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indiscutivelmente a opção mais eficaz e
econômica de transpor te, além de ser a
menos agressiva ao meio ambiente.
Cobrando os necessários investimentos
para uma verdadeira modernização por tuária,
resistindo ao desmonte das organizações dos
trabalhadores nos por tos e o aviltamento de
suas relações de trabalho, combatendo o
trabalho inseguro e denunciando a exploração
do homem pelo homem, inclusive pela
utilização das cooperativas de mão-de-obra,
que desempregam e aviltam as condições de
trabalho, a CONTTMAF é o por to seguro e a
interlocutora indispensável dos
trabalhadores do setor e seus
representantes.
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A CONTTMAF – Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transpor te Aquaviário
e Aéreo, na Pesca e nos Por tos, integra-se à
organização internacional dos trabalhadores
através de sua filiação à ITF (International
Transpor t Workers’ Federation). Contribui, no
cenário nacional e internacional, para a promoção da solidariedade e da defesa dos
interesses comuns aos trabalhadores,
independente de nacionalidade, raça, sexo ou
religião. Prioriza ainda, a defesa do interesse
do trabalhador brasileiro, seja na cabotagem,
seja na atividade pesqueira, ambos setores
for temente afetados pela par ticipação do
armador e trabalhador estrangeiros.
A CONTTMAF defende também a
utilização das nossas vias navegá-
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Em memória de nossos mortos
e em defesa dos vivos
Severino Almeida Filho*

O

encerramento da II Grande
Guerra Mundial é a nossa
matéria de capa. Ao espaçarse seis décadas, sua lembrança nos
estimula a reflexões.
Para muitos, ela traz sentimentos contraditórios, já que, ao mesmo tempo em que não gostamos
das guerras, cultuamos nossos
heróis. Ao mesmo tempo em que
choramos os mortos, enaltecemos
as nossas vitórias. Muitos dos
nossos heróis e de nossas vitórias
surgem daquilo que não gostamos.
Nem desejamos.
Longe de pretendermos adentrar nas razões da guerra ou suas
contradições, a matéria de capa registra, em particular, a participação
da Marinha Mercante brasileira naquele conflito. É memória. Nela saltará aos olhos de nossos leitores a
participação de dois companheiros,
entre os milhares de Mercantes que
deram a sua contribuição à vitória
aliada. Em especial, a contribuição
que foi paga por quase um milhar
de marítimos, que neste conflito
deixaram suas vidas.
Na mesma matéria de capa saltarão, principalmente aos olhos dos
mais jovens, os rostos de quem já
nos acostumamos a olhar durante
suas idas e vindas ao nosso Sindicato. Provavelmente muitos nunca
os imaginaram em meio ao conflito.
As experiências, como as vividas por
estes antigos homens do mar e velhos companheiros, e o tratamento
que recebem da sociedade e seus
representantes são um pouco do reflexo de como a sociedade brasileira
enxerga a importância do transporte

marítimo e daqueles que o viabilizam.
Sabe-se que a Marinha Mercante é algo
que existe, mas ela não é entendida, sentida e defendida como algo presente em
nossas vidas. Somos parte da mesa do
brasileiro, pelo transporte dos alimentos
que nela são consumidos. Somos parte
até da locomoção das pessoas, viabilizando o fornecimento do combustível
dos veículos, quando não, do próprio
material de que é feito.
Observamos que nem mesmo quem
admira o belo Monumento aos Mortos
da II Guerra Mundial, no Rio de Janeiro,
faz, via de regra, a ligação histórica com
os mercantes que nela lutaram e morreram. Guardando centenas de túmulos
de mortos naquele conflito, aquele belo
monumento não remete o observador
à imagem, lembrança e reverência aos
mortos da Marinha Mercante, nem
transfere a imagem daqueles túmulos
para o mar, onde muitos deram as suas
vidas e nele permaneceram. Mesmo que
tenhamos sido penalizados com o maior
números de brasileiros mortos naquele
conflito, e isto esteja claramente registrado em suas paredes, somos, quando
muito, coadjuvantes no imaginário dos
brasileiros, sobre aquele teatro de horror produzido pela capacidade humana
de criar cenários de guerra.
É pena que esta característica se
estenda a diversos aspectos de nossa
rotina profissional. O tempo não pára
e, entra ano, sai ano, estamos sempre
no front de mudanças e até mesmo
de resistência a elas. Veja-se, como
exemplo, o que tivemos que enfrentar
e continuamos a enfrentar com o que
se habituou chamar de globalização e
suas conseqüências nas relações entre
capital e trabalho.

* Severino Almeida Filho é presidente do SINDMAR e da CONTTMAF
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Veja-se, por exemplo, o cenário
mundial pós o 11 de setembro de 2001,
com suas vítimas, como resultado da
capacidade do ser humano em lançarse contra prédios com o mesmo furor
que muitas vezes lança-se contra a
razão. Novamente somos lançados no
front de mudanças ao perceberem a
óbvia interface entre a locomoção de
pessoas e cargas em todo o mundo e
o potencial transportador de um navio
mercante. Foi necessário um ataque à
mais poderosa nação do mundo e cerca
de cinco mil mortos para gerar o caldo
de cultura que desaguou na criação do
código ISPS.
Ele que, escancaradamente, é um
instrumento de defesa avançada norteamericana, instalado nos portos do mundo, chega-nos trazendo claras ameaças
ao nosso direito de ir e vir na área em
que atuamos em nossa interface com a
terra: o porto.
Registre-se que em nosso país, além
do potencial limitador do código ISPS, a
ignorância e a estupidez de alguns promovem a transformação de um código
de procedimento que visa assegurar o
conhecimento de tudo que entra e sai
dos portos, em instrumento impeditivo
de acesso aos navios.
Fatos já ocorreram em que despreparados de plantão já recomendaram
em sua área de influência e competência a proibição de acesso de “prostitutas e familiares” às embarcações. Pelo
agravamento das práticas equivocadas
deste código nos portos, pode ser só
o começo.
Enfim, a atividade marítima, em nosso país, carece de um justo e necessário
tratamento. De um reconhecimento de
sua importância para a vida do país.

DCNDB (Docenave),
Transtur, Norskan,
Petrobras e Transpetro
renovam ACTs com o SINDMAR.
Norsul também renova acordo para
tripulantes dos empurradores.
JB Marine sela primeiro acordo.

Vitória na Petros

English version

SINDMAR vence mais
um recurso judicial na
luta pela isonomia nas
relações de trabalho e
plano previdenciário é
reaberto.

28

Seminário
Internacional
de Hidrovias
Seminário realizado
em Corumbá
alerta e se opõe à
diferença social e
econômica entre os
trabalhadores da
hidrovia Paraguai–
Paraná.

62

Reforma
Sindical

Trabalhadoras marítimas
se reúnem em evento
internacional para debater
perspectivas e,
juntas, vencerem
desafios.

68

30

Rotinas de bordo e futuro
dos oficiais em debate.

40

Combate no Atlântico Sul
Marinha Mercante
relembra 60 anos de
participação no conflito
mais sangrento da
história mundial.

46

English version

34

Greve dos trabalhadores
marítimos da Petrobras
e da Transpetro trouxe
avanços significativos
nas relações laborais
com as companhias.

Conferência Internacional
da Seção Marítima
Compromisso com a consolidação
dos dispositivos laborais.

83

English version

Fórum Internacional
de Oﬁciais

Unidade e Luta

English version

Assessora de Previdência
Social do SINDMAR analisa
condição legislativa brasileira
com relação às profissionais
aquaviárias.

60

Bom para
o governo,
ruim para os
trabalhadores.

Rompendo
Paradigmas

Salário-Maternidade

English version

22

Acordos Coletivos

English version

As conseqüências para os homens e
mulheres que possuem nos mares e
portos seus ambientes de trabalho são
terríveis.
Dedicar-se à correção desta situação
é dever das camadas mais esclarecidas
da sociedade. É, também, particular
dever da organização sindical marítima.
Não é menor, contudo, o dever de cada
marítimo, para com este esforço.
Não nos basta que cobrem a seus
pares a correção deste tratamento,
no interior da nossa própria estrutura
sindical. Isto as direções já sabem. Isto
nada contribui, mesmo que seja realizada com a determinação de quem se
atirava à resistência e à fuga dos submarinos do terceiro Reich. É imperioso
que extrapolemos estes limites.
É preciso contribuir com a organização sindical marítima. Dar-lhe cada
vez mais força. Prover-lhe de massa
muscular além de cérebros. A maior e
mais poderosa das armas da organização sindical é a própria participação da
base representada.
Hoje, como ontem, o marítimo
precisa perceber que, se não é parte
da solução, é parte do problema. A sociedade brasileira já possui suficiente
desinformação em relação a nós,
para dispensarmos contribuições de
críticas e exposições de carência de
auto-estima e orgulho marinheiro.
Certamente, ao longo do tempo,
navegar continuará preciso e necessário. É igualmente preciso e necessário
que todos marítimos contribuam com
a sua organização sindical para lembrar
à sociedade que ela perde muito em
nos esquecer. Muito embora possa
continuar a dirigir carros, comer o trigo
que transportamos ou ainda comoverse com monumentos sem enxergar os
nossos mortos.
Desejamos boa leitura a todos e
despedimo-nos com as nossas já tradicionais e mais que nunca orgulhosas
saudações marinheiras.
Sempre com unidade e disposição
de luta.
In maris, veritas.

Comitê Gestor do
Fundo Setorial

Transporte aquaviário e
construção naval receberão
aplicação de R$ 3 milhões;
regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste também serão
beneficiadas.

93
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Mar de Papel e Burocracia
“Foi preciso ter paciência de monge tibetano, mas não resisti a
tamanho desafio. Munido de uma prancheta, máquina de calcular
e uma caneta esferográfica, iniciei minha heróica epopéia de contar
quantos adesivos haviam sido pregados nas anteparas, num dos
navios da Transpetro em que trabalhei. Pasmem todos! Um novo
recorde acabava de ser registrado. Merece até ser oficializado no
Guinness Book. Havia nada mais nada menos do que 1987 panfletos
e adesivos.”

Trabalho ou Esporte Radical?

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!

“Embarquei como Chefe de Máquinas no rebocador Alianza
Campana, que estava amarrado à barcaça Alianza G3 (Floating Storage
Offloading) em Fortaleza, em alto mar, e não havia a mínima condição
de trabalho na referida unidade. Não havia EPI, os equipamentos em
sua maioria estavam quebrados, tomados pela ferrugem. Isso aqui
parece até um rebocador pirata! A locomoção entre a barcaça e o
rebocador é inacreditável, pois se fixa uma escada móvel na barcaça
e abaixa-se à mesma. Os tripulantes ficam pendurados nesta escada,
conforme o balanço do rebocador, sem cinto de segurança e em
queda livre. Várias pessoas já se acidentaram e não quero fazer parte
desta estatística. O outro CFM brasileiro que estava aqui também
desembarcou com cinco dias de embarque. É impressionante como
a Petrobras autoriza a operação desta bomba-relógio!”

ISPS Code: Visão Distorcida!
“Sinto relatar os acontecimentos nos portos onde os navios
fazem escalas, com embarque e desembarque de tripulantes portando bagagem, com destino aos seus locais de trabalho, sendo
proibidos de entrar com bagagem em veículos nos portos, tanto à
noite quanto de dia, com ou sem chuva, o que nos obriga a caminhar
a pé pelos terminais, sujeitos a acidentes. O que não está correto
é sermos tratados nesses locais como se fôssemos marginais! Tal
fato tem acontecido em diversos portos, tais como São Francisco
do Sul, Salvador, Fortaleza e Suape, e queremos providências para
evitar que tripulantes retornem para casa sem sequer conseguir
chegar ao navio.”

Barrados no Portaló
“Nos centros de instrução, permanece o desrespeito à categoria, já
que somos impedidos ou dificultados, sistematicamente, de adentrar
aos centros para resolver assuntos atinentes à carreira. Os oficiais são
mal recebidos em seus portalós, mesmo após a identificação.”

Pegando Tudo

Atualize seu
cadastro na
secretaria do
SINDMAR.
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“Queremos denunciar a empresa Argos de Navegação e solicitar que seja feita uma averiguação rigorosa a respeito dos nossos
direitos, em relação aos nossos contratos de trabalho, repousos,
FGTS e outros mais. A empresa arrendou seu navio Borodine a outra
empresa e desembarcou todos os dezoito tripulantes, sem direito
a nada. Estamos querendo receber nossos benefícios relativos
ao tempo na empresa e, pasmem, não temos a carteira assinada.
Previdências precisam ser tomadas, pois a maioria dos tripulantes
trabalha há mais de um ano nesta empresa.”

Maré Alta
A pessoa certa, no lugar certo ...
Para o advogado, ex-oficial da Marinha Mercante e
Consultor Jurídico da CONTTMAF, Edson Martins Areias,
que assumiu uma cadeira do Comitê Gestor do Fundo
Setorial de Transporte Aquaviário e Construção Naval.
A nomeação foi publicada na página 3 do Diário Oficial
da União, de 16 de março de 2005, o qual transcreve a
Portaria 137, de 10 de março do mesmo ano.
Promessa de novas embarcações
Para a companhia de navegação Flumar, que recentemente encaminhou solicitação de cotação a cinco
estaleiros, para a construção de dois navios de aproximadamente 17 mil toneladas, sendo um para transporte de produtos químicos e outro misto (produtos
químicos e gases).
Concorrência à vista na Cabotagem
Para a Mercosul Line, que é o braço brasileiro da P&O
Nedlloyd e que concretizou a encomenda de dois navios porta-contêineres ao estaleiro Itajaí ao preço de
cerca de aproximadamente US$ 46 milhões cada um.
A previsão de entrega das embarcações é para o início
de 2007, e prometem ostentar bandeira brasileira e
tripulação nacional.
Cumprindo a promessa
Para a DCNDB Overseas S.A. (Docenave), que, no mês
de junho, atendendo à reivindicação dos Sindicatos
Marítimos, assinou um novo acordo sobre a Participação dos Lucros e Resultados de seus empregados
marítimos do grupo Docenave, que, na prática, abre a
possibilidade de que seus funcionários do quadro de
mar possam vir a receber até 4,5 vezes o valor de seu
salário base; no ACT anterior, este valor era limitado a
até 1,4 salários-base, o que representa uma evolução
de cerca de 320%.
Guardiões da Lei
Para a equipe de Procuradores do Ministério Público
do Trabalho, que, no episódio da greve da Transpetro/
Fronape e Petrobras, fizeram cumprir e zelaram pela
aplicação da Lei de Greve (nº 7.783/89), assegurando,
assim, o legítimo direito dos trabalhadores de buscarem
melhoria na sua relação laboral.
Coesão, adesão, unidade e luta
Para as tripulações dos mais de dois terços dos navios
da frota Fronape, que, ao final dos 12 dias de greve,
estavam efetivamente parados, dando uma demonstração clara e inequívoca de disciplina, organização e
força reivindicatória.

