarers in this
wretched climate of fear

Clima de medo foi o tema da famosa série da BBC Reith1 apresentado
em cinco transmissões com palestras
de conteúdo desanimador proferidas
pelo poeta e dramaturgo Wole Soyinka,
vencedor do Prêmio Nobel, que sofreu
anos de confinamento solitário por sua
oposição a ditadura em seu país natal,
Nigéria.
Ao ouvir a transmissão ao vivo, na
segurança de meu lar, ocorreu-me que
muitas de suas observações e comentários sobre fanatismo e religião, rudes
políticas ultranacionalistas e repressão
política que proíbe o questionamento
são inteiramente relevantes para a
crescente tendência de criminalizar o
marítimo.
O risco de comandantes e tripulantes virem a ser cada vez mais expostos
a processos em cortes criminais, com
detenção por prazo indeterminado e
mesmo prisão, de acordo com as leis
recentes, vem sendo divulgado e amplamente condenado.

‘CLIMATE of fear’ was this year’s theme of
the renowned annual BBC Reith lecture series.
It was presented in five chilling lectures by
the Nobel-prize winning poet and playwright,
Wole Soyinka, who suffered years of solitary
confinement for his opposition to dictatorship
in his native country Nigeria.
Listening to the live radio broadcasts in the
security of my own home, it occured to me that
many of his observations and comments on
fanaticism in religion, gross ultra-nationalistic
politics, and political correctness that forbids
questioning are entirely relevant to the rising
trend in seafarer criminalisation.
The plight of masters and ships’ crews
increasingly exposed to prosecution in
criminal courts, indefinite detention and even
imprisonment under newly-emerging laws is
well publicised and widely condemned.
As casualty investigations by flag and coastal
states drag on for years, seafarers — often the
traumatised survivors of accidents at sea — are
treated as “human pawns in legal and political
games”, the catchphrase used by the London
Shipping Law Centre to present the recently
held annual Cadwallader memorial lecture and
panel debate.

Como as investigações dos acidentes
pelos estados de bandeira dos navios e
dos estados costeiros se arrastam por
anos, os marítimos – freqüentemente
sobreviventes de acidentes no mar – são
tratados como “peões humanos nos
jogos políticos e legais”,2 na expressão
usada pelo Centro Londrino de Lei da
Navegação ao apresentar no Memorial de
Palestra Anual do Professor F.J.J. Cadwallader a moção introdutória ao painel de
debate anual, recentemente realizado.
Os oradores que se pronunciaram
ante as centenas de ouvintes no Salão
do Comandante da Sociedade Lloyd’s
de Londres falaram sobre a violação de
direitos humanos, da retenção terrorista
dos tripulantes efetuada pelos governos
que os tratam como reféns, da clamorosa inobservância do devido processo e
do equilíbrio adequado e o efeito incalculável e desestimulante que causará
sobre as gerações futuras, pois tanto os
marítimos quanto seus familiares, temem
pela proteção de sua sobrevivência.

1 N.T. : (1º Diretor Geral da BBC, o falecido Lord, Sir John Reith)
2 N.T. : A autora se refere às peças do jogo de xadrez
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Navio-tanque Neptunia Mediterrâneo abandonado em Ushuaia.

A mensagem do secretário-geral
da IMO, Efthimios Mitropoulos, já
divulgada na Conferência Anual sobre
tripulação e Treinamento da Federação
Internacional de Navegação anteriormente e por ele repetida uma semana
mais tarde no encontro de Profissionais
de Salvatagem na Biblioteca Velha da
Sociedade Lloyd´s de Londres deveria
sensibilizar todos os governos em exercício que não gostam de ouvir como
gerir assuntos ou questões de estado.
Disse ele que o tratamento punitivo infligido aos marítimos, de quem
depende o comércio internacional
marítimo e a prosperidade das nações,
não só foi desrespeitoso, errado, e
injusto, mas também, contrário à lei
internacional.
É extremamente difícil para cidadãos injustiçados se defenderem
em juízo em face da soberania de um
estado que executa práticas ilegais.
Os cidadãos estrangeiros dependem
desesperadamente de uma intervenção política que venha em seu auxílio.
A História nos ensina que somente
as pessoas dotadas de excepcional
energia e sabedoria diplomática têm
a possibilidade de negociar uma saída
aceitável e, ainda assim, o sucesso
depende, em grande parte, de boa
sorte.
Lord Steyn, que presidiu o Fórum
Cadwallader, mencionou que a persuasão política foi fundamental para
induzir os governos a atuar de acordo
com o princípio legal de proporcionalidade. Ele ligou a detenção de marítimos
a negligência, “uma monstruosa falha
de Justiça”.
Entre as possíveis soluções de médio prazo, o Sr. Mitropoulos chamou
atenção para o trabalho que será iniciado pelo Comitê Legal da IMO, ainda
este ano, sobre o desenvolvimento de
diretrizes no justo tratamento de marítimos, e o estabelecimento do grupo
de trabalho conjunto IMO/OIT.
Na próxima semana, o Comitê Legal
irá analisar a proposta do Brasil para
que este trabalho não se limite ao justo tratamento de marítimos em casos
de acidentes, incluindo incidentes de
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poluição, mas também se atenha aos
casos de criminalização de marítimos
que servem a bordo de navios abandonados que possam causar danos às
pessoas, à propriedade e ao ambiente
marinho.
De maneira expressiva, o Brasil
sugere que o Código Internacional
de Gerenciamento de Segurança não
necessita ser revigorado para assegurar que, nem o comandante de uma
embarcação e nem a tripulação sejam
penalizados por fatos de responsabilidade de terceiros.
O Dr. Frank Wiswal, do Comitê Marítimo Internacional sugeriu que os atuais
trabalhos sobre lugares de refúgio do
CMI devem abordar a questão da criminalização. O Sr. Mitropoulos comentou
que propostas seriam bem-vindas para
a elaboração de um projeto de minuta
para uniformizar a legislação que estiver sendo apresentada à IMO. “Quanto
mais cedo, melhor.”
O mais efusivo pedido por uma ação
efetiva foi apresentado pelo Comandante Roger MacDonald, Secretário-Geral
da Federação Internacional de Associações de Comandantes de Navios.

Speakers addressing the many hundred attendees
in the Captain’s Room at Lloyd’s of London spoke
of human rights violations, terrorist-type hostage
taking by elected governments, blatant disregard
for due process and proper balance, and the
incalculably counter-productive effect on the future
of maritime manpower as seafarers and their
families fear for the security of their livelihood.
IMO secretary-general Efthimios Mitropoulos’
message, which he also had relayed to the
annual manning and training conference of the
International Shipping Federation earlier in the
day and which he repeated, a week later, at a
gathering of professional salvors in the Old Library
at Lloyd’s of London, ought to strike a chord with
all governments in power who do not like to be
told how to run the affairs of state.
He said that the punishing treatment meted out
to seafarers, on whom international seatrade and
the prosperity of nations depend, not only was
disrespectful, wrong, unfair and unjust, but also
contrary to international law.
It is extremely difficult for wronged individuals to
challenge a sovereign state in court for lawless
practices. Foreign nationals ultimately depend on
political intervention to come to their aid. History
tells us that only people with exceptional stamina
and diplomatic wit stand a chance of brokering an
acceptable way out of an unacceptable situation,
and even then success depends a great deal on
good luck.

Ele arrancou aplausos espontâneos
por sua referência de que seria de grande interesse de cada cidadão da União
Européia, em particular, e de todos os
demais cidadãos do mundo que um
governo europeu democraticamente
eleito acabasse com a prática de aprisionar um comandante de navio por três
meses numa prisão de alta segurança,
sem culpa formada e sem acesso à
assistência judiciária. Isto demonstrou
“uma falha coletiva para sustentar o
preceito da lei”
Na semana seguinte o Comitê Legal da IMO considerou uma proposta
detalhada da Federação Internacional
das Associações de Comandantes de
Navios levando o caso à apreciação legal, de acordo com as leis internacionais
para o justo tratamento de marítimos,
com a proposição de 20 princípios
para a proteção de tripulantes que
sejam submetidos a qualquer forma de
detenção em virtude de acidente ou incidente marítimo ou disputa comercial
envolvendo o navio ou a carga.
Estes fatos me trazem de volta à
palestra de Wole Soyinka, falando de
poder e liberdade e a retórica que amarra e cega os povos que se guiam pelo
princípio do “ eu estou certo, você está
morto” ele descreveu o totalitarismo
como a habilidade de instilar o medo
através do processo de, deliberadamente, desrespeitar os mais elementares
princípios de Justiça. A conquista e
o exercício do poder neste contexto
chega ao criminoso espetáculo de força
bruta cujo único objetivo é o de fazer
as pessoas verem quem manda.
Esta espécie de poder, de autosatisfação não é nem eficácia nem um
produto da visão.
De acordo com o Sr. Soyinka trata-se
de uma usurpação atinente mesmo aos
débeis mentais, perdurando enquanto a
pessoa em questão for suficientemente
amoral, manipuladora e desprovida de
compaixão.