Maré Baixa
Chororô
Para as empresas de navegação especializadas em
transportes de produtos especiais, Global e Flumar, que
invocam resultados financeiros negativos para justificar
as baixas ofertas de índices de reajustes salariais aos
seus marítimos.
Dois pesos, duas medidas ...
Para a empresa de navegação Aliança, que representa
no Brasil a poderosíssima Humburg-Süd, mas que insiste em aplicar aos seus marítimos índices de reajustes
salariais menores que os aplicados aos seus funcionários de terra, deixando a impressão de que, por vezes,
esquece que quem exerce a atividade fim da empresa
são os marítimos.
Desconhecimento e/ou arbitrariedade?
Para algumas gerências de terra da Transpetro/Fronape
e Petrobras, que, por ocasião do movimento reivindicatório de greve, ocorrido nas embarcações da Transpetro, por desconhecimento e/ou atitudes arbitrárias,
contrariaram frontalmente artigos consignados na Lei
de Greve, tendo que ser notificadas e compelidas ao
cumprimento da lei pelos agentes do Ministério Público
do Trabalho.
Rumo ao conflito
Para a ABEAM, que insiste em adotar uma política de
descaso em relação aos seus trabalhadores ao não
negociar um Acordo Coletivo de Trabalho, criando
assim impasses no processo negocial. Tal prática
gera a insatisfação dos marítimos e pode culminar na
paralisação dos empregados, que lutam por melhores
condições de trabalho.
A fila continua andando...
Para a companhia de serviços marítimos Saveiros Camuyrano, que não valoriza seus trabalhadores, o que
gera uma alta rotatividade dos funcionários na empresa.
A Saveiros Camuyrano, que pertence ao Grupo Wilson,
Sons, não segue a filosofia do grupo, que é exemplo de
seriedade em investimento de pessoal.
A ver navios...
Para a Companhia Brasileira de Offshore, a CBO,
que investe pesado em construção de embarcações,
mas se esquece de oferecer melhores remunerações
a seus funcionários. A empresa que não paga uma
remuneração compatível com a qualificação do profissional gera a insatisfação dos empregados, e só
ela tem a perder.
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“Depois de muitos anos, o Baile dos Feras (baile tradicional dos Alunos da Marinha Mercante) não será mais
realizado no berço dos Futuros Oficiais Mercantes, o CIAGA.
Por determinação do comando desta instituição, a festa
foi transferida para a Casa dos Marinheiros. A desculpa é a
seguinte: segurança patrimonial. Como é possível que uma
organização militar não tenha condições de manter segura
sua unidade? Isso é vergonhoso para a comunidade marítima. Além disso, alguns Oficiais Mercantes foram barrados
no último baile. Isso nunca tinha acontecido.”
Sergio Pinna da Silva Junior – 2OM

Greve dos marítimos

“Gostaria de parabenizar o Presidente do SINDMAR,
Severino Almeida, pela competência com que ele e o CONAMO conduziram a manifestação dos marítimos da Transpetro
e da Petrobras. Realmente vocês nos fizeram sentir orgulho
da classe que sempre foi discriminada por essas empresas.
Essas companhias achavam que não tínhamos liderança nem
poder de negociação. Creio que, a partir de agora, essas empresas pensarão duas vezes antes de se mostrarem arrogantes
quando se sentarem à mesa para negociar. (...) Importante é
sempre agirmos com competência e não deixarmos margem
para comentários. (...).
Forte abraço.”
Álvaro J. A. Baptista – OSM

Confraternização
Atenção formandos da turma Alte Newton
Braga de Farias, de 1976, do CIAGA.
O almoço de confraternização dos
ex-alunos será na primeira quinzena de
dezembro, no Rio de Janeiro, com data
ainda a ser confirmada.
Mais informações poderão ser obtidas com Odilon
Braga no e-mail odilonbraga@sindmar.org.br e
pelo telefone do SINDMAR: (21) 2518-2164.

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

Vitória dos trabalhadores

“Queremos destacar o empenho do SINDMAR neste processo de negociação com a Petrobras / Transpetro, conduzido por
seus dirigentes e colaboradores que fizeram parte do CONAMO.
Em todos os contatos, as informações eram seguras e de confiança. Foi um período difícil, como era esperado. Tínhamos
nossas convicções e dúvidas, e as estratégias de negociação
foram limpas e dentro da normalidade devido ao grau de experiência das partes envolvidas. Parabenizamos o CONAMO
que dentro das normas legais mobilizou de forma consciente a
maioria das unidades da Transpetro. Todos fomos vencedores
e democraticamente a união fez a força. O resultado foi bom
em todos os sentidos.
Muito obrigado pela luta e determinação.”
Tripulação do N/T Rodeio

Respeito

“É com grande prazer que me reporto aos colegas. Vamos
tentar, de uma vez por todas, fazer com que esses almofadinhas
da Petrobras entendam que devemos ser respeitados como
seres humanos e profissionais da mais alta competência. Estamos sempre colocando a bandeira da empresa e do Brasil nos
mais altos mastros nos quais nossos navios aportam. Somos
fidelíssimos em relação às nossas obrigações para com a empresa e para com nosso amado país. (...) Conto com os colegas
que aí ficaram para que sejam tão bravos quanto aqueles da
greve da década de 80, que, ao se dirigirem para as lanchas
com destino a seus navios, passaram por fuzileiros armados
para uma batalha, enquanto nós tínhamos apenas como arma
a nossa voz. Espero que nossa grande experiência seja válida
para tal tarefa (...)”
Aluízio Leite Junior – Enfermeiro – Natal (RN)

Uniﬁcar I

“Gostaria de parabenizá-los pela excelente qualidade da
revista UNIFICAR, que muito nos envaidece como associado e
membro da categoria dos Oficiais da Marinha Mercante brasileira.
Esta publicação projeta à sociedade a capacidade empreendedora dos marítimos nacionais. Esperamos e acreditamos que, em
breve, nossa revista se tornará um ícone no setor. E, agora, com
artigos em inglês, terá efetivamente a projeção internacional.
Saudações marinheiras.”
Marcelo Salgado Pinheiro dos Santos – 1ON

Uniﬁcar II

“Meu nome é Gustavo Daniel Suarez, Capitão da Marinha
Mercante da Argentina. Há alguns meses, estive no Brasil para
visitar a feira Navalshore, onde tomei conhecimento da revista
UNIFICAR. Chamou-me a atenção a qualidade e o conteúdo
atualizado de suas reportagens, no âmbito do transporte marítimo. (...) Envio minhas congratulações pelo trabalho.
Cordiais saudações.”
Gustavo Daniel Suarez

Encontro de formandos

“Os 137 formandos da turma de 1980 do CIAGA, denominada
“Visconde de Cayru” (Praticantes em 1981), solicitam o apoio e
a participação de todos os colegas, para podermos captar os
dados (e-mails / telefones de contato) perdidos nesses 25 anos
por esses mares e serras, a fim de programarmos um encontro
de confraternização. Nosso amigo Jorge Julio Guilherme dos
Reis Strauch está sendo a pessoa centralizadora na absorção
dos novos contatos. Seu e-mail é dosrstrauch@aol.com e o
telefone é (21) 2214-3232.
Saudações Marinheiras.”
Hugo Glitz

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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DPC divulga relatório sobre
repercussão do Fórum STCW
78/95

SINDMAR divulga critérios para contribuição em festas de
formatura do CIAGA e CIABA

A Diretoria de Portos e Costas divulgou no último dia 9 de maio um
relatório sobre o primeiro Fórum de
Debates Sobre as Regras do STCW
78/95 – padronização dos processos que envolvem os aquaviários,
realizado em novembro do ano
passado pelo SINDMAR.
O sucesso do evento foi tão grande
que a Diretoria do SINDMAR já planeja uma nova edição para 23 e 24
de novembro de 2005. O Segundo
Fórum de Debates sobre as Regras
do STCW 78/95 terá novos temas,
além daqueles que foram abordados no ano passado. Questões
como a navegação interior, ascensão de categoria 2OM/1OM e 1ON/
CCB conforme as portarias da DPC,
certificados exigidos que devem ser
portados pelos marítimos e vistoriados pelo inspetor naval, além do
retorno dos enfermeiros a bordo,
serão assuntos de destaque.
“Vale lembrar que o Curso Especial
de Cuidados Médicos, o ESCM, é só
para informação dos comandantes
e imediatos, já que os outros tripulantes não têm necessidade de
portar este certificado confirmado
pela Autoridade Marítima. Contamos com a participação dos nossos
representados, no sentido de que
outros temas possam ser abordados e sugestões nos sejam feitas”,
destaca o Diretor de Educação e
Ensino Profissional do SINDMAR,
José Serra.

A partir desse ano, o SINDMAR começará a ajudar financeiramente a realização
das festas de formatura dos alunos do CIAGA e do CIABA. A decisão foi divulgada
no último dia 1º de julho, em comunicado emitido pela Diretoria da entidade. Os
critérios de formalização dos pedidos de contribuição são:
Contribuição do SINDMAR para festa de formatura de cursos de aperfeiçoamento
Toda turma que decidir comemorar com festa de formatura a ascensão à nova
categoria deverá formalizar a solicitação de contribuição financeira do SINDMAR
para a realização da mesma, em documento assinado por todos os associados
filiados há mais de três anos ao SINDMAR, quites com as suas contribuições ao
SINDMAR, caso possua vínculo empregatício (o Associado desempregado não
contribui), indicando a conta bancária e o(s) nome(s) do(s) beneficiário(s), para
depósito do valor da contribuição do Sindicato. A escolha do beneficiário, ou beneficiários (pode ser conta conjunta), será de livre escolha da turma, não cabendo
ao SINDMAR qualquer responsabilidade sobre a gestão do valor depositado.
Este valor será calculado à razão de R$ 250,00 por associado que assine a solicitação e que tenha atualizado o seu cadastro no banco de dados do Sindicato,
pelo menos uma vez, nos últimos seis meses, e à razão de R$150,00 para os
demais associados solicitantes signatários.
A diferença de valor é coerente com o esforço que fazemos para manter o nosso
cadastro atualizado. O cadastro atualizado é bom para o SINDMAR, já que nos
facilita o contato com o associado, mas é melhor ainda para o associado. Este
poderá contar com a busca informatizada, considerando o seu perfil profissional,
para as ofertas de emprego que eventualmente nos cheguem.
Os valores acima registrados são iniciais, e poderão ser modificados mediante
as condições financeiras futuras de nossa entidade sindical.
Contribuição do SINDMAR para festa de formatura de cursos de formação
Cada Turma dos Cursos de Formação que queira receber uma contribuição do
SINDMAR, para a sua festa de formatura, deverá proceder da seguinte forma:
1. Encaminhar a solicitação desta contribuição ao SINDMAR, assinada pelos
representantes das classes dos formandos, bem como pelos membros da
comissão de formatura, indicando a conta bancária e o(s) nome(s) do(s)
beneficiário(s) (pode ser conta conjunta), para o depósito do valor correspondente que será calculado à base de R$ 100,00 por formando que:
2. Preencher o formulário de filiação ao SINDMAR.
3. Participar de palestra que será promovida pelo SINDMAR, sobre a importância
da organização sindical em nosso presente e futuro profissional.
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Observações gerais:
- As palestras serão programadas em
atendimento a disponibilidade de datas e horários dos formandos.
- O SINDMAR proverá os interessados
de transporte para o local das palestras, caso estas não sejam realizadas
nos Centros de Instrução.
- As fichas de filiação serão preenchidas
com a data da formatura, em atendimento à exigência Estatutária do
SINDMAR.

Auxílios Indiretos:
Além do acima exposto, o SINDMAR
oferece aos formandos de Cursos
de Formação e Aperfeiçoamento um
espaço na revista UNIFICAR, para registro das Empresas de Navegação que
colaborarem financeiramente com os
eventos de formatura.
O critério para uso deste espaço ocorrerá da seguinte forma:
1. O SINDMAR, criará um selo comemorativo da formatura da turma, num
tamanho mínimo da metade de uma
coluna da revista, onde constará o
nome da empresa que apoiar financeiramente o evento da turma.
2. O tamanho máximo de impressão do
selo na revista será de uma página.
3. A contribuição mínima para que a
empresa colabore com o evento,
e que lhe dê um espaço mínimo
para a impressão do selo, será de
R$ 1.500,00. A contribuição da Empresa que corresponderá ao espaço
de uma página será de R$ 9.000,00.
Para contribuições intermediárias
serão considerados os múltiplos de
1.500 e farão jus a espaços igualmente proporcionais a estes.

5. Os alunos, contudo, através de seus representantes para o evento (por exemplo, a comissão de formatura), podem
contar com a ajuda do SINDMAR, na
agenda de reuniões com a empresa,
que se deseje contatar.
6. Os valores obtidos serão utilizados
integralmente como contribuição
para a festa de formatura, não cabendo ao SINDMAR nenhum valor
do que venha a ser angariado.

4. Promover contrapartidas: os nossos
representados precisam se conscientizar de que sindicalismo se faz
com participação. Cobrar mudanças
e melhorias pressupõe disposição de
participação. O Sindicato e sua ação
sindical não existem por geração
espontânea.

Divulgação

- O SINDMAR não se responsabilizará
pela gestão do valor depositado.

com os empregadores de seus representados. Isto contraria a política de
total independência do Sindicato,
no tocante às matérias publicadas,
sobre as empresas.

7. O SINDMAR arcará com as despesas
de arte-final do selo a ser impresso na
edição da revista UNIFICAR.
Finalmente, registramos aos nossos
associados e formandos dos Centros de
Instrução que os critérios e valores acima
divulgados estão lastrados em:
1. Buscar contribuir no atendimento aos
pleitos que nos chegam, a cada formatura que se realiza, nos Cursos de
Formação e Aperfeiçoamento.
2. Respeito aos limites financeiros da
instituição e a ordem de prioridade
na ação sindical colocada em prática pela atual Diretoria, conforme
comentado acima.
3. Prestigiar a associação e a
organização. Os valores
a título de contribuição
serão cada vez maiores,
quanto maior for o
índice de sindicalização e contribuição à
nossa organização
através do cadastro SINDMAR.

4. Será de total iniciativa dos alunos a
busca destas contribuições perante
as companhias. O SINDMAR, não
negocia espaço na revista UNIFICAR
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Uma boa notícia para os Oficiais
de Máquinas que trabalharam na
Frota Oceânica Brasileira S.A. em
fevereiro de 1992. A ação de dissídio em favor dos trabalhadores está
em fase de execução. Para que a
decisão seja efetivamente executada, é necessário que todos entrem
em contato com o SINDMAR pelo
telefone (21) 2518-2164. O DiretorProcurador da entidade, Marco Aurélio Lucas da Silva, aguarda todos
os OMs que trabalharam na Frota
Oceânica neste período para dar
prosseguimento à ação.
“A ação de execução só será viabilizada
quando todos os OMs entrarem em
contato com o SINDMAR”, ressalta
Marco Aurélio. O Diretor-Procurador
solicita aos associados que, caso
conheçam algum OM que trabalhou
na Frota Oceânica em fevereiro de
1992, que avisem a estes oficiais
sobre a ação de dissídio.
O SINDMAR aposta mais uma vez
na união dos marítimos para premiar com justiça estes OMs.

SINDMAR recebe inscrição do
curso ESRS promovido pelo
CIABA
O SINDMAR, através da Delegacia
Regional de Belém, divulgou as datas
para a inscrição das últimas duas
turmas de 2005 do curso Especial de
Segurança Pessoal e Responsabilidade Social, o ESRS, promovido pelo
CIABA.
A próxima turma deste curso será ministrada de 10 a 14 de outubro, sendo
que o período de inscrições acaba em
28 de setembro. A última turma deste
ano do ESRS será reunida entre os
dias 31 de outubro e 3 de novembro
e os oficiais poderão se inscrever até
o dia 26 de outubro. Vale lembrar que
o número máximo de alunos em cada
turma é 30.
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SINDMAR divulga cursos de aperfeiçoamento para o
segundo semestre
A Secretaria do SINDMAR divulgou o calendário de cursos de aperfeiçoamento a
serem realizados no segundo semestre de 2005. Os cursos serão realizados em
parceria com a Vilas Boas Inteligências Múltiplas.
Os associados interessados em participar dos cursos oferecidos pelo SINDMAR,
na sede no Rio de Janeiro, deverão efetuar a inscrição na Secretaria do Centro
Educacional da entidade. Mais informações poderão ser obtidas com a Assessora
de Educação, Neliani Gomes, através do telefone (21) 2518-2164 ou pelo e-mail
educacao@sindmar.org.br.
Veja abaixo a íntegra da relação dos cursos oferecidos:
- Regulador de Velocidade
O curso terá carga horária total de 16
horas, apresentando aos participantes
aspectos relacionados a procedimentos
de transporte, armazenamento, instalações, princípios de operação, ajustes,
prevenção e correção de problemas no
regulador de velocidade, dentre outros
assuntos. Será realizado nos dias 1, 2 e
5 de setembro e 5, 6 e 7 de outubro.

- Eletrônica Naval (Módulos I e II)
O curso tem como objetivo apresentar os
fundamentos teóricos e práticos da eletrônica naval, além de levar os participantes a
identificar e solucionar problemas técnicos
e como proceder na manutenção preventiva. Possui carga horária total de 20 horas e
será realizado nos períodos de 12 a 14 de
setembro, 19 a 21 de setembro, 26 a 28 de
setembro e 5 a 7 de outubro.

- Aperfeiçoamento em Bombas
Ampliar a capacidade técnica dos
profissionais na área de bombas é um
dos objetivos de curso, que buscará
capacitar os participantes a identificar
as causas e soluções dos problemas
técnicos, além de realizar a manutenção
preventiva. Será realizado nos dias 1 e 2
de setembro e 3 e 4 de outubro.

- Instrumentação e Automação
O curso que tem o objetivo de apresentar
aos participantes os pontos teóricos e
práticos fundamentais da instrumentação
e da automação, além de capacitar os
alunos a identificar solução dos problemas
técnicos e como proceder à manutenção
preventiva. Será realizado nos períodos de
1 a 5 de setembro e 26 a 28 de setembro e
terá carga horária total de 20 horas.

- Comandos Elétricos
Realizado nos períodos de 12, 13 e 14
e 26, 27 e 28 de setembro, o curso tem
carga horária total de 20 horas e objetiva desenvolver e analisar os principais
tipos de comandos de acionamentos
elétricos e industriais, envolvendo
partida de motores AC, além da inversão de sentido de rotação, conversão
estrela/triângulo e outros dispositivos
para segurança e investimento. Buscará
também apresentar aos participantes os
pontos teóricos e práticos fundamentais da eletrônica marítima.
- Inglês
Buscará capacitar os marítimos a
exercerem suas funções profissionais
utilizando a língua inglesa e terá carga
horária total de 288 horas totais, subdivididas em 6 horas semanais.

Divulgação

Oﬁciais de Máquinas se
beneﬁciam em ação de dissídio

Especialistas em ancoragem
Os Oficiais de Náutica e de Máquinas
e os Mestres de Cabotagem agora
podem comemorar. A Diretoria de
Portos e Costa, a DPC, em parceria
com a Petrobras, lançará, no Rio de
Janeiro, um curso de especialização
para os marítimos que embarcam
em navios prestadores de apoio às
plataformas no litoral brasileiro. O
lançamento do Curso Especial de
Noções Básicas de Ancoragem, o
ENBA, aconteceu no último dia 5
de julho na sede da DPC, no Rio de
Janeiro, e contou com a presença
do Superintendente de Ensino Profissional Marítimo da entidade, ViceAlmirante Luiz Sérgio Oneto Araújo,
do Diretor-Secretário do SINDMAR,
Odilon Braga, e do Diretor de Educação e Formação Profissional da entidade, José Serra. Os coordenadores
do curso, o 1ON Augusto Marcos
Coelho de Paiva, o CLC Walternir
José de Oliveira e o Coordenador de
Embarcação Helber Macedo disse-

ram que as aulas serão direcionadas ao
apoio marítimo, visando à operação dos
navios dentro dos padrões de qualidade
e segurança.
O curso, que será na Delegacia Marítima da DPC, em Macaé, está previsto
para a primeira quinzena de setembro
e terá duração de duas semanas. “O
enfoque principal é a preparação dos
profissionais para o mercado”, afirma
o Vice-Almirante Oneto.
Segundo o Oficial de Náutica Augusto
Coelho, o objetivo deste curso é analisar
os princípios dos projetos de ancoragem
para o aluno ter a visão dos recursos
disponíveis nas embarcações. “O curso
discorrerá, entre outros assuntos, sobre
as cargas ambientais em uma plataforma, como o vento, a correnteza e as
ondas”, explana Coelho. Para o Oficial
de Náutica, outro item fundamental no
curso é o recurso para a análise dos
movimentos que uma plataforma apresenta. Os sensores que identificam os
movimentos lineares de afundamento

Comunidade Marítima
celebrará ﬁm de ano
com festa em Belém

(heave), deriva (sway) e avanço (surge), assim como os angulares de balanço (roll),
guinada (yaw) e arfagem (pitch), todos
da plataforma, serão detalhadamente
estudados durante o curso.
O participante estudará os tipos de âncoras, amarras, cabos de aço e poliéster,
assim como os guinchos principal e
auxiliar, os pinos hidráulicos e o Aframe,
também conhecido como guindaste de
popa. As fases da ancoragem – posicionamento, lançamento e tensionamento
de âncoras – também serão estudadas
durante o curso. Outro importante ponto que será ministrado é a identificação
das falhas no sistema de ancoragem,
como o desgaste nas amarras e nos
cabos de poliéster.
Durante a apresentação do ENBA, foi
definido que haverá um tópico sobre
os riscos iminentes do desempenho
de tais funções no exercício da profissão, depois de sugestões feitas pela
platéia que assistia ao lançamento
deste curso.

A tradicional Festa de Fim de Ano do SINDMAR
já tem data marcada:

3 de dezembro.

O lugar escolhido pela Diretoria da entidade
para a confraternização é o Hotel Fazenda
Paraíso, em Belém, no Pará.
O espaço localizado na Ilha de Mosqueiro, a
60 km de Belém, possui piscina, quadra de
tênis, campo de futebol e área reservada para
crianças. O endereço é Avenida José Bonifácio
no 48, São Brás.
Outras informações sobre o evento poderão
ser obtidas na Secretaria do SINDMAR da
capital paraense através do telefone:
(91) 3241-4900.
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Divulgação

Licença cassada I
A Sanave Navegação Ltda. teve
cassada a licença para operar como
empresa brasileira de navegação na
prestação de serviços de transporte
marítimo de longo curso e cabotagem. A medida foi anunciada pelo
Diretor-Geral da Antaq, Carlos Alberto Nóbrega, alegando que a companhia renunciou ao interesse em
obter a autorização outorgada pela
agência reguladora. A Resolução 419
foi publicada no Diário Oficial da
União. No dia 28 de abril.

Visita do Diretor da Antaq
A convite do Delegado Regional do SINDMAR e da CONTTMAF, em Cabedelo,
na Paraíba, Rosivando Vianna, o Diretor-Geral da Antaq, Carlos Alberto Nóbrega, visitou o município para conhecer as dependências da representação
sindical. Rosivando fez questão de agradecer pessoalmente o empenho de
Nóbrega na resolução dos entraves burocráticos que vinham atrasando a
retomada das obras de derrocamento da pedra localizada na entrada do
canal de acesso ao cais local. Sua presença impedia que embarcações de
maior calado atracassem no porto, prejudicando cerca de 80% da população
da cidade que dependem direta ou indiretamente da atividade portuária. No
dia 25 de abril.
Leo Almeida

Licença cassada II

SINDMAR prestigia Brasil Offshore

A Argos Navegação S.A. teve cassada a licença para operar como
empresa brasileira na prestação de
serviços de transporte marítimo de
longo curso e cabotagem. A decisão
foi anunciada no último dia 31 de
maio pelo Diretor-Geral da Antaq,
Carlos Alberto Nóbrega. De acordo
com a agência reguladora, a Argos
infringiu cláusulas contidas no art.
18, da Portaria/DMM nº 85/2001 e
nº 86/2001. A Resolução 435 foi publicada no Diário Oficial da União.
No dia 3 de junho.

A maior região produtora de petróleo no
mar brasileiro reuniu cerca de 500 expositores e mais de 25 mil participantes.
A área de 13 mil metros quadrados do
Centro de Convenções de Macaé, Norte
Fluminense, para a Brasil Offshore, abrigou também uma conferência que contou com a participação de especialistas
que apresentaram estudos e propostas para a produção petrolífera no mar.
Desde que foi criada, em 2001, a Brasil Offshore se insere entre os maiores
eventos mundiais de negócios da indústria marítima.
O SINDMAR esteve presente à conferência, sendo representado pelo DiretorSecretário, Odilon Braga, e pela Assessora da entidade, Cláudia Maciel. Nos
dias 15, 16 e 17 de junho.
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Leo Almeida

Passagem de comando na DPC
Deixou o Comando da Diretoria de
Portos e Costas, o Vice-Almirante
Aurélio Ribeiro da Silva, em cerimônia realizada no CIAGA, no Rio de
Janeiro. O Vice-Almirante Marcos
Martins Torres, ex-capitão dos Portos
do Rio Grande do Sul, foi empossado
como novo diretor da DPC.
Aurélio Ribeiro esteve à frente da
Diretoria de Portos e Costas por
um ano e cinco meses e desde o
dia 6 de abril, vinha atuando como
Leo Almeida

O Comandante José Menezes Filho, Inspetor Geral da Fronape, foi homenageado
pelo Centro de Capitães da Marinha Mercante, recebendo uma placa exaltando a dignidade e a liderança do oficial. Na foto, o CLC Menezes e o seu filho,
Gustavo Menezes: um verdadeiro exemplo de vocação marinheira passada de
geração para geração. No dia 18 de maio.

Batismo de rebocador da Wilson, Sons
O SINDMAR prestigiou a cerimônia de entrega e batismo do rebocador Cetus,
encomendado pela Saveiros Camuyrano, empresa do Grupo Wilson, Sons.
O evento aconteceu no Espaço Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro, e
contou com a presença de autoridades dos governos federal e estadual,
além de empresários de navegação e trabalhadores do setor. O SINDMAR
foi representado pelos diretores Jailson Bispo e Marco Aurélio da Silva.
A nova embarcação tem 28,70 m de comprimento e potência de 3.470 HP.
É a segunda unidade de uma série de cinco que está sendo construída no
estaleiro do grupo, em um projeto orçado em US$ 25 milhões. A estratégia
da empresa é substituir rebocadores mais antigos ainda em operação por
embarcações mais potentes e tecnologicamente mais avançadas. Cerca
de 70% dos recursos para a construção do Cetus são provenientes do
Fundo de Marinha Mercante, que financia o projeto através do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A Wilson,
Sons possui, atualmente, uma frota de 50 rebocadores próprios e dois
PSVs. No dia 3 de maio.
Leo Almeida

comandante em Chefe-de-Esquadra,
cargo para o qual foi designado pelo
Comando da Marinha do Brasil.
Em seu discurso de despedida, o
Vice-Almirante destacou que sua
gestão foi responsável pelo aumento em 40% no número de vagas do
curso regular de formação de Oficiais
Mercantes no CIABA e CIAGA. O objetivo, segundo Aurélio, era atender à
crescente demanda por profissionais
do mar para trabalhar nos segmentos
de navegação de longo curso, cabotagem e apoio marítimo.
Estiveram presentes à cerimônia autoridades civis ligadas à comunidade
marítima e militares, além de dirigentes de diversas entidades sindicais.
O SINDMAR esteve representado
pelo seu Segundo Presidente, José
Válido, e pelo Diretor de Educação
e Formação Profissional, José Serra.
O evento foi presidido pelo Diretor
Geral de Navegação, o Almirantede-Esquadra Júlio Soares de Moura
Neto. No dia 13 de maio.
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Leo Almeida

Severino faz palestra sobre
sindicalismo no CIABA
O Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, proferiu palestra para
cerca de 300 alunos da EFOMM,
no CIABA, em Belém, no Pará, a
convite do Comandante daquela
instituição, CMG José Fernando
Reis. Em sua explanação, Severino
falou sobre sindicalismo, panorama
do mercado de trabalho marítimo,
legislação trabalhista, e aproveitou
para responder os questionamentos
dos futuros oficiais mercantes.
O Presidente revelou à platéia que,
entre os principais projetos do
SINDMAR, está a criação da Fundação
Homem do Mar, objetivando fornecer
suporte previdenciário e social aos
associados, aposentadoria segura
para os trabalhadores marítimos
e assistência-maternidade para
a mulher mercante. Outra idéia,
segundo Severino, é fundar, em
agosto de 2006, o Museu Homem
do Mar, visando à preservação
da história da Marinha Mercante
Nacional. Severino também fez
alusão às empresas que possuem
Acordos Coletivos assinados com
o sindicato e criticou aquelas que
relutam em regular as relações
laborais de seus empregados.
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SINDMAR prestigia inauguração de alfândega

Divulgação

A delegacia do SINDMAR,
em Belém, fez-se presente
na cerimônia de inauguração
da Inspetoria Alfandegária da
Receita Federal, no porto de
Vila do Conde, no município de
Barcarena, no Pará. O Inspetor
da Alfândega do Porto de Belém, Marcus Aurélio Antunes,
e Antônio Marcos, responsável
pela Inspetoria da Alfândega
no Porto de Vila do Conde,
participaram do evento, que
ainda contou com a presença
da Secretária Executiva da
entidade, Isa Arnour, representando o SINDMAR, além de diversas autoridades locais.
Durante o evento, o presidente da Companhia Docas do Pará, Ademir Andrade, ressaltou a importância da presença da alfândega em um porto de
especial localização estratégica como é o Vila do Conde. “Com instalações
adequadas para a Inspetoria da Alfândega, o trabalho desenvolvido e o
entrosamento mantido pelas entidades públicas, sindicatos e órgãos da
iniciativa privada atenderão à crescente demanda do porto”, enfatizou.
Ademir Andrade anunciou, também, que até o mês de setembro, o Grupo Vale do Rio Doce S.A. concluirá a construção do Píer 400, que dará
suporte para receber duas embarcações de apoio da empresa Docenave
Navegação Vale do Rio Doce S.A.
O Inspetor da Alfândega do Porto de Belém, Marcus Aurélio Antunes,
agradeceu o empenho de todos que contribuíram para que a instalação
da alfândega se tornasse uma realidade. Antunes disse que o crescimento
das exportações na Região Norte, principalmente o comércio de minérios,
vem contribuindo decisivamente para o superávit da balança comercial
brasileira. “A consolidação estratégica do porto de Vila de Conde, que opera
desde 1985, acirra a corrida de investidores estrangeiros interessados na
região”, finalizou. No dia 24 de junho.

Na mensagem final, Severino enfatizou a importância da união, do
engajamento, da politização e da
qualificação dos oficiais mercantes,
que integram a categoria que tem a
taxa mais elevada de sindicalização
entre todos os sindicatos nacionais.
“Hoje, o índice de adesão chega a
96% entre os oficiais mercantes.
Isso retrata o grau de confiabilidade

alcançado pelo SINDMAR nos últimos anos. Nossa entidade trabalha
o presente pensando no futuro, e
somente com luta coletiva e constante qualificação nos manteremos
preparados para o exigente mercado de trabalho e com condições
favoráveis para o Brasil e para seus
filhos marítimos”, conclui. No dia
15 de junho.

Norsul triunfa entre as melhores
Leo Almeida

A Companhia de Navegação Norsul foi eleita a melhor empresa do
setor de transportes em 2004, pela
Editora Abril e Grupo Exame. A empresa registrou seu nome no grupo
das vinte melhores companhias do
ano passado no Brasil. A premiação
aconteceu no Clube Monte Líbano,
em São Paulo, e contou com as
presenças do Ministro da Fazenda,
Antônio Palocci, do Presidente da
CONTTMAF e do SINDMAR, Severino
Almeida, e do Presidente da Norsul,
Hugo Figueiredo, entre muitas outras
personalidades. Os louros da vitória
da Norsul serviram para despertar a
atenção dos empresários para o lucrativo mercado aquaviário no país.
Leo Almeida

Severino Almeida recebe alta condecoração da Marinha brasileira
O Presidente do SINDMAR, Severino Almeida recebeu a medalha da Ordem do
Mérito Naval, a mais alta condecoração da Marinha do Brasil, em cerimônia
solene realizada na Escola Naval. O Inspetor Geral da Fronape, o CLC José
Menezes Filho, também foi homenageado com a mesma insígnia.
A medalha foi criada em 11 de julho de 1934 para premiar militares que se
distinguiram no exercício da profissão e, excepcionalmente, personalidades
civis e militares que tenham prestado relevantes serviços à Marinha brasileira.
A insígnia da Ordem do Mérito Naval tem no anverso a efígie da República,
rodeada de um círculo de esmalte azul, no qual estão gravadas as palavras as
palavras “Mérito Naval” e, no reverso, em idêntico círculo, a palavra “Brasil”.
O Segundo Presidente da entidade, José Válido, e os diretores Odilon Braga
e José Serra também presenciaram a solenidade. No dia 10 de junho.
O Brasil movimentou quase 400
milhões de toneladas de cargas em
águas brasileiras no ano passado.
Segundo a Confederação Nacional
dos Transportes, isto representou
um crescimento de 14,5% em relação a 2003. Aproveitando-se da
boa maré das exportações no país, a
Norsul alcançou a primeira posição
na navegação de cabotagem após
um faturamento de US$ 148 milhões
e lucro de US$ 52 milhões no último
ano. Como conseqüência disto, a
empresa obteve a maior taxa de
rentabilidade no setor, com retorno
de 56,9% sobre o patrimônio.
O Presidente da Norsul, Hugo Figueiredo, disse que, apesar de o mercado sofrer constantes variações, a

valorização da criatividade é sempre
a melhor opção. “Adotar soluções
específicas de acordo com o interesse dos clientes é primordial para
o sucesso da Norsul”, revela.
A criatividade citada ficou evidente no pioneirismo da empresa no
Brasil em operar o sistema empurrador-barcaça em mar aberto. Há
ainda a intenção de transportar
bobinas de aço produzidas pela
CST para a siderúrgica Vega do Sul,
através do porto de São Francisco
do Sul, em Santa Catarina, a partir
do primeiro trimestre do próximo
ano. Esta meta está próxima de
ser cumprida porque a companhia

lançou ao mar, no dia 20 de junho,
o empurrador Norsul Vitória, o
segundo e último do comboio que
realizará tal transporte.
Esse merecido prêmio pode transformar a Norsul em vitrine nacional
para as outras empresas que desejam atravessar os mares já navegados pela empresa do Presidente
Hugo Figueiredo e alcançar o porto
do sucesso. Os pomposos números
e enfáticos dados dessa companhia
evidenciam o transporte aquaviário
na melhor alternativa, pois o custo
é inferior às outras alternativas e a
agressão ao meio ambiente é muito
menor. No dia 28 de junho.
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SINDMAR e Mercosul Line perto de um acordo
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No ano passado, a companhia
conseguiu um empréstimo com o
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, o BNDES, e já
investiu, até o momento, US$ 25 milhões na construção de dois navios
porta-contêineres com capacidade
de 1.700 TEUs cada. Cerca de US$ 14
milhões foram destinados à compra
de dois motores principais das duas
embarcações. Apesar de a evolução
tecnológica dos estaleiros brasileiros
estar distante dos recursos utilizados nas empresas de construção naval do Japão ou da Coréia do Sul, que
entregam embarcações em cerca de
nove meses, acredita-se que em cinco anos haverá um desenvolvimento
nos estaleiros nacionais e que o
prazo de entrega das embarcações
será reduzido em um ano – hoje este
tempo é de três anos.
Atualmente há dois navios liberianos
da Mercosul Line sendo utilizados na
cabotagem brasileira com tripulação
estrangeira. O Mercosul Pescada e o
Mercosul Palometa têm 1.500 TEUs
cada um. O terceiro, o Mercosul
Tambaqui, tem previsão de estar
navegando somente em janeiro do
próximo ano. Outros dois navios,
que ainda estão em construção no
Brasil, deverão ser entregues até o
início de 2007 e ostentarão bandeira
do Brasil e navegarão com tripulação
brasileira. A intenção da companhia
é substituir as duas embarcações

em operação pelos dois navios que
estão sendo construídos em Itajaí,
no Sul do Brasil, e construir outros
para aumentar a frota.
Segundo Elias, os custos para a
construção de cada navio subiram
de cerca de US$ 34,3 milhões para
pouco mais de US$ 46 milhões. O
Diretor-Executivo da empresa também afirmou que, apesar da P&O
Nedlloyd ter escolhido o estaleiro
de Santa Catarina por causa da
capacitação técnica dos empregados, a companhia não contava
com as precárias instalações do
construtor naval. Isso explica por
que a empresa está financiando a
modernização do estaleiro, a título
de adiantamento, independente do
investimento do BNDES.
Na reunião, a Mercosul Line, que
está no mercado desde 1999, apresentou ao SINDMAR os motivos pelos quais não iniciou imediatamente,
conforme previsto, a operação do
navio Tambaqui. A embarcação não
teve sua licença de operação autorizada pela Antaq porque a agência
fez determinadas exigências. A empresa acredita na potencialidade de
crescimento da Marinha Mercante
tradicional e confirmou à diretoria
do SINDMAR sua intenção de operar
na cabotagem brasileira, com navios próprios e bandeira brasileira,
o mais rápido possível. No dia 28
de junho.