Lord Steyn, who chaired the Cadwallader forum, said that political persuasion was critical in making
governments act in accordance with the legal principle of proportionality. He called the imprisonment
of seafarers, in the absence of recklessness, “a monstruous failure of justice”.
Among possible solutions that are being pursued in the immediate to medium-term, Mr Mitropoulos
drew attention to the work, commenced by the IMO’s legal committee earlier this year, on the
development of guidelines on fair treatment of seafarers and the newly-established joint IMO/ILO
working group.
Next week the legal committee will consider a proposal from Brazil that this work should not only
cover the fair treatment of seafarers in cases of maritime accidents, including pollution incidents, but
also the possible criminalisation of seafarers serving on board an abandoned ship that may cause
damage to persons, property or the marine environment.
Significantly, Brazil suggests that the International Safety Management Code may need to be
strengthened to ensure that neither the ship’s master nor the crew is penalised for non-compliance
by other parties.
Dr Frank Wiswall of the Comité Maritime International suggested that the CMI’s ongoing work on
places of refuge may have to embrace the criminalisation issue. Mr Mitropoulos commented that he
would welcome proposals for the drafting of uniform legislation being brought to the IMO — “the
sooner the better”.
The most forceful plea for effective action was presented by Captain Roger MacDonald, secretarygeneral of the International Federation of Ship Masters’ Associations.
He drew spontaneous applause for his remark that it should be of great concern to every European
Union national in particular and all world citizens that a democratically elected European government
got away with locking up a ship master for three months in a high security prison without charge and
without access to lawyers. This demonstrated “a collective failure to uphold the rule of law”.
Next week the IMO legal committee will consider a detailed IFSMA submission putting the case for the
legal justification, under international law, for the fair treatment of seafarers, and proposing a body of
20 principles for the protection of seafarers under any form of detention following a marine accident
or maritime incident or commercial dispute involving their ship or its cargo.
This brings me back to those chilling lectures of Wole Soyinka. Speaking of power and freedom, and
the rethoric that binds and blinds, and people who rule by the principle of ‘I am right, you are dead’,
he described totalitarianism as the ability to instil fear by deliberately flouting the most elementary
principles of justice. The seizure and exercise of power in this context amounts to an overt show of
raw force whose sole purpose it is to show people just who is master.
Self-satisfying, this kind of power is neither efficacy nor a product of vision.
According to Mr Soyinka, it is in the grasp of even the mentally deficient, as long as the person in
question is sufficiently ruthless, amoral and manipulative.

O Neptunia
Mediterrâneo
permaneceu por
oito meses
fundeado nas
águas de
Ushuaia.

Artigo de autoria de Aline de Bievre
publicado no jornal Lloyd List em
20 de outubro de 2004.
Tradução livre: Edson Areias
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Consultor Jurídico da CONTTMAF , Edson
Areias, cumprimenta Comandante do
Neptunia, CLC Julio César, durante o
resgate: fim de um drama.

REGULAMENTAÇÃO

IFSMA lança
campanha para
tratamento justo
aos marítimos
Carta de princípios estabelece
direitos para os tripulantes
submetidos à detenção, arresto
ou aprisionamento, escreve o
correspondente do Jornal Lloyd
List na IMO.

O

s marítimos submetidos a qualquer forma de detenção após
acidente ou incidente marítimo
ou ainda, disputa comercial envolvendo
seus navios ou sua carga são o objeto
de uma “carta de princípios” no bojo de
uma nova campanha para tratamento
justo.
Os 20 princípios em pauta estão
contidos em proposta da Federação
Internacional de Associação de Comandantes de Navios para o Comitê Legal da
Organização Marítima Internacional.
Eles chamam a atenção para o fato
de que a detenção não fundamentada é
uma violação dos direitos humanos, de
acordo com a legislação internacional
vigente.
A proposta da IFSMA registra que o
desvio pelos Estados de suas obrigações
relativas aos direitos humanos “só é
aceitável se as ocorrências o tornem necessário e se for proporcional ao perigo
que estas ocorrências representem”.
Ademais, exige a constatação inequívoca, nos moldes da Convenção
Internacional para a Segurança da Vida
Humana no Mar (Solas), da supremacia
do arbítrio profissional do comandante
em matérias relativas à segurança da
navegação e da segurança do navio, sua
carga e pessoas a bordo.
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A IFSMA sugere que o recém-implementado Grupo Integrado de Trabalho
da IMO/ OIT para o tratamento justo
aos marítimos analise minuciosamente
seu documento.
A carta de princípios estabelece que
todos os marítimos submetidos a qualquer forma de arresto, detenção, prisão,
ou que sofram restrição à liberdade de
locomoção, têm o direito e o tratamento
“de um modo humano e de respeito pela
dignidade inerente à pessoa humana”.
Quaisquer ações contra marítimos
só deverão ser encetadas por agentes
oficiais ou pessoas autorizadas para tal
propósito, sujeitas ao controle de uma
autoridade judicial ou outra.
Nenhum marítimo poderá ser retido
em território de qualquer estado por
prazo maior que sete dias e as custas de
sua acomodação e repatriação deverão
ser suportados pelo armador.
Os marítimos deverão ser imediatamente notificados do direito de se
avistarem com um assistente legal e de
se comunicarem “por meios adequados” e com partes legítimas, tais quais
a missão diplomática, o sindicato de
classe, a organização beneficente, ou o
empregador.

REGULATION
IFSMA launches campaign for fair
treatment of seafarers
Company News Body of principles
sets out rights for seafarers under
detention, arrest or imprisonment,
writes our IMO Correspondent.
SEAFARERS under any form of detention
following a marine accident or other maritime
incident or commercial dispute involving their
ship or its cargo are the target of a ‘body of
principles’ at the centre of a new campaign for
their fair treatment.
The 20 principles in question are contained in
a submission of the International Federation
of Shipmasters’ Associations to next week’s
Legal Committee of the International Maritime
Organization.
They address the fact that unwarranted detention
is a violation of basic human rights under existing
international law.
The IFSMA submission states that derogation
by states from their human rights obligations
“is acceptable only if events make it necessary
and if it is proportionate to the danger that those
events represent”.

Devem, ainda, ter permissão para
comunicarem-se com suas famílias e
com o mundo exterior.
O marítimo acusado de crime faz jus
à presunção de inocência e a ser tratado
como tal até que seja provada sua culpa, “nos termos da lei”, com julgamento
público no qual lhe sejam dadas todas
as garantias de se defender.
Outros princípios apresentados dizem respeito à provisão de assistência
e tratamento médico gratuito e indenização por maus-tratos.
Em proposta separada o Brasil sugere que o grupo de trabalho integrado
IMO/ILO analise também o tratamento
aos marítimos que servem a bordo de
navios abandonados.
A proposta adita que este assunto
seja enfatizado no contexto da segurança e das responsabilidades ambientais
das empresas de navegação, de acordo
com o Código Internacional de Gerenciamento de Segurança.
Artigo publicado no jornal Lloyd List em 25 de
outubro de 2004. Tradução livre: Edson Areias

In addition, it calls for unequivocal recognition, in accordance with the International Safety Of Life At
Sea convention, of the paramountcy of the master’s professional judgement in matters of navigational
safety and safety of the ship, its cargo and people on board.
IFSMA suggests that the newly established, joint working group of the IMO and the International Labour
Organization on fair treatment of seafarers give further consideration to its document.
The body of principles sets out that all seafarers under any form of arrest, detention or imprisonment,
or who suffer restriction of freedom of movement, have the right of protection and treatment “in a
humane manner and with respect for the inherent dignity of the human person”.
Any actions against seafarers should be taken only by the competent officials or persons authorized
for that purpose and subjected to the effective control of a judicial or other authority.
No seafarer should be detained in the territory of any state for longer than seven days and the cost
of his accommodation and repatriation should be borne by the employer.
Seafarers must be promptly informed of their right to consult with a legal counsel and to communicate
“by appropriate means” and with legitimate interests, such as a diplomatic mission, trade union,
welfare organization, or employer.
They must also be allowed to communicate with their family and with the outside world.
A seafarer charged with a criminal offence must be presumed innocent, and treated as such, until
proved guilty “according to law in a public trial at which… all the guarantees necessary for defence”
are in place.
Other proposed principles address interrogation, the provision of medical care and treatment without
charge, and compensation of wrongful damage.
In a separate submission, Brazil proposes that the joint IMO/ILO working group also considers the fair
treatment of seafarers serving on board an abandoned ship.
The submission adds that this matter also be addressed within the context of the safety and environmental
responsibilities of shipping companies under the International Safety Management Code.
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Capitão de Manobra sofre

acidente

em operação
N

o dia 25 de outubro de 2004,
o Capitão de Manobras, CCB
Rômulo Quirino dos Prazeres
caiu de uma escada de quebra-peito
enquanto se preparava para realizar
as operações de atracação e descarga
do NT Itamonte, da Transpetro, na
Área Marítima junto às monobóias, em
Tramandaí, no Rio Grande do Sul. O
oficial encontrava-se a uma altura de
7,5 metros, próximo aos últimos degraus da escada, e, na queda, atingiu o
marinheiro Gilmar Borges, da Empresa
Mariner, que oferecia suporte em uma
lancha.
No acidente, os dois tripulantes
foram projetados para o convés da
lancha Renor, sendo socorridos e encaminhados para o Trapiche. Uma ambulância do terminal os removeu para
o Hospital da Ulbra, em Tramandaí. O

Capitão Rômulo Quirino sofreu entorse
e distensão no tornozelo esquerdo e o
Marinheiro Borges, entorse e distensão
da articulação do ombro direito.
A comissão constituída pela Transpetro para investigar o caso concluiu
que a causa principal do acidente foi
a fadiga, que acarretou a “perda momentânea” dos sentidos do oficial.
O episódio soou como um alerta na
companhia, já que é significativo o
número de manobras feitas com este
procedimento, o que aumenta a possibilidade de reincidência de situações
deste tipo com potencial de risco de
vida. Sugeriu a realização de testes
com um dispositivo trava-quedas do