Leo Almeida

O SINDMAR recebeu a visita de
representantes da Mercosul Line,
subsidiária da anglo-holandesa P&O
Nedlloyd, na sede da entidade. O
encontro contou com a presença do
Diretor para Assuntos de Navegação
Marítima da FNTTAA e Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido,
do Diretor de Previdência Social do
SINDMAR, Enilson Pires, do DiretorExecutivo da Mercosul Line, José
Elias, do Gerente da P&O Nedlloyd
do Brasil, o CLC Antonio Luiz Baptista, e do Gerente de RH da V.Ships,
Alexandre Souza Lima. Na reunião,
ficou acertado o interesse de ambas
as partes na assinatura de um Acordo Coletivo de Trabalho.
O encontro foi marcado pela conversa entre os empresários e os
diretores do SINDMAR sobre o
mercado de trabalho. A perspectiva
da Mercosul Line é criar novos empregos diretos nos próximos meses.
“A viabilização de um ACT conosco é
fator primordial para o bom desenvolvimento do trabalho dos marítimos e para assegurar a boa relação
entre sindicatos e empresas”, afirma
o Segundo Presidente do SINDMAR,
José Válido.
O Diretor-Executivo da Mercosul
Line, José Elias, lembrou a estagnação por que passa a construção
naval brasileira. “O offshore vem
crescendo muito nos últimos anos
e a Mercosul Line percebe que o
mesmo não acontece com a Marinha
Mercante tradicional”, afirma Elias.
A companhia tem como principal
segmento o transporte de contêineres pela navegação de cabotagem.
“Todo o investimento feito até agora
não compensou, mas a companhia
acredita na lucratividade desse segmento. Os entraves podem até ser
desestimulantes, mas a empresa
quer investir no Brasil”, completa,
dando sinais de que os empresários
começam a perceber que o transporte marítimo é, sem dúvida, o mais
barato e o mais viável no Brasil.

Divulgação

Justa homenagem ao
jornalista Alyrio Sabbá
O jornalista Alyrio Sabbá foi homenageado pelo
Centro dos Capitães da
Marinha Mercante, no Rio
de Janeiro. Em sua jornada profissional ao longo de mais de 30 anos,
Alyrio Sabbá recebeu as
medalhas do Mérito Naval
e do Mérito Tamandaré.
A cerimônia foi marcada
pelo reconhecimento do
Centro de Capitães ao
trabalho do colunista, não
só no jornal O Liberal, no
Pará, mas por toda a sua
trajetória como jornalista,
divulgando notícias sobre
a Marinha Mercante. O
evento contou com a presença do Primeiro Presidente do
SINDMAR, Severino Almeida,
do Segundo Presidente da
entidade, José Válido, dos
diretores José Serra, Marco
Aurélio e Odilon Braga e de
autoridades da Marinha. No
dia 20 de julho.

Trabalhadores em transporte se
unem em defesa da criança e do
adolescente
Profissionais em transporte de
diferentes ramos de atividades e
categorias se reuniram em Corumbá,
no Mato Grosso do Sul, e lançaram
a Campanha Internacional Contra
a Exploração Sexual na Hidrovia
Paraguai–Paraná.
A campanha é uma iniciativa do
Sindicato dos Trabalhadores em
Transporte Fluvial de Mato Grosso
do Sul e tem a participação da Organização Internacional do Trabalho,

a OIT, da Federação Internacional
dos Trabalhadores em Transporte,
a ITF, da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transporte
Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos
Portos, a CONTTMAF, e da Federação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Aquaviários e Afins, a
FNTTAA. O objetivo principal da
iniciativa é fazer um enfrentamento
à exploração sexual de crianças
e adolescentes na bacia do Rio
da Prata, através de uma rede de
contatos que possa delatar todo e
qualquer tipo de violência contra
os mesmos, através do disque-denúncia: 0800-99050 (de segunda a
sexta, das 19 às 21 horas). Além disso, a campanha busca conscientizar
os trabalhadores a se manterem
alertas e evitarem conduzir crianças
e adolescentes desacompanhados
em seus transportes. “Os marítimos
brasileiros, há décadas, têm experiência em campanhas desse porte”,
revela o Presidente da FNTTAA,
Ricardo Ponzi, lembrando as mobilizações contra o nazi-fascismo,
o álcool e as drogas e em defesa
dos portadores do vírus HIV, através
dos anos. “Os marítimos brasileiros
têm a tradição de luta nessas campanhas”, afirma Ponzi. No dia 23
de junho.
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Alte Souza Pinto da RPB-IMO
morre em Londres
O Almirante-de-Esquadra Mauro
Magalhães de Souza Pinto morreu no
último 12 de julho, vítima de infarto,
em Londres, na Inglaterra. O Alte foi
cremado três dias depois na capital
inglesa. O Embaixador do Brasil na
Inglaterra, José Maurício Bustani, o
Cônsul-Geral do Brasil, Fernando
Paulo de Mello Barreto Filho, e o
Diretor do MSC da IMO, Sekimizu,
compareceram à cerimônia de cremação do corpo do Alte Souza Pinto. O
Comandante Darlei Pinheiro também
compareceu à cerimônia. O Almirante-de-Esquadra deixou esposa e um
casal de filhos.
O Alte Souza Pinto, que era gaúcho e
tinha 65 anos, tinha assumido no dia
29 de março deste ano o comando
da RPB-IMO. Ele substituiu o também Almirante-de-Esquadra Sérgio
Florêncio Chagasteles. Na ocasião da
cerimônia de passagem de comando,
compareceram o Embaixador do
Brasil, José Maurício Bustani, o Cônsul-Geral, Fernando Paulo de Mello

Barreto Filho, além de Representantes
Permanentes perante a IMO, do Grulac
(Grupo Latino-Americano), da União
Européia, da Federação Russa, China,
Hong Kong e Cingapura. O nosso representante perante a RPB-IMO, Darlei
Pinheiro, esteve presente à solenidade
de Passagem de Comando.
Em sua carreira militar, o Alte Souza Pinto
ocupou, entre outros, os postos de Capitão dos Portos do Estado da Paraíba,
Comandante em Chefe de Esquadra,
Comandante de Operações Navais,
Diretor Geral de Navegação e Chefe do
Estado-Maior da Armada.
Criada através de decreto presidencial,
em novembro de 2000, com a finalidade
de intensificar a defesa dos interesses
nacionais em atividades que envolvem
as questões de segurança da navegação e proteção ao meio ambiente, a
Representação Permanente do Brasil
exerce papel político e diplomático no
cenário marítimo internacional. Formula
propostas a serem adotadas pelo país
perante a IMO, reforçando a posição do
Brasil contrária à influência de grupos
poderosos, organizados e experientes
na disputa internacional.

Navegue
conosco

www.sindmar.org.br
Navegue com quem está
sempre conectado a você.
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Arquivo

Para os trabalhadores marítimos, a participação da organização sindical marítima na interlocução com a RPB-IMO
significa a garantia de que as questões
que afetam diretamente a rotina de bordo, como excesso de trabalho, a dificuldade de acesso a portos, o abandono e
a criminalização de marítimos, terão a
participação da visão dos trabalhadores
aquaviários brasileiros.
Até o fechamento desta edição, o
substituto do Alte Souza Pinto ainda
não havia sido escolhido. No dia 12
de julho.
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Há Força na União
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Há 67 anos organizando trabalhadores e
buscando a unidade no sindicalismo aquaviário.
Filiada à
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acordos

Marítimos da DCNDB
Overseas ganham novo
pacote de benefícios

E

ntidades sindicais marítimas e
executivos da DCNDB Overseas
S.A., antiga Docenave, reuniramse no último dia 29 de abril, na sede da
companhia, para a assinatura do termo
aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho
2004/2005.
Entre as conquistas obtidas pelos
empregados do quadro de mar, está a
nova redação da cláusula 05, que reduz
em 10% a diferença de remuneração
entre os empregados embarcados e os
que estão em repouso. Anteriormente,
os funcionários desembarcados recebiam 75% do salário pago ao pessoal
embarcado. Pelo novo acordo, os trabalhadores passarão a receber 85% desse
valor. O novo documento implica ainda
um reajuste do conjunto remuneratório
dos tripulantes fora da data-base.
Outra novidade é a ampliação do
escopo de tarefas remuneradas a título
de pró-labore. “Nosso objetivo é fazer
com que o benefício seja estendido a
todas as categorias de marítimos”, revelou o Consultor de Recursos Humanos,
André Teixeira. Além disso, a empresa
institui o pagamento da gratificação fixa
condicionada ao cumprimento de todas
as tarefas a bordo.
O Diretor para Assuntos de Navegação
Marítima da FNTTAA e Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido, lembrou que
a DCNDB conquistou credibilidade por

honrar todos os compromissos assumidos
com as representações dos trabalhadores.
“Nós torcemos para que a incorporação
de novas embarcações se torne realidade
porque a companhia tem dado mostras
de que busca trabalhar de forma conjunta
conosco”, destacou.
Para a Diretora de Carga Geral da
companhia, Cristiane Marsillac, as novas
cláusulas inseridas são uma resposta da
empresa às reivindicações do pessoal
de bordo que foram reivindicadas pelas
entidades sindicais marítimas, e embutem
avanços efetivos para todas as categorias.
“Estamos fazendo o possível para promover ações justas que prestigiem os marítimos. Esses trabalhadores constituem
uma equipe que é o coração da nossa
empresa”, ressaltou.
Também esteve presente à celebração do contrato, representando a
CONTTMAF, o Diretor-Secretário Geral
da entidade, Odilon Braga, e dirigentes
dos demais sindicatos das categorias
marítimas. Pela DCNDB, compareceu o
Analista Financeiro Rodrigo Loureiro.
Os efeitos do termo aditivo retroagem a 1º de abril. A vigência do atual ACT
vai até 30 de setembro deste ano.

Entidades sindicais marítimas e representantes da DCNDB celebram assinatura de termo
aditivo na sede da companhia
Leo Almeida
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SINDMAR
e Transtur
assinam
renovação
do ACT

Leo Almeida

O Segundo Diretor Financeiro do SINDMAR,
Jailson Bispo, e representantes da Transtur
assinam o ACT

A Aerobarcos do Brasil Transportes
Marítimos e Turismo S.A., a Transtur, e
o SINDMAR assinaram no último dia 16
de junho a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2004. Em reunião na
sede do sindicato, o Superintendente
da Transtur, Luís Paulo Carvalho, o
Diretor Administrativo Financeiro da
empresa, Vicente Oliveros Perez, e
o Chefe do Departamento Jurídico,
Luciano Tomé, assinaram o contrato
que contempla as reivindicações do
sindicato. O Segundo Diretor Financeiro do SINDMAR, Jailson Bispo,
coordenou a reunião.
Segundo Jailson, esse ACT terá
vigência até o dia 30 de abril do ano
que vem e é retroativo ao início do mês
de maio de 2005. “A negociação da renovação do ACT teve seus momentos
de impasse, mas conseguimos chegar
a um consenso. Acredito que este
acordo é benéfico a ambas as partes”,
conta, acrescentando que apesar do
longo período nas negociações com a
Transtur, as reuniões foram cordiais.
A Transtur S.A. presta serviço de
transporte aquaviário de passageiros
no trecho entre a Praça XV, no Rio de
Janeiro, e a Praça Araribóia, em Niterói, há 35 anos. A partir de 1996 a
empresa modernizou-se e começou
a operar catamarãs nessa linha.

acordos

SINDMAR assina novo Acordo Coletivo
de Trabalho com a Norskan

A

Norskan Offshore Ltda. e o
SINDMAR renovaram o Acordo
Coletivo de Trabalho no último
dia 20 de maio, com correção na tabela
salarial dos oficiais mercantes e eletricistas da companhia.
A assinatura do novo contrato ocorreu na sede da entidade sindical, no Rio
de Janeiro, e contou com as presenças
do Gerente Geral da empresa, Hans
Falnes Ellinger, e o Controller Marcos
Ruffier. O novo contrato tem validade de
dois anos e os efeitos de seus termos
retroagem a 1º de fevereiro de 2005.
Durante a reunião, o Presidente do
SINDMAR e da CONTTMAF, Severino
Almeida, apontou a política de investimento em pessoal implementada pela
Norskan como responsável pelo bom
desempenho da empresa nas atividades
de apoio marítimo brasileiro. Representando também o sindicato, compareceu
à reunião final o Diretor-Secretário
Odilon Braga.
De acordo com o Segundo Diretor
Financeiro do SINDMAR, Jailson Bispo,
o documento trouxe avanços significativos para os representados da entidade, como a extinção do pagamento
da diária de embarque. Com esta
cláusula, a companhia compromete-

Leo Almeida

Leo Almeida

se a pagar as mesmas remunerações
ao pessoal embarcado e desembarcado. “A Norskan mais uma vez saiu
na frente das outras companhias do
offshore, sendo a primeira este ano a
assinar o acordo coletivo conosco. A
empresa vem dando provas de que o
seu compromisso é com o crescimento
profissional de seu corpo de empregados”, atestou Jailson, acrescentando
que este foi o quarto ACT firmado entre
a companhia e o sindicato.
A Norskan recebeu em junho mais
uma embarcação do tipo AHTS (Nor-

Representantes do SINDMAR e da Norskan
assinaram o quarto ACT consecutivo

skan Copacabana), construída no estaleiro Aker Promar, que será destinada às
operações de suporte às plataformas de
petróleo da Petrobras, na Bacia de Campos. Cumprindo os planos de expansão
da frota, a empresa já encomendou
ao mesmo estaleiro a construção do
Norskan Botafogo, a ser entregue no
ano que vem.

Mantenha sempre seu
cadastro atualizado
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.
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SINDMAR acerta PLR 2005
com DCNDB Overseas

A

reunião realizada no último dia 27 de junho entre
a DCNDB Overseas S.A. e
o SINDMAR foi marcada
pela assinatura do Termo de Acordo
sobre a Participação dos Empregados
Marítimos nos Resultados do Grupo
Docenave, a PLR 2005. O encontro
na sede da companhia contou com as
presenças do Diretor para Assuntos
de Navegação Marítima da FNTTAA e
Segundo Presidente do SINDMAR, José
Válido, do Diretor de Previdência Social
do SINDMAR, Enilson Pires, do Gerente
Administrativo da DCNDB, Fernando
Mascarenhas de Barros, e do Consultor de RH da empresa, André Coelho
Teixeira, além de outros representantes
sindicais marítimos.
Diferentemente da participação do
ano passado, a PLR 2005 tem como principal característica a extinção do gatilho.
“Em 2004, se um funcionário não atingisse
um determinado indicador, não receberia
a PLR, a despeito da performance de
outros índices. Este acordo é diferente:
mesmo que ele não atinja a meta principal
da empresa, o desempenho da equipe
dele no navio vai ser o fator determinante. As metas dos navios têm peso maior
nesse programa. Se o navio for bem, ele
ganha”, explica Fernando, afirmando que
agora nenhum empregado será excluído
da PLR 2005.
“Há casos em que o funcionário não
poderá receber a PLR integral. Os empregados que forem admitidos durante esse
exercício e os que forem desligados sem
justa causa, ou pedirem sua exclusão do
quadro de funcionários, receberão apenas
o proporcional, conforme os meses trabalhados”, relata o Gerente, afirmando que
a demissão por justa causa não oferece
oportunidade de recebimento da PLR.
O empregado que se afastar por motivo
de acidente de trabalho receberá a PLR
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Leo Almeida

Líderes sindicais marítimos e representantes da DCNDB celebram PLR 2005

integral. Os casos de afastamento em conseqüência de doença não terão o mesmo
tratamento. “O funcionário licenciado por
esse motivo receberá a PLR proporcional
aos meses trabalhados”, conclui.
Como aconteceu neste ano em que
o pagamento da PLR só foi feito após
o mês de abril, quando foi publicado o
balanço anual da empresa, a intenção
da DCNDB Overseas é realizar o pagamento da PLR 2005 a seus funcionários
somente depois da publicação do
balanço, o que deverá ocorrer entre os
meses de abril e maio de 2006.
Até lá, as metas deverão ser cumpridas pelas equipes nos navios. Segundo
o Gerente Fernando, as principais tarefas deste ano estão voltadas para o
setor operacional. A meta do consumo
de óleo diesel não existia em 2004.
Este item foi colocado para que haja o
estímulo à economia.
Não tão bem explicado ficou o plano
de comunicação que será feito com os

marítimos embarcados. Apesar de concordar que correio eletrônico ou conversas
superficiais não representa a maneira
ideal, Fernando disse, durante a reunião,
que não está definida nem a forma nem
tampouco quando será feita a comunicação a bordo. Mas após a insistência dos
representantes do SINDMAR presentes ao
encontro, ficou assegurado que o comunicado será feito o mais rápido possível,
pois, para o sindicato, é essencial o comprometimento dos tripulantes, compreendendo perfeitamente o sistema.
“Os funcionários da DCNDB Overseas
e da antiga Docenave terão direito à PLR
2005. Isso significa, na teoria, a consolidação do pagamento contínuo anualmente deste numerário. Abre também a
possibilidade de um valor maior da soldada base, que no exercício 2004 estava
limitado a 1,4 do valor; agora, a evolução
pode chegar a 4,5 da soldada base. Essa
é a grande conquista da assinatura desse
termo”, relata José Válido.

acordos
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Clima de euforia marca

NAVALSHORE 2005
A

segunda edição da Feira e Conferência de Indústria Naval e
Offshore, a Navalshore, realizada entre os dias 11 e 13 de maio, no Rio
de Janeiro, e que teve o SINDMAR como
um de seus patrocinadores, superou as
expectativas da organização do evento
e recebeu cerca de 10 mil visitantes. O
clima de otimismo que tomou conta do
setor pode ser explicado pelo processo
de licitação em curso para a construção
de 22 petroleiros da Transpetro e pela
possibilidade concreta de o Brasil abocanhar boa parte da encomenda de 42
navios da PDV Marina, subsidiária da
estatal petrolífera venezuelana PDVSA,
em um empreendimento orçado em
US$ 2,2 bilhões.
Não por acaso, os assuntos que dominaram a mesa de debates no evento foram
o reaquecimento da
indústria naval brasileira e a utilização

do seguro-garantia, visando a obtenção
de financiamentos por parte dos estaleiros responsáveis pela execução dos
projetos. Após a frustração sentida com o
veto presidencial à Medida Provisória 177,
armadores, construtores navais, trabalhadores e representantes dos governos
federal e estaduais ligados ao setor deram
uma demonstração de força e, desde então, vêm apresentando alternativas que
viabilizem os planos de expansão da frota
de navios mercantes brasileiros, além de
embarcações voltadas para as atividades
de apoio marítimo, tendo como fim a
substituição das unidades estrangeiras
que ainda operam na costa do país.
Presente à solenidade de abertura da
conferência, o Secretário de Fomento
para Ações de Transporte do Ministério
dos Transportes, Sérgio Bacci, que também ministrou palestra em que abordou
os critérios de destinação dos recursos
do Fundo da Marinha Mercante. “Os recursos do FMM têm dado um novo fôlego ao setor. Em maio, o Conselho Diretor do fundo aprovou cinco projetos
que receberam, juntos, uma injeção

O Diretor-Secretário do SINDMAR, Odilon Braga,
recebe no estande da entidade o Secretário de
Energia, Indústria Naval e Petróleo do Estado do
Rio de Janeiro, Wagner Victer

de US$ 194 milhões. O momento atual
é muito bom porque temos demanda,
estrutura e recursos para incentivar novas encomendas”, ressaltou Bacci, que
também lembrou que desde a criação
do conselho, em 2004, foram aprovados
15 projetos pelos agentes financeiros,
os quais receberam financiamentos de
aproximadamente US$ 650 milhões.
Fotos: Leo Almeida

Wagner Victer e a Diretora da revista
Portos & Navios, Rosângela Vieira, realizam
o descerramento da Fita Inaugural durante
a abertura da Navalshore
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O Secretário de Fomento
para Ações de Transporte
do MT, Sérgio Bacci, visita
o estande do SINDMAR. Ao
lado, o Diretor-Procurador,
Marco Aurélio

A feira e conferência, promovida pela
Revista Portos e Navios, ocupou uma
área de 32 mil metros quadrados, no
Píer Mauá, ao lado do Porto do Rio
de Janeiro. O estande do SINDMAR,
na Navalshore 2005, ficou localizado
no espaço B 37. Cerca de 115 expositores, 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,
participaram do evento. A área ocupada pelos expositores foi 80% superior
à do evento do ano passado, quando
a feira foi instalada no Armazém 06
do cais do por to. A Navalshore vai
retornar em 2006 em local e data a
serem definidos.

Deste total, 40% foram destinados à
indústria do Rio de Janeiro.
Para Bacci, a encomenda de navios
de grande porte pela subsidiária de
transporte da Petrobras mobilizou os
estaleiros nacionais que, em busca do
aprimoramento tecnológico, fizeram
parcerias com companhias estrangeiras.
“A capacidade de construção de embarcações no exterior está praticamente
definida até 2009. Com isso, o Brasil se
torna importante mercado para receber
novas encomendas”, explicou.
O secretário fez referência aos trabalhadores marítimos que pela primeira vez
integram o Conselho Diretor do FMM.
“Todos os avanços obtidos com a Lei
10.893 foram fruto de um trabalho coletivo entre trabalhadores, empresários
e Governo. Nós não podemos perder de
vista esta união do setor que luta para
seguir em frente”, alertou.
O presidente do Syndarma, Hugo
Figueiredo, por sua vez, lamentou o que
chamou de “excesso de contingência
de recursos” pelo Governo Federal. Em

resposta, Bacci informou que a arrecadação do FMM deverá atingir R$ 1,5 bilhão até o final do ano, incluindo nesse
cálculo financiamentos, pagamentos de
juros e taxas de uso do fundo. Prometeu
ainda liberar, até o final do ano, R$ 678
milhões para projetos de construção
de navios.
Para o Secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Estado do Rio
de Janeiro, Wagner Victer, que também
prestigiou a Navalshore, o Parque Naval
brasileiro atingiu um estágio de competitividade suficiente para atender à demanda do segmento de apoio marítimo
pela construção de novas plataformas
de perfuração, navios para afretamento
à Petrobras e plataformas de petróleo
para a exportação.
Victer também reproduziu dados do
Syndarma que apontam que os armadores privados pretendem construir 38
navios para cabotagem: dez graneleiros,
cinco para o transporte de produtos
químicos e 23 de carga geral. O projeto
total custaria US$ 1,2 bilhão.

O secretário também aproveitou a
ocasião para exigir do Governo Federal uma política para estimular o uso
de embarcações de apoio offshore
com bandeira brasileira. “Hoje, quase
70% dessa frota é estrangeira”, afirmou, acrescentando que os custos
com a aquisição destas unidades
atualmente seriam menores do que
os praticados com o afretamento. “O
Brasil poderia seguir o exemplo dos
Estados Unidos, onde toda a operação é própria”, disse. Segundo Victer,
a secretaria previu a encomenda de 40
novas embarcações para operações
no offshore até 2008, no valor total
de US$ 800 milhões.
O secretário também pregou uma
política para a promoção de transporte de commodities em embarcações
de bandeira nacional. “O frete custa
2,5 vezes mais o preço do minério
negociado”, argumentou, lembrando
que o Brasil exportou no ano passado
cerca de 200 milhões de toneladas de
minério de ferro.
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SINDMAR move ação
e Justiça determina
reabertura do

Leo Almeida

PLANO

PETROS
A

Paulo Henrique
Fagundes exige o
funcionamento da Petros
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Petrobras terá de admitir mais
de sete mil funcionários no
Plano Petros. A ordem foi expedida pela juíza Salete Maccalóz, da
7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e foi
publicada no dia 6 de junho no Diário
Oficial da União. Assim, a Petrobras
terá de cumprir integralmente a medida
liminar concedida em janeiro de 2003.
De acordo com a decisão, a companhia terá de inscrever todos os novos
empregados na Petros, mantendo o
funcionamento regular do plano.
“Esta nova conquista ajuda tanto os
marítimos quanto o pessoal do quadro
de terra da Petrobras. Inicialmente
estimávamos que seriam mais de sete
mil novos petroleiros alcançados pela
medida judicial. Agora, estamos cientes
que, na realidade, são mais de nove mil
novos funcionários. Ficamos felizes por
isto. A nossa luta por isonomia não
pode distinguir um quadro do outro. Todos devem ser tratados de igual forma”,
salientou o Presidente do SINDMAR e
da CONTTMAF, Severino Almeida.
Além disso, a decisão afasta cada
vez mais o fantasma da migração do
Plano Petros para o Plano Petrobras
Vida, o PPV, desmontando a intenção
da Petrobras em desvincular-se das
obrigações com a Petros.
A Petrobras oferece, hoje, apenas
um seguro de vida aos novos contratados, impedindo o ingresso deles

na Petros, o que ocasiona perdas a
todos, na medida em que os novos
empregados estão sem previdência
complementar. Os integrantes do Plano
Petros perdem, também, porque não
está havendo o ingresso de novos participantes. Assim, conseqüentemente,
não existem novos recursos no plano
porque não há novos ingressos.
De acordo com esta decisão, a
Petros e a Petrobras deverão manter
o Plano Petros aberto e funcionando
regularmente. Além disso, a estatal deverá comprovar a inscrição na Petros de
todos os empregados contratados após
o mês de agosto de 2002 ou, como
alternativa de cumprimento da liminar,
creditar os prejuízos apresentados no
plano neste período. “Ciente disso, a
Petrobras recorreu da decisão, insistindo em expedientes pouco éticos, se valendo de depósitos feitos no passado,
justificando os prejuízos nos últimos
dois anos do Plano Petros”, afirma o
advogado Paulo Henrique Fagundes.
Até o fechamento desta edição, ainda
não havia qualquer decisão quanto ao
recurso de agravo de instrumento
interposto pela Petrobras
perante o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região.
A ação judicial ajuizada pelo SINDMAR,
através do advogado
Fagundes, visa à integração dos novos funcionários da Petrobras no Plano
Petros. “A postura da empresa tem gerado

uma série de conseqüências negativas.
A Petros está entrando num processo
nefasto de acumulação de prejuízos,
pois não há capitalização. Como a
Petrobras não conseguiu derrubar as
ações, ela fechou o plano e, com esta
atitude, pretendia barganhar o processo
negocial para elaboração de um outro.
O diferencial desta decisão judicial é o
impedimento da criação de qualquer
ato que ocasione a eliminação do Plano
Petros”, esclareceu Fagundes.
Por trás desta luta está a manutenção do Plano Petros, devendo ser
oferecido para todos os trabalhadores
do Sistema Petrobras. A CONTTMAF,
o SINDMAR e as demais entidades
sindicais marítimas, além de diversos
sindicatos e associações afins, se uniram
para resistir às tramas de mudanças, iniciadas no Governo FHC, que objetivam
alterar o atual Plano Petros de benefício
definido, com a participação solidária
da Petrobras, para transformá-lo num
plano de contribuição definida, mais
interessante ao sistema financeiro.
Com a suspensão da migração,
mediante a ação judicial proposta
pelo SINDMAR perante a 7ª Vara
Federal do Rio de Janeiro, as
entidades sindicais garantiram a
permanência de todos os participantes na Petros, incluindo aqueles que receberam
incentivo financeiro para
trocar de plano.
A situação discriminatória a que os
aposentados e pensionistas do Plano Petros estavam sendo submetidos
está sendo dirimida após três

Esta nova conquista
ajuda tanto os
marítimos quanto
o pessoal do
quadro de terra da
Petrobras. A nossa
luta por isonomia
não pode distinguir
um quadro do
outro. Todos devem
ser tratados de
igual forma
anos de luta, aproximadamente. A
estatal reconheceu que a única solução
para os impasses é o tratamento isonômico. Diante disso, após a assinatura do
Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2005,
a Petrobras proporcionou aos aposentados e pensionistas assistidos pelo
Plano Petros um adiantamento de três
salários-benefício. A mesma concessão
foi feita aos empregados inativos do
quadro de terra. Cerca de 40 mil aposentados e pensionistas já receberam
os benefícios. Com isso, foram favorecidos outros três mil do quadro de mar
da companhia, também assistidos pelo
Plano Petros.
Apesar de ainda ter pela frente
outros desafios no que se refere à
conquista da gestão da Petros, como
o equacionamento dos problemas do
plano – fim do limite de idade e correção do cálculo dos benefícios dos
pensionistas –, as entidades sindicais
marítimas reafirmam sua posição de
luta em prol do bem-estar de seus representados.
A Petros paga, atualmente, cerca de
50 mil benefícios, representando um
valor superior a R$ 70 milhões.
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Mulheres
rompem paradigmas

na Marinha Mercante

A

s mulheres que vivem nos países latino-americanos ainda
estão longe de obterem acesso
às oportunidades de trabalho oferecidas
aos homens. Em alguns segmentos da
atividade econômica, como a Marinha
Mercante, a ausência de uma legislação
que considere a participação feminina e
as especificidades da profissão aumentam o abismo que separa as condições
laborais proporcionadas a homens e
mulheres. Pensando nisso, cerca de 40
trabalhadoras que atuam em diferentes
segmentos do setor de transporte marítimo em países com tradição marinheira
se reuniram no dia 10 de abril em evento
organizado pela Federação Internacional
dos Trabalhadores em Transportes, a ITF,
no Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro,
durante a Conferência Internacional da
entidade. As oficiais compartilharam
as experiências vividas a bordo e expressaram o desejo de reverter algumas
práticas hostis constantes na indústria
marítima mundial.
O assédio moral, a luta por uma legislação pertinente para casos de gravidez,
a discriminação salarial e o sexismo
foram os itens apontados pelas trabalhadoras presentes ao encontro como
sendo os de maior preocupação. “Muitas
vezes temos que mostrar não apenas
que sabemos executar alguma tarefa,
mas que sabemos desempenhá-la com
destreza. O homem já não sofre tanto
esse problema. Nós precisamos sempre
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estar provando para alguém a nossa
capacidade”, advertiu a oficial argentina
Maria Lídia Ferrari para depois emendar:
“Por mais que as mulheres ajam com
profissionalismo, o que predomina é
uma atitude discriminatória em relação
ao trabalho feminino a bordo. Parece que
estamos sempre à prova.”
Um estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial em 58 países constatou
que a Costa Rica é o único latino-americano que aparece na relação das 20 nações
com menor diferença de tratamento entre
homens e mulheres. A pesquisa considera
questões como o acesso à educação e à
saúde, participação política e econômica
e oportunidades de trabalho. O Brasil,
por exemplo, aparece na 51ª posição no
ranking de países em que a desigualdade
por gênero é menos acentuada, atrás
dos vizinhos argentinos, que se situam
em 35º lugar.
O autor do estudo, Augusto López
Claros, Economista-Chefe do Fórum,
afirmou que, muito embora haja igualdade no nível de escolaridade e de capacitação técnica de homens e mulheres
na América Latina, os salários delas
permanecem num patamar inferior ao
deles. Em um levantamento recente, a
ITF revelou que uma em cada cinco mulheres sofre algum tipo de preconceito.
A entidade acrescenta que essa mentalidade acarreta para as trabalhadoras
perspectivas profissionais menores e
falta de oportunidades de promoção.