O Capitão de Manobras, CCB Rômulo
Quirino (primeiro, à esquerda) revela
detalhes do acidente em Tramandaí
para a comissão constituída para
investigar o caso.
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SINDMAR
propõe redução
do número
de horas de
trabalho para
evitar a fadiga.

tipo retrátil, lanchas mais potentes para
abordagens mais eficazes e capacete do
tipo utilizado na prática de canoagem,
além de alternativas, como o uso da
cesta, elevador, equipamentos de rapel
e alpinismo.
De acordo com os investigadores,
o momento mais tenso da operação se
dá, durante a passagem da lancha para
a escada no embarque e no desembarque. A Mariner foi instruída no sentido
de impedir que inspetores subam a
bordo de navios por escadas quebrapeito em desacordo com o padrão. Eles
também serão obrigados a utilizar capacetes com alça a serem presos sob o
queixo e coletes salva-vidas do mesmo
modelo usado pela Praticagem.
O comitê apontou ainda como causas menores do acidente, a inexistência
de um dispositivo de trava-quedas no
local, o posicionamento inadequado
dos balaústres fixos da plataforma de
embarque do prático, e a inexistência
de material de aderência.
O SINDMAR, através do Diretor-Secretário, Odilon Braga, foi convidado a
participar do grupo de trabalho formado
pela Gerência, pelo Sistema de Segurança, Meio Ambiente e Saúde e pelos Capitães de Manobras da empresa, que visa
prevenir acidentes a bordo dos navios da
estatal. Os integrantes buscam soluções
para a prestação de serviços contínuos
por longos períodos, determinando o
número máximo de horas de trabalho a
bordo em conformidade com a legislação
brasileira vigente e com as convenções
internacionais da OIT/IMO. “A operação
de manobra demanda um elevado nível
de concentração. Há situações em que a
tomada de decisão precisa ser imediata.
O profissional acometido pela fadiga fica
com suas habilidades prejudicadas”,
advertiu Braga.
Trata-se de uma reivindicação antiga
do sindicato, que entende que os excessos de esforço físico e mental empreendidos na atividade aliados à falta de repouso adequado afetam o desempenho do
profissional, causando danos à saúde do
trabalhador e pondo em risco a segurança
dele e da própria embarcação.

O CCB Rômulo Quirino, quer promover um
número maior de encontros com os demais
profissionais da área para propor melhorias na
operação de manobras.
Em depoimento prestado a comissão, o Capitão Rômulo Quirino admitiu
que a queda pode ter sido o resultado
de “um provável desgaste físico e mental devido às últimas fainas”. Quirino
declarou que, anteriormente, esteve
em serviço a bordo do NT Olinda por
cerca de 46 horas, entre os dias 10 e
12 de outubro, e do NT SKS TAGUS
por cerca de 50 horas entre os dias 17
e 19 de outubro de 2004, período considerado longo para uma atividade que
exige vigilância contínua. Alertou ainda
para a necessidade de cumprimento do
item da Convenção SOLAS, que impõe a
presença de um oficial munido de rádio
de comunicação em contato direto com
o passadiço do navio para acompanhar
todo o embarque e desembarque de
pessoas. “O ideal seria promovermos
encontros ocasionais com todos os
Capitães de Manobras da região, como
ocorre com outras atividades, para
que possamos trocar idéias, sugerir
boas práticas e padronizar atividades”,
concluiu.

O aumento no número de casos de
fadiga a bordo coincide com a mudança de cultura imposta ao mercado de
transporte marítimo mundial a partir
da década de 1990. Para se ajustarem
a nova conjuntura neoliberal e de competição acirrada, que exigiria o corte de
custos, as companhias de navegação
fixaram um novo referencial de tripulação mínima no Cartão de Lotação
das embarcações, com a chancela das
autoridades marítimas. Na época, os
armadores argumentaram que a introdução de novas tecnologias nos navios
facilitaria a atuação dos homens do mar,
permitindo a redução do número de marítimos a bordo. Tal política se estendeu
para as demais operações, ocasionando
aumento significativo na jornada de
trabalho dos profissionais.
Ao longo dos últimos anos, contudo,
esta prática mostrou-se equivocada, já
que uma série de acidentes no mar, alguns
deles com conseqüências catastróficas,
ocorreram. A organização sindical reivindica agora uma correção no curso.
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Primeiro Seminário Nacional
da FNTTAA discute transporte
aquaviário de passageiros
O Ministro das Cidades,
Olívio Dutra (à direita) e
o Presidente da FNTTAA,
Ricardo Ponzi, tomaram
a iniciativa de
promover o Seminário
de Transportes
Aquaviários.

E

ntre os dias 9 e 11 de março,
a FNTTAA promoveu, em parceria com o Ministério das Cidades, o Primeiro Seminário Nacional
de Transporte Hidroviário Urbano de
Passageiros. O evento, realizado no
Hotel Nacional, em Brasília, teve como
objetivo discutir medidas efetivas
para o segmento, visando a busca de
soluções que permitam ao Ministério
apontar para a formulação de uma
política, que aliada às demais modalidades de transportes, possa melhorar a
mobilidade humana e a acessibilidade,
criando condições de desenvolvimento
econômico e social para as cidades
envolvidas.
Na abertura do seminário, o Presidente da CONTTMAF, Severino Almei-
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da, sugeriu a criação de uma frente
parlamentar em defesa das hidrovias
e do transporte hidroviário, proposta
que contou com a concordância e
adesão de parlamentares do norte e
centro-oeste do País.
Para o Presidente da FNTTAA,
Ricardo Ponzi, o evento foi exitoso.
“Técnicos no assunto provaram que
a solução para a mobilidade humana
passa pela via aquaviária de transportes”, revelou.
O Secretário de Fomento para as
Ações de Transporte, Sérgio Bacci,
esteve presente ao evento que também contou com a participação de
representantes dos Ministérios dos
Transportes e do Desenvolvimento,
da Agência Nacional de Transportes

O Presidente da
CONTTMAF, Severino
Almeida, propôs a
criação de uma frente
parlamentar para
defender as hidrovias
brasileiras.
Aquaviários (ANTAQ), do Sindicato
Nacional das Empresas de Navegação
(Syndarma), da Sociedade Brasileira
de Engenharia Naval (SOBENA), do
Sindicato Nacional da Indústria Naval
(Sinaval) e da Marinha do Brasil.
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Há Força na União
TT

Há 67 anos organizando trabalhadores e
buscando a unidade no sindicalismo aquaviário.
Filiada à
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Odilon Braga
Diretor-Secretário do SINDMAR

Odilon dos Santos Braga, 51 anos, casado, pai de duas universitárias, foi
o último a desembarcar para assumir o seu mandato como Diretor no antigo
Sindináutica, um dos sindicatos que deram origem ao SINDMAR.
Em dezembro de 1992, vivenciara uma das situações mais difíceis de um
marítimo. Atuando como Primeiro Oficial de Náutica, Braga e seus companheiros tripulantes, encontravam-se na China, a bordo do N/M RIO COARI,
do Lloyd Brasileiro, que estava arrestado e abandonado graças a política de
desmonte que sofria à época, aquela centenária empresa.
Desde que ingressou no sindicalismo, revelou um perfil em que se destaca
grande capacidade de organização, o que fez dele peça importante no processo
de construção da máquina sindical representada hoje pelo SINDMAR.
Tomou posse no início de 1993, da diretoria de um Sindicato que se encontrava depauperado em termos de recursos, organização e instrumentos de
controle cadastral, bem como de acompanhamento da legislação de interesse
para a sua base representada.
Juntamente com Naaman Figueiredo, que ocupava a Vice-Presidência do Sindináutica, construiu a base destes instrumentos fundamentais, que são a organização
do cadastro e documentação para as ações sindicais, que se seguiram.
O modelo que Braga e Figueiredo implantaram continua sendo praticado até hoje, aperfeiçoado pelas experiências acumuladas pelo
dirigente ao longo de 12 anos dedicados ao sindicalismo
e pelos processos de unificação do Sindináutica com o
Sindimáquinas e mais recentemente, com o Sindicato
dos Eletricistas.
Sendo o SINDMAR, um Sindicato de base nacional,
assim como todos os que lhe deram origem, não é difícil perceber as dificuldades de controle operacional
dos dados cadastrais da entidade. Os convênios, a
multiplicação de Acordos Coletivos de Trabalho
e a criação e ampliação da rede de delegacias
agregam a cada dia, mais e mais atribuições e
responsabilidades ao dirigente, que avesso à
exposição, desenvolve com determinação
incomum, a base de dados de nossa organização sindical, levando-a ao limite
da excelência.
Para contar um pouco sua experiência e falar de seu trabalho e
suas expectativas em relação ao
SINDMAR, Braga concedeu uma
entrevista a UNIFICAR, realizada
ao longo de vários dias e entrecortada pelas suas inadiáveis
tarefas na administração da
entidade.
foto: Leo Almeida
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Odilon Braga

Interview

Unificar: Como você classificaria hoje o sindicalismo praticado pelo SINDMAR?

Odilon Braga – SecretaryGeneral of SINDMAR

Braga: Quando você é parte da máquina que se pretende adjetivar, fica difícil de
fazê-lo. Eu prefiro registrar que estamos em processo acelerado de desenvolvimento
da representação sindical dos oficiais e eletricistas mercantes brasileiros.
Unificar: A que você atribui este desenvolvimento?
Braga: Isto precisa ser avaliado pelo menos em três frentes: o nosso cenário de
representação global, em que estão presentes os nossos sindicatos co-irmãos,
e as nossas estruturas de representação superior, que são a nossa Federação
(FNTTAA) e a nossa Confederação (CONTTMAF); o cenário nacional do setor
de transporte marítimo, incluindo a representação patronal; e, finalmente, o
cenário limitado à contribuição específica do SINDMAR. O desenvolvimento
destes três cenários interferiu e continuará interferindo no desempenho da
representação do SINDMAR. Houve, a meu ver, uma melhoria na qualidade da
interlocução das lideranças nestes três cenários. O movimento sindical marítimo
como um todo, dá claros sinais de maior vigor em relação ao passado recente.
Isto é bom para o SINDMAR. É bom para todos.
Unificar: No que se refere especificamente ao SINDMAR, quais os principais
aspectos que contribuíram para o seu desenvolvimento?
Braga: Eu destacaria três pontos. O aspecto mais importante, sem dúvida, está
na própria origem do Sindicato. A unificação nos proporcionou uma injeção
de recursos financeiros, maior racionalidade em sua aplicação, maior força
política em nossa representação e agregou novos companheiros compromissados com a excelência na representação do SINDMAR. Temos uma diretoria
mais ampliada, o que contribui de forma acentuada para a operacionalização
da entidade. Finalmente, destaco como terceiro aspecto, a nossa unidade
interna. Não somos uma diretoria de grupos ou correntes. Não pensamos
diferente, muito menos trabalhamos com objetivos diferentes. Se a unidade
entre nós não existisse, de nada valeria termos hoje uma diretoria ampliada.
Para nós, isto não representou apenas quantidade. Representou e representa,
principalmente, mais qualidade.
Unificar: Você vê potencial de crescimento no SINDMAR?
Braga: Não tenho dúvidas. Apostamos em diversas possibilidades: na ampliação
de base, através de novas unificações no crescimento do setor; e, finalmente
no papel cada vez maior do SINDMAR, no aperfeiçoamento profissional de seus
associados. Mas aposto principalmente na qualidade de nossas lideranças. Eu
seria injusto se não destacasse o papel do companheiro Severino na construção
deste crescimento contínuo. A sua capacidade de análise, avaliação e de liderança
forte, porém tranqüila, nos torna a cada dia, uma equipe mais coesa e voltada ao
objetivo comum que é a melhoria das condições de inserção dos nossos representados no setor de transporte marítimo e afins. Severino nunca representou
para nós uma liderança imposta. Pelo contrário, ela flui naturalmente. Sua imensa
capacidade de trabalho, de exemplo, coerência e abnegação impressionam. Foi o
artífice de nossa unificação. Trabalhou duro para que isto ocorresse. Doze anos
para ser mais exato. Hoje parece uma coisa natural, mas, quem testemunhou
o esforço para vencer a mentalidade do “água e óleo não se misturam”, sabe
o quanto esta conquista custou em termos de dedicação pessoal. Claro que

Odilon Braga, 51, father of two college
daughters, was the last to step ashore to
assume his mandate at the former Sindnautica
(Deck Officers’ Union), one of the unions that
merged to generate Sindmar.
In december 92, he experienced one of the
most difficult situations for a seafarer: as the
first mate of M/S Rio COARI, owned by Lloyd
Brasileiro, he and his crew were held in China,
suffering on board of the ship under arrest and
abandoned by the policy meant to dismantle the
centenary company.
Right from the start, his profile - emphasised by
his ability to organize - made him an important
piece on the process for construction of the
syndical machine nowadays represented by
Sindmar.
In the begginning of 1993 he assumed his
mandate as Director of a Union which was
depauperated, not only in terms of resources
and organization, but also by lacking instruments
to controll Affiliate records or to follow up the
legislation pertaining to the interests of the
represented collectivity.
Odilon with his colleague Naaman Figueiredo,
Vice Presidente of Sindnautica at the time,
established the basis of these fundamental tools
to run any syndical action: records organization
and documentation.
The model both of them implemented remain
effective to the present days, although improved
by the experience achieved for the last 12
years and by the adjustments imposed by two
processes, both outlived by Braga, himself: the
merge with Marine Engineer’s Union and, later
on, with Electricians’ Union .
It is not difficult to figure the amount of
difficulties to keep operational records and
files of Sindmar updated, as, alike the merging
Unions that remount to its origin, Sindmar has
a national basis - and Brazil is one of the largest
countries in the world.
Therefore, Bargain Acts, Conventions, Collective
Bargain Agreements, creation and expansion
of a net of regional offices, all these issues
aggregate, day by day, more and more tasks
and responsibilities to Companion Braga, a
man who is refractory to self exposure but
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Leo Almeida

os integrantes das diretorias que nos
levaram a esta unificação deram a sua
contribuição. Mas a história seria injusta
se não registrasse que Severino sempre
esteve à frente de todos os processos
que tentaram concretizar este desejo
antigo da imensa maioria da base representada, nos últimos 18 anos. Aprendeu
com as derrotas e nunca desistiu. Seria
também injusto não valorizar a imensa
contribuição que o nosso companheiro
Válido deu ao processo. Foi a sua liderança na Diretoria do antigo Sindicato
dos companheiros Oficiais de Máquinas, e a sua sempre estreita relação
de companheirismo e lealdade com o
Severino, que complementou a indispensável interlocução no interior dos
antigos Sindicatos que deram origem
ao SINDMAR.
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develops, with outstanding stamina, the data base of our syndical organization, bringing it to the
bounds of excellence.
Odilon Braga gives us this interview, which had to be split along several days for the several interruptions
imposed by urgent demands of his administrative tasks. Hereby he reports a little bit of his experiences,
of his work and of his expectations concerning Sindmar.
Unificar: How would you qualify unionism actually developed by SINDMAR?
Braga: When you are part of an engine and your evaluation is requested, it turns out quite difficult
to do it. I would rather register that we all are inside an accelerated process of union development in
terms of the representation of Brazilian merchant officers and electricians.
Unificar: What do you impute this development to?
Braga: This question is to be cast, at least, by three vertexes: the scenario in which our brother unions
figure together with our structure of the higher levels of representation as our Federation - FNTTAA
and our Confederation - Conttmaf; the national scenario of maritime transportation activities which
includes companies representation; and, finally, the scenario restricted to the specific contribution of
SINDMAR. The development of these three scenarios did interfere and will keep on interfering with
the performance of Sindmar representation. From my point of view, there has been an increase of
quality on the interlocution among leaderships of these three scenarios. Maritime Unionism, as a
whole, emitted clear signs of greater vigor than in the recent past. This is good for Sindmar. This is
good for everyone.

Unificar: Quando você diz que ele aprendeu com as derrotas, implica
dizer que houve outras tentativas?
Braga: Os mais jovens pouco conhecem sobre o nosso passado. Estamos
planejando para 2006, um esforço concentrado em programas de resgate de
nossa memória sindical. Esperamos que, até lá, tenhamos disponibilidade
de tempo e recursos para isto. Todos nós da Diretoria temos plena consciência da importância de nossa memória. De outra forma, os nossos mais
jovens e futuros companheiros olharão o patrimônio financeiro e político
sindical que estamos construindo, como se o mesmo tivesse surgido num
processo de geração espontânea. É muito comum as pessoas dizerem que
você percebe facilmente o que precisa ser feito, mas, com muito mais dificuldade, o que já foi feito. Saímos literalmente do fundo do poço. Quase
fechamos as portas. Todos os dias, nós nos deparávamos com dezenas e
dezenas de companheiros desesperados por um emprego dentro do Sindicato. Os salários e as condições de trabalho a bordo ultrapassaram o limite
do suportável. Muitos abandonaram a carreira. Hoje estas condições ainda
não estão ideais, mas, já foram muito, muito piores. Alguns nem sequer
sabem disto. Mas, voltando à unificação, posso assegurar que há mais de
meio século isto era uma aspiração de muitos. O já falecido CMT Emílio
Bonfante, que tem lugar assegurado como um dos nossos heróis e uma das
lideranças mais significativas na história sindical do nosso país, já a defendia
e buscava meios de viabilizá-la. Nunca foi à toa que ele sempre se referiu
ao Severino, como um companheiro que daria continuidade a seus ideais.
A partir de outubro de 1988, quando foi criado o Movimento Unificar, com
endereço e estrutura operacional fora de nossos sindicatos, nós tentamos
nos unir em diversas ocasiões. Houve inúmeras derrotas em Assembléias,
em Comissões que nunca concluíram o seu papel unificador, e por aí vai.
Houve até uma tentativa frustrada de unificarmos operacionalmente, em
1996, sem a unificação legal e política de nossos sindicatos. Terminou em
deboche. A efetiva unificação, coroada com a histórica Assembléia de 16
de março de 2000, é parte indelével da história de nossas categorias. Estou
seguro de que, assim como eu, todos aqueles que contribuíram para ela,
sentem um indisfarçável orgulho de terem participado do processo. Lutamos
e vencemos o preconceito, a desconfiança, os interesses mais mesquinhos
possíveis e até mesmo a desinformação. Não temos o direito de relegar
este esforço de gerações ao esquecimento. Este é um dos compromissos
que a nossa Diretoria tem consigo mesma, antes mesmo de ter com os
companheiros na base.
Unificar: Como está a sindicalização ao SINDMAR?
Braga: Nunca esteve melhor. Das 42 empresas que em algum momento já
tivemos processos de negociação coletiva, em um quarto delas temos 100%
de sindicalização. Entre as demais empresas, apenas em três o SINDMAR
não possui índices superiores a 80%. Na maioria, mais de 90%. É um índice
admirável se você considerar que, pelo IBGE, a média de sindicalização no
Brasil, situa-se em torno de 17%. Nossa meta é, e sempre será, de 100%,
mas, sabemos que isto é quase impossível. Como diz o Severino, a natureza humana é complexa demais para que possamos atender a todas as
expectativas, de todos os representados, durante todo o tempo.