Em encontro
organizado pela
ITF, trabalhadoras
marítimas debatem
seus desafios e
perspectivas
Women breach paradigms in
the Merchant Marine
At a meeting organized by ITF, female
Seafarers debate its challenges and
perspectives
Women that live in Latin American countries still
are far from getting access to work opportunities
offered to men. In some segments of economic
activity, as in the Merchant Marine, lack a specific legislation taking into account the feminine
participation, as the peculiarities of sea tasks
increase the abyss that separates labor conditions offered to men and women.
Aware of this, around forty female workers
who actuate in different segments of waterway
transport in countries with seafaring traditions
congregated in April 10, in an event organized by
the International Workers Transport FederationITF at Sheraton Hotel, in Rio de Janeiro, during
the International Conference of the Entity. The
Female officers shared experiences they lived
on board and expressed the desire to revert
some constant hostile practices still current in
the worldwide maritime industry.
Moral harassment, struggle for a per tinent
legislation for cases of pregnancy, wage
discrimination and sexism were items pointed
by the female attending the meeting, as the
most worrying ones. “Very often we have to
show that we know not only how to perform a
given task, but, more than this, that we can do
it with dexterity. Men do not suffer this problem.
We always need to be proving to someone
our capacity” warned Argentine officer Maria
Lia Ferrari before amending. “No matter how
professionally women may act, a discriminatory
attitude towards feminine work prevails on board.
It seems that we are always on trial”.

Fotos: Leo Almeida

Trabalhadoras marítimas prestigiam
Conferência Internacional da ITF, no
Rio de Janeiro

A study carried through by the Worldwide
Economic Forum in 58 countries evidenced
that only Costa Rica appears in a list of the
20 nations with minor differences of treatment
between men and women. The research
considers questions such as political and
economical participation and job opportunities.
Brazil, for example, appears at the 51st position
on a rank of countries where gender inequality is
less prominent, below our Argentine neighbors,
placed as 35th.
Augusto Lopez Claros, author of the study, Chief
economist of the Forum, stated that even thou
there is equality in scholarity and in technical
skills of men and women in Latin America,
women wages remain at a level beneath men’s.
On a recent survey ITF disclosed that one out of
each five women suffers some sort of prejudice.
The Entity adds that this mentality implies lower
professional perspectives and lack of chances
for promotion on job for female workers.
Latin American countries also show a very low
level of parliamentarian participation, attested
Lopez Carlos, in an interview to Agency EFE.
He identified as an urgent task the definition
of new priorities for public budgets. “A good
share of the resources is bound for payment of
services rendered in the previous year, which

Os países latino-americanos também apresentam índice muito baixo de
atuação parlamentar, atestou López
Claros, em entrevista à Agência EFE.
Ele identificou como tarefa urgente a
definição de novas prioridades para
os gastos públicos. “Boa parte dos
recursos é destinado ao pagamento de
dívidas por serviços prestados no ano
anterior, o que impede os governos
de investirem o necessário em saúde
pública e educação”, advertiu.
As marítimas brasileiras, representadas no evento da ITF pelas oficiais Marcela Brandão da Silva Oliveira, Fabiana
dos Santos Andrade e Fernanda Eloah da
Silva Rocha, mostraram apreensão quanto à questão do assédio moral a bordo.
“As leis brasileiras não acompanharam e
evolução ocorrida nas relações de trabalho marítimo. Talvez essa questão se
deva ao fato de a entrada das mulheres
para a Marinha Mercante ser um fato
muito recente. Mas é preciso que as autoridades atentem para isso”, salientou
a 2ON Marcela Brandão.
A falta de mecanismos legais que
protejam as trabalhadoras em casos de
gravidez foi apontada como sério obstáculo para a inserção da mão-de-obra

“Muitas vezes temos
que mostrar não
apenas que sabemos
executar alguma tarefa,
mas que sabemos
desempenhá-la com
destreza.
O homem já não sofre
tanto esse problema.
Nós precisamos sempre
estar provando para
alguém a nossa
capacidade“
Maria Lídia Ferrari,
oficial argentina
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“As leis brasileiras
não acompanharam a
evolução ocorrida nas
relações de trabalho
marítimo”
Marcela Brandão, 2ON
feminina na indústria marítima. Tais
situações demandam cuidados específicos, já que a gestante se vê obrigada
a lidar com os riscos decorrentes do
esforço físico, da possibilidade de trepidação a bordo do navio e da dificuldade
de realizar exames durante o tempo de
embarque. “O que temos atualmente é
uma legislação uniformizada para todas
as categorias profissionais e uma das
nossas preocupações é lutar por mecanismos que adequem a maternidade à
vida marinheira”, afirma a Assessora de
Previdência Social do SINDMAR, Ana
Lucia de Oliveira Rosa.
Algumas oficiais relataram também
a vivência de momentos de incerteza
no ambiente de trabalho no período
imediatamente posterior ao do afastamento por gravidez. “Ao participar de
um processo seletivo para ingressar em
uma empresa, me disseram claramente
que eu não seria admitida porque a
companhia ainda não havia desenvolvido uma política referente à questão
da gravidez”, denunciou uma oficial que
pediu para não ser identificada.
O Comitê de Mulheres da ITF apurou que as trabalhadoras em transporte
marítimo sofrem discriminação ao
adquirirem responsabilidades familiares.
Exemplo disso são as dificuldades que
elas têm ao retornar ao emprego após a
gestação. O fato de os turnos de trabalho
serem alternados dificulta em grande
parte a criação dos filhos. Sabe-se que
em algumas partes do mundo, a indústria
do transporte ainda não reconhece os direitos fundamentais da maternidade e as
mulheres são demitidas ao engravidarem.
Esta é uma preocupação da entidade que
vem desenvolvendo campanhas pelos
direitos à reprodução, à maternidade, à
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paternidade e ao exercício das responsabilidades referentes aos mesmos.
Apesar do evidente anacronismo das
normas que regem as relações laborais
na atividade aquaviária, dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT,
mostram que o número de mulheres que
ingressam nas Escolas de Formação Oficiais Mercantes vem crescendo em todo
o mundo. Atualmente, elas representam
cerca de 2% da mão-de-obra marítima
composta de 1,25 milhões de trabalhadores ativos. No Brasil, as duas únicas
instituições de ensino de graduação do
setor já contam com o expressivo percentual de 29,3 % de mulheres em seus
cursos, sendo 32,6% no CIAGA e 24%
no CIABA. Neste ano, houve um incremento de 1,3% no número de alunas
matriculadas em ambas as escolas em
relação a 2004.
A esse respeito, o Primeiro Presidente
do SINDMAR, Severino Almeida, observou
que as características da Marinha Mercante no país favorecem a mão-de-obra
feminina. “As nossas marítimas, de um
modo geral, embarcam em navios de bandeira nacional com tripulação brasileira.
Esta é uma condição que não é comum
em outros pavilhões, especialmente nos
de conveniência. A mulher brasileira a
bordo não se defronta com o choque
cultural de comportamento entre homens
e mulheres de origens diferentes”, frisou
o dirigente, para quem a grande maioria
das tripulações concorda que a vinda da
mulher para a vida marinheira melhorou
e muito a dinâmica de trabalho e o ambiente de bordo. “Inúmeras empresas já
nos relataram que estão impressionadas
com a qualidade do trabalho desempenhado por elas. Algumas até dizem que
só não embarcam mais mulheres porque
não existe oferta suficiente no mercado”,
reconheceu.
O Primeiro Presidente do SINDMAR
disse, ainda, que uma legislação apropriada para casos de gravidez a bordo
e o incentivo ao embarque de maneira
responsável de casais são preocupações sobre as quais o sindicato estará
se debruçando.
Ainda no encontro da ITF, chegouse ao consenso de que o sistema de

hinders the governments to invest the necessary
amounts in health and education”, warned he.
Brazilian female seafarers, represented at the
ITF event by officers Marcela Brandão da
Silva Oliveira, Fabiana dos Santos Andrade and
Fernanda Eloah da Silva Rocha, manifested
their apprehension as to the moral harassment
issue. “Brazilian laws have not kept in pace with
the evolution that maritime work went through.
Perhaps this question is due to the fact that the
admittance of women in the Merchant Marine
is very recent. But is it is required that Authorities
attempt to it” pointed out the Second Officer
Marcela Brand.
Lack of legal mechanisms to protect workers in
pregnancy was pointed as a serious obstacle for
insertion of female hand in maritime industry.
Such situations demand specific cares as a
pregnant worker is required to deal with the risks
derived from physical efforts, ship vibrations,
and the difficulty to carry through examinations
during engagement time. “What we actually
have is a uniform legislation for all professional
categories; one of our concerns is to struggle for
mechanisms to adjust maternity to life at sea”,
states Sindmar Social Security Assessor, Ana
Lucia de Oliveira Rosa.
Some officers also reported to have experienced
moments of uncertainty at the work environment
immediately after pregnancy leave. “As I
participated of a selective process to enter a
company, I was clearly informed I would not
be admitted because the company had not
yet developed a policy regarding pregnancy”,
denounced a female officer whose name is
withheld by request.
ITF Women Committee ascer tained that
female workers on maritime transport suffer
discrimination when acquiring familiar
responsibilities. As, for instance, the difficulties
they face to retake their jobs after pregnancy
leave. Due to regular alternation of work shift
aboard it results extremely difficult for sea
women to bring up their children. It is known that
in some parts of the world the maritime industry
does not acknowledge yet the basic rights of
maternity and, therefore, women are fired as
they get pregnant. This is a major concern of
the Entity that keeps developing campaigns on
behalf of the rights of reproduction, motherhood,
fatherhood and the exercise their inherent
responsibilities.
Despite the evident anachronism of labor
norms that rule maritime activity, data of the
International Labor Organization (ILO) show that
the amount of women who enter the Merchant
Marine Officers´ Academies keeps growing in
the entire world. Currently, they represent about

bandeiras de conveniência contribui
para agravar a desigualdade no tratamento dispensado às mulheres. Esta
constatação abriu um debate entre as
trabalhadoras marítimas presentes que
sugeriram que a ITF articule uma campanha mundial com as suas 621 entidades
sindicais filiadas em 137 países para a
criação de dispositivos que as protejam
contra este sistema.
A ITF manifestou apoio à visão de que
sindicatos fortes necessitam de uma participação feminina efetiva – as mulheres
somam aproximadamente 12% dos cinco
milhões de associados aos sindicatos filiados à Federação Internacional, que não se
limita à representação no setor marítimo.
O Comitê de Mulheres da entidade espera
sindicalizar um número cada vez maior de
trabalhadoras, capacitando-as para melhorar suas condições de trabalho e para
que conquistem igualdade de direitos.
As trabalhadoras presentes ao evento
no Hotel Sheraton estabeleceram uma
rede de contatos, vislumbrando uma
articulação futura entre as sindicalistas
que atuam na indústria do transporte.
Através desta rede, elas acreditam que
podem trocar informações e experiências
de forma solidária.

2% of maritime workmanship which comprehends 1,25 million of active workers. In Brazil, the two
graduation Entities of the sector already count the expressive percentage of 29,3 % of women in their
courses, being 32.6% at CIAGA and 24% at CIABA. Presently an increment of 1,3% of female cadets
was registered in both Academies in relation to 2004.
As to it, First President of the SINDMAR, Severino Almeida, observed that the characteristics of the
Merchant Marine in this Country favor feminine workmanship. “Our female seafarers, as a rule,
engage on ships of Brazilian national flag, with Brazilian crews. This is a kind of condition which is
not common to other pavilions, specially on flags of convenience. Brazilian women do not face the
cultural shock of behavior among men and women of different origins” stressed he, who still deems
that the admission of women to sealife has improved, by far, labor dynamic and board environment.
“Several Companies have reported to be impressed by the quality of work female officers develop.
Some of them even state that they do not embark a greater amount of women because they are not
available”, recognized he.
SINDMAR First President still said that an adequate legislation concerning cases of pregnancy aboard
as well as responsible embarkment of couples are concerns the Union will be pondering about. Still,
at ITF Meeting, consensus has been reached that the flags of convenience system contributes to
aggravate the inequality of treatment dispensed to women. This statement opened a debate among
female workers that, then, suggested ITF to articulate a world-wide campaign with its affiliates, i.e.,
621 syndical entities over 137 countries, to create devices to protect them against this system.
ITF manifested its support to the sight that strong Unions do need effective feminine participation women count as circa 12% of five million associates to of Unions affiliated to ITF, which is not limited
to representing the maritime industry sector. The Women Committee of the Entity expects to unionize
an ever growing number of female workers enabling them to improve their labor conditions and to
conquer parity of rights.
The workers attending the event at the Sheraton Hotel established a net of contacts, aiming at a future
articulation among the unionists that actuate in the transport industry. By means of this net, they believe
to be able to exchange information and experiences ina solidaristic mood.

Oficiais mercantes mulheres
discutiram seus desafios na profissão
em encontro promovido pela ITF
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Ana Lucia de Oliveira Rosa

Salário-Maternidade:
Legislação brasileira não contempla profissionais aquaviárias

O

ingresso de mulheres
na Marinha Mercante,
um universo predominantemente masculino,
vem expondo o anacronismo da legislação brasileira, tendo em vista as
peculiaridades do mercado de trabalho
marítimo e a natureza feminina. As trabalhadoras do setor são submetidas a
uma dura rotina de trabalho, imposta
a bordo de embarcações. Além disso,
elas cumprem longas rotas, fazendo
com que fiquem sem contato físico
com seus familiares por quatro, cinco
ou até seis meses. Ao embarcarem, as
tripulantes submetem-se a trabalhos
extremamente técnicos e diferenciados
e a atividades que demandam grande
esforço físico, como subir e descer
longas escadas e atuar em posições
bastante desconfortáveis. Ficam ainda
constantemente sujeitas aos efeitos da
trepidação e vibração proporcionadas
pelo ritmo incansável do navio.
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Contudo, situações especiais na
vida da profissional aquaviária, como a
maternidade, requerem leis específicas
que garantam o bem-estar da gestante
e do feto / bebê. É certo que a gravidez
não traz consigo o conceito de doença e sim de vida. Tal condição exige
cuidados especiais, como consultas
mensais de pré-natal, alimentação
balanceada; enfim, uma vida saudável e equilibrada, tanto física quanto
emocionalmente. Pode proporcionar
também algumas surpresas, como o
nascimento de natimorto, abortos
espontâneos, nascimento antecipado
a partir do sexto mês de gestação, ou,
ainda, outras situações imprevisíveis
como quedas ou qualquer mal-estar
próprio da gravidez. Vale ressaltar que
a bordo de navios não há estrutura
para socorrer ou mesmo fazer um
parto. A bordo não há possibilidade
de manter uma creche, conforme prevê
a legislação.

O que temos hoje é uma legislação
uniformizada para todas as categorias
profissionais. É bem verdade que as leis
trabalhistas e previdenciárias protegem
as mulheres gestantes nos contratos de
trabalho, garantindo o recebimento de
salários durante o período de gravidez
e o direito à licença-maternidade. A
legislação prevê dispensa para exames
médicos durante a gestação e saídas
antecipadas para amamentação. Tratam-se, contudo, de situações passíveis
de ocorrer apenas com as categorias
que exercem atividades laborativas em
terra. E como a legislação brasileira
poderá adequar a maternidade à vida
marinheira?
O armador entende ser impraticável
arcar com o custo e os procedimentos
de transferência de uma profissional
qualificada para um cargo administrativo em terra durante a gestação. O INSS,
por sua vez, alega que gravidez não é
sinônimo de incapacidade laborativa. A

Situações especiais na
vida da profissional
aquaviária, como a
maternidade, requerem
leis específicas que
garantam o bem-estar da
gestante e do feto/bebê.
É certo que a gravidez não
traz consigo o conceito de
doença e sim de vida. Tal
condição exige cuidados
especiais, como consultas
mensais de pré-natal,
alimentação balanceada;
enfim, uma vida saudável
e equilibrada, tanto física
quanto emocionalmente.
garantia de proteção especial, contudo,
deve ser responsabilidade da sociedade
organizada e o custo obrigatoriamente
necessita ser compartilhado por todos
os cidadãos, como ocorre em nações
desenvolvidas. Na Noruega, por exemplo, a mulher marinheira tem direito de
se afastar da atividade por até 56 semanas (48 semanas com salário integral
ou 56 semanas com 80% do valor). Ela
pode inclusive, a seu critério, entregar
parte deste período ao pai, caso este
seja marinheiro. A sociedade, por intermédio da Previdência Social, assume
todos os custos. Práticas diferentes,
mas com objetivos similares, existem
em vários outros países.