“A unificação nos
proporcionou uma
injeção de recursos
financeiros, maior
racionalidade em
sua aplicação, maior
força política em
nossa representação
e agregou novos
companheiros
compromissados
com a excelência
na representação
do SINDMAR.”
Unificar: Specifically, as far as SINDMAR is
concerned, what main aspects did contribute
for its development?
Braga: I would pick up three out of them. The
most important aspect, doubtlessly, resides
on the very origin of the Union. Merge enabled
a better management of financial resources,
with more reasonability on its application, more
political strength for our representation and it
did aggregate an amount of new companions
committed to the excellence of Sindmar
representation. This board of directors is more
amplified and this contributes a big deal to bring
the Entity fully operational. Finally, as a third
aspect, I would point out our internal cohesion.
We are not a board of directors segregated in
groups or trends. We do not think differently
and it is far back out of our minds to work for
different objectives. Should internal cohesion
not exist, this amplified board of directors would
result of no use. For all of us this status did
not mean only quantity. It meant and means,
mainly, quality.
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Unificar: Que avaliação pode ser
feita das relações de trabalho dos
representados pelo SINDMAR?
Braga: Ainda não estamos satisfeitos
com o que já alcançamos. Mas, sem
dúvida, a melhoria foi significativa. Não
apenas em questões de remuneração,
mas também, em relação a repouso e
cláusulas sociais. É minha atribuição
cuidar do arquivamento destas negociações. Seja o Acordo propriamente
dito, quando este é alcançado, como
também a sua memória, para que cada
negociação seja reiniciada a partir do
último estágio alcançado. É também
de minha responsabilidade, prover os
meus companheiros que negociam em
nome de todos, de dados estatísticos
para servirem de base em argumentações. Olhando estas estatísticas,
podemos atestar as grandes vitórias
alcançadas e podemos perceber que,
muito embora não tenhamos chegado
aonde queremos chegar, já saímos do fosso
profundo em que estivemos na maior parte
dos anos 90.
Unificar: Aonde o SINDMAR pretende
chegar?
Braga: Um dos mais importantes objetivos que queremos concretizar é obtermos uma maior similaridade salarial,
de repouso e condições sociais, entre
as empresas, em tráfegos semelhantes
e tipo de carga, ou apoio. Isto ainda
não foi possível porque algumas resistem ao óbvio, que é a necessidade de
investimento em seu quadro marítimo.
Algumas preferem inchar, com investimentos que não priorizam o seu pessoal
marítimo. E existe ainda um pequeno
grupo que continua adepto da lógica
pouco inteligente de fazer de conta que
pagam a seus marítimos e estes tendem
a aceitar e retribuir, fazendo de conta
que produzem. Esta é uma relação de
trabalho que não nos interessa promover. Com estas empresas, inclusive, não
nos interessa celebrar Acordos Coletivos. Chegamos num estágio que os nos-
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Unificar: Do you see any potential of growth for Sindmar?
Braga: I have no doubt about it. We staked on several fields: on widening our bases thru new union
merges; on growth of maritime activities; and, at last, on the ever growing role of Sindmar to improve
professional skills of its associates. But I do bet, mainly, on the quality of our leaderships. I would
be unfair if I would not stress the role Companion Severino has played on the construction of this
continuous growth. His capacity of analysis and evaluation, his strong, although serene leadership,
consolidates, day by day, a more cohesive team, driven to improve the conditions for insertion of our
associates in the maritime activities and its related sectors. Severino has never been to us an imposed
leadership. On the contrary, his leadership flows naturally. His immense capacity to work and to stand
as an example, his coherence and self-denial are deeply impressive. He worked hard to make it all
happen: twelve long years- to be more precise. He was the craftsman of our merge. Nowadays it may
seem a natural task, but everyone who has witnessed his effort to overcome the oil and water do not mix
mentality, know pretty well how much this achievement did cost in terms of personal engagement.
Of course, the components of this board of directors gave their contribution for bringing the unions
together. But History would not be fair should it not register that Severino always stood before all
processes to materialize this old wish of the significant majority of the represented base of workers for
the last 18 years and that he never gave it up. It would equally be unfair not to valorize the enormous
contribution Companion Valido carried to this process. It was his leadership - ahead of the board of
directors and companions of the former Marine Engineers’ Union, as well as his always close relation
of companionship and loyalty to Severino, in such a way to complement the indispensable interlocution
inside the ancient unions- that gave origin to SINDMAR.
Unificar: When you say he learned from defeats, does it imply other trials were attempted?
Braga: Younger fellows know much little about the past. We are planning for 2006 a concentrated effort
for rescuing our unionist memories. Until then, we hope to gather time and resources for such a purpose.
All of us, at the board of directors, are plainly aware of the importance of our memories. Otherwise the
youngest and yet–to-come companions will stare at the financial and political patrimony of the union
as if it had emerged from spontaneous generation. As the saying goes, one sees easily what is still to
be done, but, sees with much more difficulty what has already been done. We literally came out from
the bottom of the well. We almost closed the doors. Everyday we used to meet dozens and dozens of
desperate companions looking for a job inside the Union. Wages and work conditions aboard went down
below the boundary limits one could stand. Many people abandoned seafaring forever. Yet conditions
today may eventually not be at an ideal level, they surely had been far worse. Many of the fellows do not
even know any of these facts. But, going back to unions merge, this was the wish of many companions
since 50 years ago. Late Captain Emílio Bonfante, who stands among our heroes as one of the most
significant leaders of unionism history in our country, he already stood for merging and searched means
do materialize it. It was not undue the way he always mentioned Severino as the companions to keep his
ideals alive. From October 1988 when the Merge Campaign (UNIFICAR) was launched, bearing an address

“Temos a compreensão de que o
Sindicato necessita estar em sintonia
e interagindo com os seus associados.
Para isto, necessitamos estimular
e conscientizar o associado para a
importância de atualizar o
seu cadastro no Sindicato.”
sos Acordos Coletivos são mais do que um documento que registra os direitos
e deveres de ambas as partes. Eles são, mais e mais, Certidões de Qualidade
na prestação de serviços, destas empresas. Não temos Acordos com empresas
que se colocam no mercado de forma irresponsável e sem compromisso com
os seus empregados, usuários, segurança e meio ambiente.
Unificar: As empresas do setor costumam buscar uma boa relação com o
SINDMAR?
Braga: Eu diria que, de um modo geral, sim. Principalmente no que chamamos
de relações construtivas. Estas vêem no SINDMAR, não apenas um agente de
defesa dos interesses de seus associados, mas vêem também que somos parceiros na construção de um setor que precisa se fazer cada vez mais forte.
Unificar: Nós, que estamos presentes no SINDMAR, vemos a sua constante
preocupação com a organização do cadastro de dados dos associados. Quais
os motivos que levam a esta preocupação?
Braga: Temos a compreensão de que o Sindicato necessita estar em sintonia
e interagindo com os seus associados. Para isto, necessitamos estimular e
conscientizar o associado para a importância de atualizar o seu cadastro no
Sindicato. Buscamos despertá-lo para o fato de que o associado que informa a secretaria sobre as alterações nos seus dados cadastrais tem um papel
fundamental nesta dinâmica operacional. Com base nisto, passamos a pensar
maneiras de buscar a aproximação dos associados, o que exige que obtenhamos
mais conhecimentos sobre eles. Neste sentido, montar uma base de dados
que nos permitisse reunir o máximo de informações do nosso representado
nos era e continua sendo fundamental.
Unificar: Como isto foi operacionalizado?
Braga: A primeira tarefa foi compilar todas as fichas cadastrais e lançá-las no
computador em um programa que permitisse ter os dados disponibilizados
com agilidade. Este trabalho, aparentemente fácil, teve que ser adaptado ao
processo de unificação. Tivemos que lidar com cadastros que não eram padronizados, informações diferentes além da incompatibilidade de programas que
possibilitassem uma migração de dados de um para o outro. Cumprida esta
etapa, verificou-se que muitas fichas se encontravam sem dados, endereço, ou
com endereços e telefones desatualizados. Havia a necessidade de preencher

and having an operational structure, we tried
several times. There have been numberless
defeats in Assemblies, in Comissions that never
concluded their merging role and so on. There has
even been a frustrated trial to merge operationally
in 1996, without the legal and political merge of
our unions. It all ended up in deride. The effective
merge was crowned by the historical assembly
of March 16, 2000, as an everlasting page in
the history of our category. I am sure, that as
myself, all those who contributed for this ideal
feel a non disguisable pride to have participated
in the process. We fought and won a battle
against prejudice, mistrust, against the meanest
interests and even against misinformation. We do
not have the right to relegate this effort of many
generations of companions to forgetfulness. This
is one of the commitments this board of directors
bears in relation to itself and to the fellows of the
represented basis.
Unificar: How is adhesion to SINDMAR running?
Braga: Better than ever. Out of 42 companies
where we have waged collective negotiation
processes, in one fourth of them we have an
index of 100% of affiliation among their officers.
As to the other companies, only in three of them
SINDMAR does not hold affiliation indexes over
80%. Most of them show an index of over 90%
of affiliation. It is an outstanding index if one
bears on mind that according to the Brazilian
Statistics Institute (IBGE), the average union
affiliation index floats around 17%. Our goal is
and it will always be 100%, but this is almost
impossible. As Severino says, human nature
is so much complex that it results impossible
to cope with all expectations of all represented
associates, at all times.
Unificar: How are labor relations of SINDMAR
affiliates evoluting?
Braga: We are not yet satisfied with what has
already been conquered. But, doubtlessly,
there has been a lot of improvement. Not only
as to wages but also, as to rest leaves and
social issues. It is my task to keep a record on
these negotiations. Not only of the Agreement
therms but, also, of its memo, so that every
new negotiation may iniciate departing from
the last reached position. It is also within my
responsibility to fill in my companions - who seat
at the negotiation table, on behalf of all – with
statistical data to back up their argumentation.
Considering all these statistics one may attest
great victories were achieved and we may
understand that although we have not reached
what we are up to, it is quite clear that we
managed to get rid of the deep hole where we
were stuck during most of the nineties.
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Unificar: Where does SINDMAR intend to arrive?
Braga: One of the most important goals to be
achieved is to reach an increasing similarity of
wages, rest leaves and social issues among all
companies that operate similar traffics and similar
types of cargo or support enterprises. This has not
been possible so far because some companies
wage strong resistance against what turns out
obvious, i.e., the need for investment in their sea
personnel. Some of these company prefer to swell,
opting for investments which to do not treat their
sea staff as a priority. A few ones keep on adopting
a little intelligent practice of making believe they pay
their seafers while these retribute by making believe
they produce any work. As a matter of fact we are
not interested on celebrating Collective Agreements
with such companies. We reached a level in such a
way that our Collective Agreements mean more than
a document to register reciprocal rights and duties.
They become, each time more, quality certificates
attesting the services these companies offer. We
do not sign Agreements with companies which
actuate in the trade in an irresponsible manner, with
no commitment to its laborers, to its customers, to
safety and to environment.
Unificar: Do companies of the sector usually search
to keep good relations with SINDMAR?
Braga: I would say that, as a general rule, they do.
Mainly as to what we call constructive relations is
concerned. They watch Sindmar not only as an
agent to strive for the rights of its associates but, as
well, as partners to build up an activity that needs
to become each time stronger.
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este vazio e de colher do associado informações mais precisas sobre cursos
realizados, experiências, idiomas, dependentes, filiação, entre outros dados,
que nos permitisse atuar de modo mais eficiente de acordo com as necessidades. A partir de então, foi implementada uma grande campanha de atualização
cadastral que será mantida, e deverá ser uma constante entre nós com vistas a
manter o cadastro sempre atualizado. É aí que se insere o associado, colaborando com o SINDMAR, fazendo contato com a secretaria da sede, ou mesmo,
através das delegacias regionais, informando sobre as mudanças ocorridas e
que devem constar no seu cadastro, tais como, obtenção de novos certificados, desvinculação de empresa com tempo inferior a 12 meses, mudança de
endereço, telefone, e-mail, entre outros.
Unificar: Na prática, o que representa este cadastro para o associado?
Braga: Como vocês sabem, o SINDMAR possui diversas ações de interesse
do associado contra empresas de navegação. Chega-se então ao ponto em
que o sindicato necessita informar ao associado sobre a necessidade de se
cumprir uma exigência do Juízo da ação ou mesmo para que ele receba a sua
cota naquele processo. O Jurídico transmite esta informação a secretaria que
deve fazer chegar até o associado esta notícia. O que fazer, então, se na ficha
os dados estão desatualizados ou incompletos? O que fazer, se no próprio
processo seus dados pessoais estão desatualizados? Nestes casos, o SINDMAR utilizará todos os meios para localizá-lo, seja na revista UNIFICAR ou
no site da entidade. Mas, convenhamos que isto demanda tempo. Não seria
muito mais fácil e ágil, se o associado tivesse atualizado os seus dados? Outro
exemplo freqüente diz respeito à oferta de empregos. Quando profissionais são
requisitados pelas empresas ao SINDMAR, fazemos uma seleção de possíveis
candidatos à vaga, com base nas informações constantes no banco de dados,
e comparando os perfis do cadastro com as exigências do empregador. Pouco
importa, se a solicitação é voltada para o trabalho embarcado ou em terra.
Neste sentido, aqueles que mantêm o cadastro atualizado levam vantagens
sobre os outros que não têm esta mesma preocupação ou interesse.

Unificar: We all who are constantly present at SINDMAR testify your constant concern on developing
a bank of data of the affiliates. What reasons drive you to such an engagement?
Braga: We share the understanding that the Union needs to be in tune and to interact with its affiliates.
So to do, we need to encourage and to make them aware of how important it is keeping their records
up to date in the Union files. We try to warn them about the fact that affiliates, who keep the Secretariate
informed as to alterations of their data, play an important role on this operational dynamics. Based on
this, we sought to think ways to search the approach between affiliates and the Union, and therefore,
we needed to know more about them. In this sense it was - and it still is - of utmost importance to
establish a data bank to allow us as many information as possible about our affiliates.
Unificar: How has this been accomplished?
Braga: The first task was to compile all files and cast them into the computer, in a program that allowed
reaching the data with agility. This work, apparently easy, had to be adapted to the process of union
merge. We had to deal with files out of standard, to handle different information and non-compatibility
of programs which hindered migration and exchange of data. As we overode this stage, we found
out that many of the files had no address or addresses and phone numbers were not updated. We
had to fill this gap and, further, to fetch from the affiliates more precise information about courses
they had taken, their skills, idioms, ancestors, dependent persons, among other data so necessary to
enable the Union to act in a most efficient way in order to meet the needs. From this point we started
a campaign to update the data of the affiliates; this updating will be permanent and continual. Here
happens the insertion of the affiliate to cooperate with Sindmar by making contact with our Head
Office, or, if in case, with any of the regional offices, to report any change to be assigned on his file
as acquisition of new certificates, discharge before having served 12 months with the company,
changes in address, phone number, e-mail, etc.
Unificar: In practical terms, what do these files means

for the Affiliate?

Braga: As you know, SINDMAR sues many judicial claims against shipowners on behalf and in
name of its affiliates. Once and then the Union needs to inform them to accomplish any processual
order determined by the Court or, even to receive his rights according to the sentence. The Juridical
Department hands this information to the Secretariate that takes the charge to notice the affiliate.
What could be done in case the data are not up to date or not complete? What could be done when
data on the judicial process have not been rectified? In such cases Sindmar will move all means to
locate its affiliate, either by our magazine Unificar or by or website. But, let us be reasonable, this
will take a lot of time. Would not it be much easier and quicker had all these data been kept updated?
Job offer is another frequent example. When companies request personnel to SINDMAR, we make
a selection of candidates based on the information stored in our databank upon comparing them
with employers needs. It does not matter whether the request is for a job on board or ashore. In this
sense, affiliates who keep their files up to date surely take advantage over those who do not have
this concern or interest.
Unificar: Have the Affiliates cooperated?
Braga: The necessary awareness of this need has been quickly absorbed although, in the beginning, a
few companions had not understood the objectives of Sindmar. They resisted spending a few minutes
to fill in their files. Interlocution between affiliates and SINDMAR is indispensable to strengthen the
union action and to obtain personalized information that will allow keeping database more efficient and
agile, thus enabling to attend and to act on behalf of the affiliates and, by extension, of his familiars.
Unificar: Is SINDMAR Secretariate aware of this demand, i.e., not only to feed new data but also to
keep them actual?
Braga: Yes, although the Secretariate burden of work has been increasing since SINDMAR searched
new partnerships to improve the quality of services rendered to its affiliates and their families, as, for
instance, by celebrating conventions. Another relevant point to be registered is the considerable increase
of courses ministrated at Sindmar, which also leads to a higher workload for the Secretariate.