É absolutamente necessário, portanto, que o governo brasileiro crie, através
da Previdência Social, mecanismos jurídicos que contemplem a mão-de-obra
marítima feminina, que aumenta a cada
ano, desempenhando um importante
papel no processo da retomada do desenvolvimento da indústria naval e da
Marinha Mercante brasileira.
Com o objetivo de orientar a profissional aquaviária quanto às garantias
dadas pela legislação às mulheres
gestantes, a UNIFICAR transcreve trechos da atual legislação trabalhista e
previdenciária.

SALÁRIO-MATERNIDADE
É devido à:
• segurada empregada (com vínculo na CTPS);
• trabalhadora avulsa (pessoas
que trabalham em empresas,
cuja contratação é feita por
intermédio dos órgãos gestores
de mão-de-obra ou do sindicato
que as representam);
• empregada doméstica;
• contribuinte facultativa (a segurada que contribui ao sistema
previdenciário por vontade própria. Exemplos: a dona de casa
e a estudante);
• contribuinte individual (pessoas
físicas que exercem atividades
por conta própria ou prestam serviços sem relação de emprego);
• a segurada especial (as produtoras
rurais que exploram atividade em
regime de economia familiar).
A duração do Salário-Maternidade
é de 120 (cento e vinte dias), sendo
28 dias antes do parto e 92 dias após,
incluindo o dia do parto.
Em casos excepcionais, esse período poderá ser antecipado ou prorrogado em 2 (duas) semanas. Incluem-se aí

as situações em que existe risco de vida
para o feto, a criança ou a mãe, situações estas que exigem a apresentação
de atestado médico a ser apreciado pela
Perícia Médica do INSS.
Trata-se de licença remunerada concedida a gestante, garantida pela Constituição, sem prejuízo do emprego e salário.
O início do afastamento da empregada de seu trabalho será determinado
por atestado médico, o qual deverá ser
visado pela empresa.
O parto é considerado o fato gerador que garante o Salário-Maternidade,
bem como a adoção ou guarda judicial
para fins de adoção.
A comprovação para requerimento
do Salário-Maternidade após o parto
poderá ser feita mediante a apresentação da Certidão de Nascimento, podendo a segurada ser avaliada pela perícia
médica do INSS em caso de dúvida.
Para fins de recebimento do Salário-Maternidade, considera-se o parto
ocorrido a partir da 23ª semana – 6º
mês de gestação – inclusive no caso
de natimorto.
Em caso de aborto não criminoso,
comprovado, mediante a entrega de
atestado médico, a segurada terá direito
ao Salário-Maternidade correspondente
a duas semanas, quando ocorrer em
tempo inferior a seis meses de gestação,
ficando-lhe assegurado o direito de
retornar à função que ocupava antes
de seu afastamento.
Tratando-se de parto antecipado
ou não, ainda que ocorra parto de
natimorto, comprovado por atestado
médico, a segurada terá direito aos 120
dias previstos em lei (após o 6º mês de
gestação), sem necessidade de avaliação do médico perito do INSS.
No caso de empregos concomitantes, a segurada fará jus ao SalárioMaternidade relativo a cada emprego.
A segurada aposentada que retornar às atividades fará jus ao SalárioMaternidade.
O Salário-Maternidade da empregada será devido pela Previdência
Social enquanto existir a relação de
emprego.
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O Salário-Maternidade não pode ser
acumulado com benefício por incapacidade (Auxílio-Doença).
• A segurada em gozo de AuxílioDoença, inclusive o decorrente
de Acidente do Trabalho, terá o
benefício suspenso se vier a fazer jus ao Salário-Maternidade.
• Se após a cessação do pagamento do Salário-Maternidade a
Perícia Médica do INSS constatar
que a segurada permanece incapacitada para o trabalho pela
mesma doença que originou a
concessão do auxílio-doença
suspenso, este mesmo benefício
será restabelecido, fixando-se
novo limite.
A incapacidade de exercer atividades por motivo de gravidez de
risco, durante o período de gestação,
permite a segurada solicitar ao INSS o
Auxílio-Doença, mediante a realização
de perícia médica daquele instituto. O
benefício será suspenso com a apresentação junto ao INSS da Certidão de
Nascimento para a transformação em
Salário-Maternidade.
A segurada empregada (com vínculo
na CTPS) não tem carência perante o
INSS para requerimento do SalárioMaternidade.
O período de recebimento de Salário-Maternidade é considerado como
tempo especial para fim de Aposentadoria e Conversão de Tempo.
O Salário-Maternidade para a segurada empregada consiste numa
renda mensal igual à sua remuneração
integral, sem limite do teto previdenciário; quando a renda for variável, o
pagamento será calculado de acordo
com a média dos seis últimos meses
de trabalho, bem como dos direitos e
vantagens adquiridos.
O Salário-Maternidade será pago
diretamente pelo INSS ou mediante
Convênio com a empresa.
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O Décimo Terceiro Salário pago
pelo INSS (Abono Anual) corresponde
ao período em que a segurada esteve
em gozo do Salário-Maternidade; é
base de cálculo para a contribuição à
Previdência Social e para o FGTS.
Durante o período de percepção
de Salário-Maternidade, será devida a
contribuição previdenciária ao INSS.
O pagamento do Salário-Maternidade não pode ser cancelado, salvo
se após a concessão forem detectados
fraude ou erro administrativo.
À mulher grávida, é facultado o direito de romper o compromisso resultante
de qualquer contrato de trabalho, desde
que este seja prejudicial à gestação.
Basta, para tanto, que a segurada apresente o atestado médico.
Não constitui justo motivo para a
rescisão do contrato de trabalho da
mulher o fato de ela haver contraído
matrimônio ou de encontrar-se em
estado de gravidez.
• Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza contratos coletivos ou
individuais de trabalho, com
restrições ao direito da mulher
ao seu emprego, por motivo de
casamento ou de gravidez.
É garantida à empregada, durante
a gravidez, sem prejuízo do salário e
demais direitos, a transferência de
função, quando as condições de saúde
assim exigirem, assegurando a retomada da função anteriormente exercida,
logo após o retorno ao trabalho.

O que temos hoje é uma
legislação uniformizada
para todas as categorias
profissionais. E como a
legislação brasileira poderá
adequar a maternidade à
vida marinheira?

É garantida também a dispensa do
horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo,
seis consultas médicas e demais exames complementares.
Para amamentar o próprio filho,
até seis meses de idade, a mulher terá
direito, durante a jornada de trabalho,
a dois descansos especiais de meia
hora cada um, podendo ser dilatado
esse período a critério da autoridade
competente, quando a saúde do filho
assim exigir.

DA ADOÇÃO OU GUARDA JUDICIAL
PARA FIM DE ADOÇÃO
O Salário-Maternidade é devido à
segurada da Previdência Social que
adotar ou obtiver a guarda judicial para
fins de adoção de criança com idade:
• até um ano completo,
por 120 dias;
• a partir de um ano e até quatro
anos completos por 60 dias;
• a partir de quatro anos e até os
oito anos, por 30 dias.

O Salário-Maternidade é devido
à segurada independentemente de a
mãe biológica ter recebido o mesmo
benefício quando do nascimento da
criança.
O Salário-Maternidade não é devido se o Termo de Guarda não contiver
a observação de que é para fins de
adoção ou se só contiver o nome do
cônjuge ou companheiro – deve constar na nova Certidão de Nascimento ou
Termo de Guarda, o nome da segurada
adotante.
Quando houver adoção para mais
de uma criança, é devido um único
Salário-Maternidade. Ao empregador que infringir o dispositivo da lei,
será imposta penalidade em grau
máximo.

Você
sabia?
Trabalhadores contratados por empresas no regime celetista, obrigatoriamente
vinculados ao Regime Geral da Previdência Social / Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), que estejam em viagem
aos países com os quais o Brasil mantém
acordos internacionais, poderão usufruir
o direito a uma assistência médica no
exterior. O Ministério da Saúde, através
do Núcleo no Estado do Rio de Janeiro,
na seção de Acordos Internacionais,
emite o Certificado de Direito à Assistência Médica no Exterior (CDAM). Para
conquistar o benefício, o(a) segurado(a)
deverá comparecer ao Núcleo do Ministério da Saúde munido de:
• carteira de trabalho assinada
• último contracheque
• passaporte
• carteira de identidade

A assistência médica no exterior
também será estendida aos dependentes do(a) segurado(a), que deverão
apresentar documentos específicos, de
acordo com o grau de parentesco:

Cônjuge • Originais da certidão de
casamento e passaporte.
Filhos • Originais da certidão de
nascimento, carteira de identidade e
passaporte; o vínculo de dependência
se encerra aos 21 anos de idade.

Companheiro (a) • Deverá estar inscrito (a) no INSS, declarado na carteira
de trabalho ou apresentar declaração
original de Imposto de Renda de Pessoa
Física do empregado e passaporte.
O certificado só pode ser emitido
nos 15 dias que antecedem a data de
embarque do cidadão brasileiro. Essa
assistência médica no exterior tem validade somente em hospitais públicos.
O SINDMAR pode providenciar a
documentação exigida para cada grau
de parentesco, desde que essa esteja

correta. Só será requerida a apresentação de cópias autenticadas nos casos
em que o documento original não puder
ser entregue.
O documento é aceito nos seguintes países: Portugal, Espanha, Itália,
Grécia, Argentina, Chile e Uruguai. Não
há qualquer representação pública
ou privada nesses países que possam
prestar informação a respeito desse
atendimento.
A consulta às unidades do Ministério da Saúde distribuídas nos estados
brasileiros nas quais o CDAM é retirado
pode ser feita através do site: http://sna.
saude.gov.br/cdam/enderecos.cfm.

Mais informações:
O Núcleo do Ministério da Saúde no
Estado do Rio de Janeiro funciona
das 9h às 16h, na Rua México 128,
térreo - Centro. O telefone para
contato é (21) 2240-5868. Entre 12h
e 13h, o expediente é interrompido
para o almoço dos funcionários.
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O Fórum
Internacional de
Oficiais reuniu
dezenas de líderes
sindicais marítimos
de vários países

Rio de Janeiro sedia
3º International
Ofﬁcer’s Forum
Oficiais mercantes
se articulam
internacionalmente
para resolver
questões que
dificultam
o exercício
profissional
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rinta e um líderes sindicais marítimos de diferentes nacionalidades estiveram reunidos no dia 8
de abril para debater questões específicas que afetam as práticas laborais dos
oficiais mercantes em todo o mundo.
O Fórum Internacional de Oficiais, o
IOF, teve sua terceira edição realizada
no Rio de Janeiro, numa demonstração
de que a interlocução das lideranças
sindicais marítimas brasileiras é atuante
no cenário sindical internacional. Um
dos objetivos desta reunião foi discutir, de forma conjunta, questões que
afetam as rotinas de bordo e o futuro
dos oficiais.
Durante o evento, o Presidente do
SINDMAR, Severino Almeida, destacou
a preocupação das entidades sindicais marítimas brasileiras em relação
à questão da fadiga. “Nós sabemos
que o esgotamento físico dos oficiais

Rio de Janeiro hosts
3rd International
Ofﬁcer’s Forum
Merchant officers establish
international articulation to
solve questions that hinder their
professional performance
Thirtyone seafarers Union leaders of several
nationalities congregated last April 8, to debate
issues that affect labor practices of merchant
officers around the world. The International
Officers’ Forum (IOF) had its third edition carried
through in Rio de Janeiro with a demonstration
that the interlocution of Brazilian seafarers
leaders reverberates on the international Unions
scenario. One of the objectives of Rio’s meeting
was to discuss, as a whole, issues that affect
board routine and the future of officers.
During the event, President of the SINDMAR,
Severino Almeida, detached the concern of
Brazilian seafarers Unions about the fatigue
question. “We know that officers exhaustion can
cause serious accidents. Last year, there was
the case of a chief mate who simply blacked out
during a maneuver, while climbing a staircase”,
told Severino, mentioning the accident suffered
by Chief Mate Rômulo Quirino, in 2004.
“Fortunately no serious consequences arose,
but the Investigation Commission ascertained
that the cause of the accident was fatigue. The
officer fell from a height of 7,5 meters of height

after a sudden loss of senses and reflexes as
a consequence of excessive working hours,
hitting another crew member. This situation is
an absurd.”
The Delegation of Holland suggested that a
study about the number of accidents occurred
as a consequence of physical exhaustion and
fatigue, in the whole world, should be carried
trough.” This is a serious problem not dealt
with due importance, but we, officers, know its
drastic consequences” emphasized Ed Sarton
FWZ delegate.
At last year IOF in Manila, in the Philippines,
the subject of greater repercussion had been
criminalizing of officers in cases of abandonment
by company shipowners. At the present year’s
event, the matter returned to discussion and
it was proposed the creation of a multitask
among officers delegations and the International
Federation of Transport Workers (ITF). The action
we would like to see should arise from the to
see must result from the assembly of merchant
officers interlocutions by ITF.
“We need to define what problems affect us most,
in order to fortify our premises. This is an absurd
issue to which we need being mindful”, detached
Brian Orrel, Secretary-General of British NUMAST
Delegation, later adding: “A sad example of unfair
treatment was the Neptunia case, where, happily,
CONTTMAF intervened. Otherwise those officers
would be lost,” stressed Brian.
The English Union leader still remembered that,
after the advent of ISPS Code, officers started to
accumulate a wider number of functions aboard.
According to him, the overload is also a result
of crew reduction. Swedish, Danish, Australian,
Finnish and Norwegian delegations also reported
the same difficulties as to this point. “Such
limitations affect the maritime industry of all
Countries as a whole. Even shipowners suffer
with the weariness of their seafarers”, said
Christer Lindvall, representing the Swedish
seafarers Union.
“This question worries us a lot as the possibility
to face abandonment situations is more probable
on convenience flags regime. Is pollution a
crime? Then this is becoming very dangerous
because it turns out to be more usual, and it
is a very dangerous problem which solution
does not depend solely on crews, but also on
the shipowner that hire them. Therefore, it is
not fair to blame captains for these crimes.
Sometimes even though no human failure is
present, crewmembers are forced to lie in order
to receive their wages. It is needed much support
and protection to our associates that are being
criminalized.This involves much money. We need
keeping on fighting against this unfair situation”,

pode causar acidentes sérios. No ano
passado, ocorreu um caso em que o
CCB simplesmente ‘apagou’ durante
uma manobra, enquanto subia uma
escada”, conta Severino, referindo-se
ao acidente sofrido pelo CCB Rômulo
Quirino, em 2004. “Felizmente, não
houve conseqüências mais sérias, mas a
comissão investigativa constatou que a
causa do acidente foi a fadiga. O oficial
sofreu uma queda de 7,5 metros de altura após perdido os sentidos e reflexos
instantaneamente em decorrência das
horas excessivas de trabalho, atingindo
um outro tripulante. Esta situação é
absurda.”
Na ocasião, as representações sindicais da Holanda sugeriram que fosse
feito um estudo sobre o número de acidentes ocorridos em conseqüência ao
esgotamento físico e à fadiga em todo
o mundo. “Este é um problema sério ao
qual não se dá muita importância, mas
que nós, oficiais, conhecemos as suas
conseqüências drásticas”, enfatizou, Ed
Sarton, representante da FWZ.
No IOF do ano passado, realizado
em Manila, nas Filipinas, o assunto de
maior repercussão nas discussões foi a
criminalização de oficiais em casos de
abandono por parte das companhias
armadoras. No evento deste ano, o
assunto voltou a ser discutido e foi

“A fadiga é um
problema sério ao
qual não se dá muita
importância, mas
que nós, oficiais,
conhecemos as suas
conseqüências drásticas”
Ed Sarton, representante da FWZ
proposta a criação de uma multitarefa
entre as representações dos oficiais e
da Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte, a ITF. “A ação
que gostaríamos de ver deve resultar do
conjunto de interlocuções dos oficiais
mercantes com a ITF. Precisamos definir
quais são os problemas que mais nos
afetam para fortalecer nossas premissas. Esta é uma questão absurda e
para a qual precisamos estar atentos”,
destacou Brian Orrel, Secretário Geral
da representação britânica NUMAST,
para depois acrescentar: “Um triste
exemplo de tratamento injusto foi o
caso Neptunia, em que, felizmente, a
CONTTMAF interveio. Caso contrário,
aqueles oficiais estariam perdidos”,
ressaltou Brian.