“Quando profissionais
são requisitados
pelas empresas ao
SINDMAR, fazemos
uma seleção de
possíveis candidatos
à vaga, com base
nas informações
constantes no
banco de dados, e
comparando os perfis
do cadastro com
as exigências
do empregador.”
Unificar: Os associados têm
colaborado?
Braga: A necessária conscientização
do associado para esta necessidade
tem sido rapidamente absorvida, apesar de no início, um número reduzido
de companheiros, por não entender o
objetivo do SINDMAR, ter resistido em
investir alguns minutos no preenchimento das fichas com os seus dados
cadastrais. A interação do associado
com o SINDMAR é vital para o fortalecimento da ação sindical e para a obtenção de informações personalizadas
que garantirão a manutenção de uma
base de dados mais eficiente e ágil, possibilitando assim atender e atuar com
maior presteza na defesa do interesse
do associado e por extensão, de seus
dependentes.
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“A interação do
associado com o
SINDMAR é vital.”
Unificar: How is the communication between
SINDMAR and its Afiiliates operating, at the
moment?
Braga: We have been doing lots of progress, but
we are still striving for solving limitations that
disturb us. For instance, one of the most important
services of the Secretariate is that information
materialized as official correspondence and
circular letters reach the ships wherever our
Affiliates are, in order to let them know the
evolution of negotiations on Collective Agreements
or other information the board of director deem
to be of impor tance to affiliates. Never thles,
all our efforts and the advance of technology,
communication between SINDMAR and ships has
not reached the efficiency we long for; the reasons
are out of our reach, as for example, when a ship
is not in a covered area. Sometimes ship fax is out
of order. Communications mailed by Internet, very
often, return for it is not rare that the shipowners
inhibit the reception of correspondences mailed
by the Union, or, otherwise, they have exclusive
communication channels to their ships. In some
cases we receive messages from ships but we
do not manage to answer on the same channel
creating some upset, for who sends a message
waits for an answer.
Unificar: What other assignments are parts of the
Secretariate routine?
Braqa: To take good care of all matters pertaining
to the Secretariate is one of the assignments
trusted to me; nevertheless, my actuation is not
restricted to this statutory competence; other
actions, carried out with my colleagues an the
board of directors, are needed to project SINDMAR
at a national and international dimension; we
understand that by strengthening Sindmar’ image
all professionals under its mantle will be treated
with more respect. Some of the tasks our union
action comprehends are to read every single day
the Diary of the Union and all printed matter of
interest for our affiliates; to participate in Forums
and Seminars and to seek inclusion in Tripartite
Commissions that discuss labor relations.
Notwithstanding the continuous increase of our
tasks, by force of our expansion, we are all not
only motivated but givin our best to cope with
with our duties.
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Unificar: A Secretaria do SINDMAR tem dado conta desta demanda,
agregando novos dados cadastrais e, ao mesmo tempo, mantendo-os
atualizados?
Braga: Sim, apesar do volume de trabalho da Secretaria ter aumentado
na medida em que o SINDMAR saiu em busca de parcerias que viessem
acrescentar qualidade ao serviço oferecido ao associado e dependentes,
como é o caso da celebração de Convênios. Outro aspecto que merece
destaque é o aumento considerável no número de cursos promovidos pelo
SINDMAR, o que contribui também para o aumento de volume de trabalho
na Secretaria.
Unificar: Como está sendo feita a comunicação do SINDMAR com os seus
associados?
Braga: Temos progredido, mas, continuamos buscando soluções para
as limitações que nos aflige. Por exemplo, uma das tarefas de grande
importância da Secretaria é fazer chegar aos navios, onde se encontram
embarcados os nossos associados, as informações materializadas em
ofícios e/ou circulares, relatando o andamento das negociações de Acordo
Coletivo de Trabalho ou outras que a diretoria entenda serem importantes
para o conhecimento da categoria. Apesar de nossos esforços e do avanço
tecnológico, a comunicação entre o SINDMAR e o pessoal de bordo ainda
não alcançou o nível que desejamos, por razões que independem de nós
como, por exemplo, a posição do navio fora da área de cobertura. Há
casos, também, em que o fax está inoperante. As comunicações enviadas pela Internet, via de regra, retornam, pois não é raro que a empresa
proprietária iniba a chegada de correspondências enviadas pelo sindicato
ou possua canais de comunicação exclusivos com os navios. Há casos em
que recebemos mensagens transmitidas do navio, mas não conseguimos
responder pela mesma via, causando assim um certo transtorno, pois
quem envia, fica no aguardo de resposta.
Unificar: Que outras atribuições fazem parte da rotina da Secretaria do
SINDMAR?
Braga: Cuidar dos assuntos pertinentes à Secretaria é uma das atribuições
que nos foi confiada, mas, o trabalho não se restringe a esta competência
estatutária, outras ações em conjunto com meus companheiros da diretoria se fazem necessárias para projetar o SINDMAR no cenário nacional e
internacional, pois, entendemos que fortalecendo a imagem da entidade,
estaremos contribuindo para tornar mais respeitado o profissional que estiver sob o manto desta representação. Acompanhar diariamente no Diário
Oficial da União as publicações de interesse dos nossos representados,
participar de fóruns e seminários afins, buscar inclusão em Comissões
Tripartites que discutem questões relacionadas ao trabalho, saúde e segurança do trabalhador aquaviário, conhecer e influir direta ou indiretamente,
nas discussões do Conselho Nacional de Imigração, que trata do trabalho
de tripulantes estrangeiros em nossas águas, ficar atento e denunciar à
fiscalização os fatos que perturbam o equilíbrio da relação trabalhista,
são algumas das tarefas que fazem parte da nossa ação sindical. Apesar
do aumento de nosso trabalho, por conta de nosso crescimento, estamos
não só motivados, mas também, dando o melhor de nós no cumprimento
de nossas atribuições.

* Sérgio Machado

Navios brasileiros tripulados por

brasileiros

C

om a publicação do edital de
pré-qualificação do Programa
de Modernização e Expansão
da Frota da Transpetro, no dia 25 de
novembro de 2004, demos início a maior
encomenda de navios já feita por uma
única empresa, em um projeto considerado decisivo para a recuperação do
segmento de construção de grandes
embarcações e para a revitalização da
Marinha Mercante brasileira.
Porque não queremos apenas encomendar navios; queremos, principalmente, contribuir para o desenvolvimento do País, promovendo a geração de
empregos e de renda. Este é um projeto
do governo do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva para apoiar a reativação da
indústria naval brasileira, no segmento
de construção de grandes navios, em
bases duradouras. Queremos construir,
no Brasil, navios modernos, com qualidade, prazo e preços internacionais.
Todos sabem que, em nosso País,
o segmento de construção de grandes
navios está há seis anos completamente
parado e não acompanhou a evolução
dos estaleiros estrangeiros. Por isso, os
navios brasileiros são mais caros. Para
recuperar o espaço perdido, é preciso
investir em instalações, equipamentos
e processos apropriados. Esta é a oportunidade para gerar uma indústria que
esteja preparada para o futuro, que continue forte depois das encomendas da
Transpetro. O Brasil voltará a construir
grandes navios e tem chances de disputar o mercado mundial, que, em outubro
de 2004, somava encomendas de 3.505
embarcações. O desafio da indústria
naval brasileira é construir grandes navios, com qualidade, prazos e preços
internacionais. O desafio de todos nós

é construir um futuro muito maior para
a indústria naval brasileira.
Com a revitalização da construção
naval, ganha também a Marinha Mercante. De imediato, as encomendas
vão estancar o encolhimento da frota
da Transpetro que, em 1974, era de 74
navios, somando 5,7 milhões de tpb,
e, hoje, está reduzida a 51 navios, com
total de 2,5 milhões de tpb e idade
média de 16 anos. Para fazer frente a
sua demanda por transporte marítimo, a Petrobras recorre a armadores
estrangeiros, afretando cerca de 60
petroleiros.

O compromisso com
o desenvolvimento
do País é a base
do nosso programa.
Vamos construir, no
Brasil, navios que
serão conduzidos
por tripulações
brasileiras, que vão
gerar empregos e
renda no Brasil, que
vão criar novas
perspectivas para a
nossa Marinha
Mercante.

O Brasil precisa de navios para movimentar a sua economia. O transporte
marítimo é fundamental para o desenvolvimento e nas relações comerciais entre
as nações. As trocas através dos oceanos
representam 80% das transações realizadas no mundo. No caso do Brasil, esse
percentual é ainda maior, com o transporte marítimo respondendo por mais de
95% do nosso comércio internacional.
Apesar dessa importância, o Brasil
tem uma frota velha – com idade média
de 23 anos – e inadequada às exigências
internacionais de meio ambiente e de
segurança. Apenas 4% do total de fretes
gerados pelo comércio exterior brasileiro são pagos em moeda brasileira.
A maior fatia, 96%, é de fretes pagos a
armadores estrangeiros. Considerando
todo o setor marítimo, o Brasil perde
mais de US$ 6 bilhões, por ano, com o
pagamento de fretes, cifra que aumenta
na mesma proporção do crescimento
do comércio brasileiro no exterior. Na
cabotagem, a situação não é diferente.
Apesar de o Brasil ter mais de 12 mil km
navegáveis, a navegação é pouco adotada e igualmente tem sido explorada
por empresas estrangeiras. Os navios
de bandeira brasileira respondem por
apenas 14% da cabotagem.
Ao contribuir para a reativação da
indústria naval em bases modernas e
mundialmente competitivas, o programa da Transpetro pode reverter esse
quadro. Uma indústria capaz de construir grandes navios com qualidade, prazo e preço internacionais certamente
vai estimular os armadores brasileiros
a investirem em suas frotas.
O compromisso com o desenvolvimento do País é a base do nosso programa. Vamos construir, no Brasil, navios
que serão conduzidos por tripulações
brasileiras, que vão gerar empregos e
renda no Brasil, que vão criar novas
perspectivas para a nossa Marinha Mercante. Este é o nosso grande desafio,
para que possamos ver, cada vez mais,
a nossa bandeira tremulando em todos
os mares do mundo.
Sergio Machado é Presidente da Transpetro.
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Reunidos em Genebra, na
Suíça, representantes dos
trabalhadores marítimos, dos
armadores e dos governos
divergiram em relação a adoção da convenção única para
a mão-de-obra do setor.

Marítimos, armadores e governos
discutem Convenção Única em Genebra

D

elegações representativas de
governos, armadores e trabalhadores de 88 países-membros
da OIT, presentes à Conferência Técnica
Marítima Preparatória, não concluíram,
por falta de consenso, o documento
único, contendo as convenções adotadas desde 1920 para a mão-de-obra
marítima. O evento, realizado entre
os dias 13 e 24 de setembro de 2004,
em Genebra, na Suíça, contou com a
participação da CONTTMAF, mediante
seu Presidente, Severino Almeida, que
atuou como Delegado do grupo de trabalhadores marítimos. O representante
da Confederação na RPB-IMO, Darlei
Pinheiro e o Diretor para Assuntos de
Navegação da entidade, Enilson Pires,
compareceram na qualidade de Conselheiros Técnicos.
Ainda que inúmeros aspectos
tenham ficado pendentes, o entendimento sobre a necessidade de centralização dos esforços para a resolução
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dos temas ligados ao trabalho no mar,
foi unânime.
Este processo de consolidação dos
dispositivos laborais marítimos teve
início em 2001, quando a Comissão
Conjunta Marítima – que inclui representantes dos trabalhadores e empresários do setor, bem como delegados
do Conselho de Administração da OIT
– aprovou o Acordo de Genebra. O projeto para a nova Convenção, que aborda
assuntos como condições de vida e
trabalho a bordo, repatriação, proteção social e bem-estar do trabalhador,
será apresentado na seção marítima da
Conferência Internacional do Trabalho,
em meados de 2006.
Entre 2001 e 2004, cinco reuniões
técnicas prévias, com grupos reduzidos
de participantes ocorreram em diferentes ocasiões. Os marítimos brasileiros
estiveram, então, representados pelo
Presidente da CONTTMAF, Severino Almeida. “Em essência, lutamos para não

perder os direitos já adquiridos, haja
vista o fato de que, de um modo geral,
nenhum novo dispositivo está sendo
discutido. O objetivo claro de diversos
países e da organização internacional
dos armadores é a flexibilização das
redações destes documentos nos quais
estão configurados os nossos direitos.
Todo cuidado é pouco”, alerta.
A Organização Internacional do
Trabalho espera que os países tenham tempo suficiente para preparar
a ratificação e a aplicação da nova
convenção, quando esta for adotada
formalmente. O novo texto vai reunir
as 30 convenções, 29 recomendações
e um protocolo já existentes, o que, na
prática, facilitará a sua aceitação pela
maioria dos estados-membros da OIT.
Por outro lado, teme-se que tal mudança acarrete possíveis prejuízos a países
como o Brasil, que até hoje ratificou a
maioria das convenções adotadas pela
organização.

ANTAQ cassa licença de operação da

NEPTUNIA
A

Neptunia Cia. de Navegação teve
cassada a autorização para operar como empresa brasileira de
navegação na prestação de serviços de
navegação de longo curso e cabotagem.
A decisão foi tomada pelo Diretor-Geral
substituto da ANTAQ, José Guimarães
Barreiros, através da resolução 394,
publicada no Diário Oficial da União no
dia 24 de fevereiro de 2005.
Nos últimos dois anos, a empresa
protagonizou uma série de irregularidades, envolvendo sua única embarcação,
o navio cargueiro Neptunia Mediterrâneo. O episódio mais grave ocorreu na
baía de Ushuaia, na Argentina, onde
19 tripulantes ficaram abandonados a

bordo da embarcação avariada e arrestada pelos credores do armador. Entre
novembro de 2003 e junho de 2004, os
trabalhadores padeceram de frio e da
falta de alimentos, sendo submetidos a
inúmeras humilhações em um ambiente
sem a mínima condição de trabalho.
Coube a organização sindical marítima brasileira, capitaneada pela CONTTMAF, o papel de resguardar os direitos
daqueles tripulantes. Graças a uma
liminar obtida na 6ª Vara do Trabalho
de Santos (SP) pelo Consultor Jurídico
da entidade, Edson Martins Areias,
os marítimos puderam regressar com
segurança ao Brasil e reiniciar suas
carreiras de forma digna.
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Brasil assina convenção internacional
para controle e gestão de

água de lastro
O

Brasil assinou no dia 25 de janeiro, em Londres, na Inglaterra, a
Convenção Internacional sobre
Controle e Gestão de Água de Lastro e
Sedimentos de Navio. O documento,
aprovado em fevereiro de 2004 pela
Organização Marítima Internacional
tem o objetivo de reduzir a introdução
de algas tóxicas e espécies invasoras e
patogênicas, através do despejo da água
de lastro dos navios em ecossistemas
diferenciados.
O impacto da bioinvasão nas diversas
atividades desenvolvidas no País, com
especial destaque nas áreas da pesca
e aqüicultura, tem causado apreensão
a Comunidade Marítima nacional. Suas
conseqüências diretas são entupimento
dos sistemas de captação de água, incrustação dos cascos das embarcações,
entupimento do sistema de refrigeração,
diminuição da biodiversidade e desequilíbrio ambiental.
Uma das espécies que mais se alastra
pelo País, por intermédio das águas de
lastro, é o mexilhão dourado. O pequeno
molusco originário da Ásia foi detectado
no País em 1998, nas proximidades do
cais de Porto Alegre e infestou outras
bacias hidrográficas brasileiras. Sua
primeira aparição na América do Sul foi
observada em 1991, no porto de Buenos
Aires.
Estima-se que 5 bilhões de toneladas
de água de lastro sejam transferidas pelo
transporte marítimo mundial. Este movimento é responsável pelo transporte de
cerca de 7 mil espécies entre diferentes
regiões do planeta. A introdução de espécies exóticas, segundo especialistas,
é uma das quatro maiores ameaças aos
oceanos. As outras são as fontes ter-
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restres de poluição marinha, exploração
excessiva dos recursos biológicos do mar
e alterações ou a destruição física do
habitat marinho.
Há 10 anos a adoção das novas
regras vem sendo discutida. Para que o
acordo seja viabilizado faz-se necessária
a adesão de 30 nações ou de um total de
países cujos navios representem 35% da
tonelagem da frota mundial. O Brasil foi o
segundo país a assinar a convenção que
determina que a troca da água de lastro
das embarcações seja feita em alto-mar,
a 200 milhas de distância da costa ou a
200 metros de profundidade. O projeto
também determina que a troca da água
de lastro seja feita três vezes durante as
viagens, o que garantiria 95% de eficiência
nas operações de substituição.
A Marinha do Brasil deverá publicar
uma Norma de Autoridade Marítima (Norman) que antecipará as medidas preventivas previstas na Convenção Internacional.
O objetivo da Norman é fazer valer as
regras de substituição da água de lastro
para todas as embarcações que tiverem
como destino os portos brasileiros, já que
as medidas preventivas na Convenção
Internacional podem levar até 20 anos
para entrar em vigor.
A CONTTMAF, atenta a ampla repercussão do problema e aos desafios
impostos ao País na proteção das costas
rochosas, participou do Terceiro Seminário Brasileiro de Águas de Lastro, realizado pelo Instituto de Estudos do Mar
Almirante Paulo Moreira (IEAPM), órgão
vinculado a Marinha do Brasil, em novembro de 2004 no município de Arraial
do Cabo, no Estado do Rio de Janeiro.
Durante o evento, a questão foi debatida
e sugestões foram feitas no sentido de se

Mexilhão Dourado

minimizar e, se possível, eliminar a transferência de espécies aquáticas danosas
ao meio ambiente e à atividade marítima
nacional. O seminário também teve como
propósito divulgar os conhecimentos
atualizados sobre o gerenciamento da
água de lastro nos portos brasileiros, os
estudos que estão sendo desenvolvidos
com as espécies aquáticas introduzidas
e seus impactos ecológicos, econômicos
e sanitários.
Cabe ressaltar que o Brasil, no que se
refere ao assunto Controle e Gestão de
Água de Lastro, perdeu espaço na IMO
desde a última Conferência Diplomática
realizada em fevereiro de 2004. Naquela
ocasião, a principal proposta do País,
que consistia no lastreamento dos tanques de lastro pelo topo e descarga pelo
costado (Método de Diluição), apesar de
ser economicamente mais barata e apresentar 90% de eficiência, foi enfraquecida
por sugestões de países industrializados
e detentores de tecnologia que utilizam
equipamentos e/ou químico (Método de
Tratamento). Dentro deste contexto, estão
sendo discutidas diretrizes de construção
para os sistemas de tratamento, mas com
consideráveis dúvidas quanto ao seu grau
de eficiência.
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A excelência
na organização
sindical marítima tem
nome e lugar certo.

Fazendo sindicalismo e enfrentando desafios com a coragem do homem do mar.
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Galeria

Maldita

Lamentável galeria de políticos de
discursos bonitos e práticas horríveis.

Vicente Paulo da Silva (PT-SP)
–
–
–
–
–
–
–

Metalúrgico e Bacharel em Direito graduado pela Universidade Bandeirante (São Bernardo do Campo-SP).
Vice-Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema (1981-1983).
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema (1988-1993).
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, São Bernardo do Campo (1993-1994).
Presidente da Central Única dos Trabalhadores – CUT (1994-2000).
Deputado Federal pelo PT (2003-2007).
Presidente e Titular da Comissão Especial para Reforma Trabalhista e Titular da Subcomissão do Salário Mínimo.

• Votou favoravelmente a fixação do salário mínimo em R$260,00.
• Articulou a aprovação do texto proposto na tramitação do Projeto de Emenda Constitucional nº 20, que eliminou o ano marítimo em dezembro de 1998.
• Votou a favor da Reforma da Previdência promovida em 2003.
• Votou favoravelmente a excrescência da nova Lei de Falência, a qual eliminou a prioridade de pagamento
dos débitos trabalhistas, em favor do sistema financeiro.
• Co-autor da proposta de Emenda Constitucional nº 29, de 2003, elaborada conjuntamente com o Deputado
Maurício Rands (PT-PE) que desestrutura as organizações trabalhistas ao estabelecer a quebra do princípio
de unicidade em prol da pluralidade sindical.
• Defende o fim da substituição processual, fazendo com que os sindicatos deixem de representar os interesses da categoria como um todo, perante a Justiça do Trabalho.
• É a favor da representação sindical por ramo de atividade econômica em detrimento da representação por
categoria profissional. Tal mudança prejudicaria, marítimos, portuários, profissionais liberais e inúmeras
outras categorias, que desempenham funções que não se limitam ao que pode ser definido genericamente
como ramo de atividade.
• Apóia a subordinação das entidades sindicais às Centrais e ao Governo, através de câmaras bipartites e
tripartites, reduzindo a independência das representações de base dos trabalhadores.
• Defende também o pagamento compulsório às centrais sindicais através das negociações coletivas, retirando a liberdade da qual sindicatos e associados gozam no momento de decidirem se contribuem ou não às
mesmas centrais.

Você sabia? Seu sindicato sabia!

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