Líderes sindicais marítimos
debatem consolidação da
convenção marítima única
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“Um triste exemplo de
tratamento injusto foi o
caso Neptunia, em que,
felizmente, a CONTTMAF
interveio. Caso contrário,
aqueles oficiais estariam
perdidos”
Brian Orrel, Secretário Geral da
representação britânica NUMAST
O líder sindical inglês lembrou ainda que, com a implantação do Código
ISPS, os oficiais passaram a acumular
um número maior de funções a bordo. De acordo com ele, a sobrecarga
também é resultado da redução do
cartão de lotação das embarcações. As
representações suecas, dinamarquesas,
australianas, finlandesas e norueguesas
também relataram as mesmas dificuldades a esse respeito. “Tais limitações
afetam a indústria marítima dos países
como um todo. Até os armadores
sofrem com o desgaste de seus marítimos”, disse Christer Lindvall, representando o sindicato dos trabalhadores
marítimos da Suécia.
“Esta questão muito nos preocupa,
já que a possibilidade de enfrentarmos

situações de abandono é maior no
sistema de bandeiras de conveniência.
A poluição é um crime? Então isso está
ficando muito perigoso porque é algo
cada vez mais comum, e é um problema,
cuja solução não depende apenas dos
tripulantes de uma embarcação, mas
também das companhias que os contratam. Portanto, é injusto responsabilizar
os comandantes por esses crimes. Em
alguns casos, mesmo não havendo falha
humana, o tripulante se vê obrigado a
mentir para poder receber suas diárias
e salários. É preciso muito apoio e
proteção para nossos representados
que estão sendo criminalizados. Isso
envolve muito dinheiro. Precisamos
continuar lutando contra essa situação
injusta”, sinalizou Thomas Jay, sindicalista cingapuriano.
Marcos Castro, do Centro de Capitães de Ultramar e Oficiais da Marinha
Mercante, da Argentina, enfatizou que a
criminalização de marítimos tem especificidades muito locais, mas que devem
ser levadas ao Fórum Internacional: “É
importante que nos unamos cada vez
mais para que essas questões sejam
resolvidas e a voz dos oficiais possa
ser escutada em todas as partes do
mundo”. A visão de Marcos foi corroborada pelos demais líderes sindicais.
“Devemos dar um recado claro para
o mercado. Os homens do mar não

it signalized Thomas Jay, singaporean
Unionist.
Marcos Castro, of Center of Overseas
Captains and Merchant Marine Officers,
Argentina, emphasized that seafarers
criminalization has local specificities, but
they must be led to the International Forum:
“It is very important that we, each time more,
remain together so that these questions may
be decided and that the voice of the officers
can be listened all over the world.” Marcos
position was corroborated by all other Union
leaders. “We must send a clear a message
for the market. Seamen can not be treated
as criminals buy this unfair system”, alerted
Antti Palola, of the Finnish Delegation.
Another question aroused by the attendants
was the struggle for entitlement to special
prison for merchant officers, as a principle,
should it happen.
The President of CONTTMAF and SINDMAR,
Severino Almeida, presented two reasons
to defend it vigorously: “I believe this is a
common concern to all countries, once
it is almost impossible to foresee the
possibilities of imprisonment resulting from
risks of a professional activity. Prison may be
requested based on environmental damage.
Another possibility is related to drug traffic
in which the vessel may be involved, but,
necessarily this or that officer.
The Captain, as the main responsible for the
vessel, is always subjected to measures that
may lead him to reclusion or imprisonment.
The second fact is quite Brazilian styled
and is related to the fact that Brazilian Navy
Officers have the right to special prison

Lideranças sindicais marítimas
debatem acidentes ocorridos em
conseqüência ao esgotamento
físico dos marítimos
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Mark Dickson e Antti Palola
conduziram os primeiros
debates do IOF

“Devemos dar um recado
claro para o mercado. Os
homens do mar não podem
ser tratados como criminosos
por este sistema injusto”
Antti Palola, da representação marítima
finlandesa

for sure, and that, we, merchant officers are regarded as non remunerated naval reserve; during
our professional activity we are not entitled to this same right. It does not sound reasonable to grant
special prison for some in detriment of others. It was arisen the necessity of the theme to be dealt at
International Maritime Organization and at International Labor Organization. Although we are presently
entitled by Decree 56.913, dated September 29, 1965, some persons insist to create a Law in our
Parliament, eliminating it, what is nor admissible”, alerted Severino.
International Union Leaders have also demonstrated their concern about the ILO Seafarers Consolidate
Convention to be presented by the Maritime Section of that Entity at the International Conference of
Labor in 2006. As to this matter, shipowners and governments would like to change many points,
however, a series of pendences are not consensual and are related to seafarers rights. The main area
of disagreement is the one that establishes the control of port authorities. The lack of commitment to
the seafarers is clearly transparent”, pondered Brian Orrel.
The Union leader also emphasized that at the Technical Preparatory Maritime that happened in September
of 2004, governments of some countries hindered the maintenance of some acquires precepts. “Aspects
as this one, plus other points of disagreement, reveal the bad intentions of some shipping companies
which count on the support lent by Governments. The recognition that every seafarer is equal in face
of the Law becomes imperative and this has generated controversy. We will probably have to take this
issue to the ILO, but in case we are not going to be respected as to this aspects, we are not going to
attend the Conference for some quests are human rights and it does not matter whether we talk about
countries in the first or in the third world”, said the British Union leader, supported by all other ones.
“I support Brian’s view. Our experience on extremely difficult bargain processes, has shown that at
times it is better not reach an agreement than to establish a bad agreement. We do not agree with the
view that a bad agreement is better than nothing. We are worry about this process. The workers’ rights
can’t be flexible”, said Severino Almeida.
Presents in this forum, Mark Dickson (Numast-United Kingdom), Ed Sarton (FWZ-Netherlands), Martin
Byrne (AIMPE-Australia), Jerry Swee (AIMPE-Australia), Per Jorsgensen (Danish Engineers AssociationDenmark), Henrik Amdi Madsen (Danish Engineers Association-Denmark), Reima U. Angerman (Finnish
Engineer Association-Finland), Mary Liem (SMOY-Singapore), Thomas Jay (SMOY-Singapore), Christer
Lindvall (SSOA -The Swedish Ship Officers Association-Sweden), Sakae Idemoto (JSU-Japan), Hideo
Ikeda (JSU-Japan), Agis Iselentis (PNO-Greck), Marcos Castro (CCDUOMM-Argentina), John Epson
(Numast-United Kingdom), Brian Orrel (Numast-United Kingdom), Mikael Huss (MMOA-Merchants
Marine Officers Association-Sweden) and Antti Palola (Finnish Ships Officers Union-Finland). Also
presents, John McCurdy (MEBA), Bud Jacquit (MEBA), George Quick (MMEP), David Heinder (BIOHA),
Jens Fage-Pedersen (DANA), A.Ole Philipsen (DSRF), Niels Jurgen Hilstrum (Metal Sfart), Jannik N.
Madsen (DSRF), Donald Marcus (MMEP), Richad May (MMTP), Bxerm Degerud (NUME) and Mats
Johansson (MMOA).

O Consultor Jurídico da CONTTMAF, Edson Areias,
e o Presidente da entidade, Severino Almeida,
participam do encontro

podem ser tratados como criminosos
por este sistema injusto”, alertou Antti
Palola, da representação marítima finlandesa.
Outra questão abordada pelos presentes foi a luta pelo direito à prisão
especial – caso haja alguma – para os
oficiais mercantes, como um princípio.
Na ocasião, o Presidente da CONTTMAF
e do SINDMAR, Severino Almeida, apresentou dois motivos para defendê-lo
com vigor. “Creio que é uma preocupação comum a todos os países, já que
é quase impossível prever as possibilidades de prisão decorrente dos riscos
do exercício profissional. Ela pode ser
solicitada por razões de dano ambiental. Outra possibilidade desse pedido é
relacionada ao tráfico de drogas em que
o navio possa estar envolvido, mas, não
necessariamente, este ou aquele oficial.
O comandante, principal responsável
pela embarcação, está sempre sujeito
a medidas que levam à sua reclusão ou
prisão. O segundo motivo é bem brasileiro e refere-se ao fato de os oficiais
da Marinha do Brasil terem este direito
assegurado, e nós, oficiais mercantes,
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que nos formamos como Oficiais da
Reserva da Marinha do Brasil, sendo
considerados da ‘Reserva Não Remunerada’, durante o nosso exercício
profissional, não termos este mesmo
direito. Garantir a prisão especial a
uns em detrimento de outros não nos
parece razoável”. Levantou-se a necessidade de o tema ser tratado junto a
Organização Marítima Internacional e a
Organização Internacional do Trabalho.
“Apesar de, atualmente, termos este
direito assegurado pelo Decreto 56.913,
de 29 de setembro de 1965, algumas
pessoas teimam em criar uma lei em
nosso parlamento, eliminando-o, o que
é inadmissível”, alertou Severino.
As lideranças sindicais internacionais também demonstraram preocupação com a questão do projeto para
a consolidação da Convenção Única
para os trabalhadores marítimos, da
OIT, que será apresentada pela seção
marítima da entidade na Conferência
Internacional do Trabalho, em 2006.
“Sobre esta questão, armadores e
governos gostariam de mudar muitos
pontos, no entanto, muitas pendências não são consensuais e estão relacionadas aos direitos dos marítimos.
A principal área de desacordo é a que
estabelece o controle das autoridades
portuárias. Para nós, transparece de
forma clara a falta de compromisso
com os direitos dos trabalhadores”,
ponderou Brian Orrel.
O líder sindical enfatizou também
que na Conferência Técnica Marítima
Preparatória, ocorrida em setembro
de 2004, governos de alguns países
dificultaram a manutenção de alguns
dispositivos já adquiridos: “Aspectos
como este e outros pontos de desacordo mostram as más intenções de
algumas companhias armadoras que
contam com o apoio de governos. Fazse imperativo o reconhecimento de que
cada marítimo é igual diante da lei e isso
tem gerado controvérsia. Possivelmente teremos que levar isso a OIT, mas
caso não sejamos respeitados nestes
aspectos, não iremos à Conferência, já
que determinados quesitos são direitos
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humanos, não importando se estamos
falando de países do primeiro ou do
terceiro mundo”, disse o líder sindical
britânico, sendo apoiado pelos demais
sindicalistas. “Apóio a visão do Brian. A
experiência em processos negociais, extremamente difíceis tem nos mostrado
que, às vezes, é preferível ficarmos sem
acordo se este for considerado um mau
acordo. Não concordamos com a visão
de que um mau acordo é melhor do que
acordo algum. Estamos muito preocupados com este processo. Os direitos
dos trabalhadores marítimos, adquiridos com anos de luta, não podem ser
flexibilizados”, posicionou-se Severino
Almeida, pelos marítimos brasileiros.

“Não concordamos com
a visão de que um mau
acordo é melhor do que
acordo algum. Estamos
muito preocupados com este
processo. Os direitos dos
trabalhadores marítimos,
adquiridos com anos
de luta, não podem ser
flexibilizados”
Severino Almeida, Presidente da
CONTTMAF e do SINDMAR

Líderes sindicais discutem os rumos das
atribuições dos oficiais a bordo

Estiveram presentes Mark Dickson
(Numast-Reino Unido), Ed Sarton (FWZ
Holanda), Martin Byrne (AIMPE-Austrália), Jerry Swee (AIMPE-Austrália),
Per Jorsgensen (Danish Engineers
Association-Dinamarca), Henrik Amdi
Madsen-(Danish Engineers AssociationDinamarca), Reima U. Angerman (Finnish Engeneer Association-Finlândia),
Mary Liem (SMOY-Cingapura), Thomas
Jay (SMOY-Cingapura), Christer Lindvall (SSOA-The Swedish Ship Officers
Association-Suécia), Sakae Idemoto
(JSU-Japão), Hideo Ikeda (JSU-Japão),
Agis Iselentis (PNO-Grécia), Marcos
Castro (CCDUOMM-Argentina), John
Epson (Numast-Reino Unido), Brian
Orrel (Numast-Reino Unido), Mikael
Huss (MMOA-Merchants Marine Officers Association- Suécia) e Antti Palola
(Finnish Ships Officers Union-Finlândia).
Também compareceram, John McCurdy
(MEBA), Bud Jacquit (MEBA), George
Quick (MMEP), David Heinder (BIOHA),
Jens Fage-Pedersen (DANA), A.Ole
Philipsen (DSRF), Niels Jurgen Hilstrum
(Metal Sfart), Jannik N. Madsen (DSRF),
Donald Marcus (MMEP), Richad May
(MMTP), Bxerm Degerud (NUME) e Mats
Johansson (MMOA).
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EMGEPRON
e sua contribuição para
o fomento da Indústria
Naval brasileira

Fotos: Divulgação

A

indústria naval brasileira
há muito tempo espera
por seu necessário crescimento e modernização. A
Empresa Gerencial de Projetos Navais,
a EMGEPRON, companhia vinculada ao
Ministério da Defesa, é uma das colaboradoras do fomento da atividade naval
no Brasil em 2005. As modernizações
das seis fragatas do Brasil, estendendo
a vida útil das embarcações em 15 anos,
os recentes lançamentos do submarino
Tikuna e do navio-patrulha NS Brendan
Simbwaye e o estudo para o levantamento de uma plataforma continental
para a Namíbia comprovam o poder
tecnológico da empresa, que foi fundada há 23 anos.
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O acordo firmado em junho do ano
passado entre os governos do Brasil e
da Namíbia, que prevê a construção
de uma plataforma continental e a
entrega de um navio-patrulha e outras
quatro lanchas-patrulha, beneficiou
a EMGEPRON. “Finalizamos o naviopatrulha no estaleiro Inace (Indústria
Naval do Ceará), em Fortaleza. Isso foi
bom para a indústria naval brasileira
porque houve a criação de diversos
novos empregos, diretos e indiretos,
e aperfeiçoamos nosso conhecimento
tecnológico, abrindo perspectivas para
o Brasil participar do restrito mercado
mundial de construção naval militar”,
afirmou o Diretor-Presidente da EMGEPRON, o Vice-Almirante Napoleão

Gil Bezerra e os Altes Euclides Janot e
Roberto de Guimarães Carvalho prestigiam
a solenidade de lançamento do NS
Brendan Simbwaye

Finalizamos o
navio-patrulha no
estaleiro Inace, em
Fortaleza. Isso foi
bom para a indústria
naval brasileira
porque houve a
criação de diversos
novos empregos,
diretos e indiretos,
e aperfeiçoamos
nosso conhecimento
tecnológico, abrindo
perspectivas para
o Brasil participar
do restrito mercado
mundial de
construção
naval militar

Bonaparte Gomes, que foi Diretor da
Portos e Costa. A versatilidade dessa
embarcação permitirá o patrulhamento da Zona Econômica Exclusiva da
Namíbia, a proteção de instalações
marítimas, a inspeção das atividades
pesqueiras e a repressão ao contrabando e combate ao tráfico de drogas.
A cerimônia de batimento de quilha do
Brendan Simbwaye, que aconteceu em
fevereiro último, contou com a presença do Ministro da Integração Nacional,
Ciro Gomes, do Ministro da Defesa da
Namíbia, Erkki Nghimtina, do Presidente da CONTTMAF, Severino Almeida, do
Comandante da Marinha, Almirantede-Esquadra Roberto de Guimarães
Carvalho, do Diretor-Geral do Material
da Marinha, Almirante-de-Esquadra
Euclides Duncan Janot de Matos, e do
Diretor-Presidente do Inace, Gil Bezerra,
além, é claro, do Diretor-Presidente da
EMGEPRON, Vice-Almirante Napoleão
Bonaparte Gomes.
Os estudos para o levantamento
de uma plataforma continental - projeto Leplac - para a
Namíbia já foram iniciados. Desde abril,
a EMGEPRON vem
executando a análise
do movimento do

O Alte Roberto de
Guimarães Carvalho
assina a quilha da
embarcação

interior da Terra, do relevo do fundo da
área oceânica, das técnicas de medida
da aceleração da gravidade do planeta e
da medição dos campos magnéticos da
região, usando os critérios exigidos pela
Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar.
No cargo desde dezembro de
2003, o Diretor-Presidente da EMGEPRON ressalta a necessidade de
fomentar a indústria naval brasileira.
“Há um grande esforço para a modernização dos estaleiros nacionais,
principalmente aqueles que possuem
contratos para construção de embarcações offshore”, revela.
E não é só isso. Recentemente,
a Marinha do Brasil lançou ao mar o
submarino Tikuna, sendo o quarto
construído no país, podendo operar
profundidades maiores que 200 metros.
O projeto do Tikuna foi uma adaptação
do empreendimento alemão IKL-209.
Entre as inovações tecnológicas do
submarino brasileiro, construído com
mão-de-obra nacional, estão a geração
de energia, o sistema de direção de tiro
e os sensores. O Brasil é o único país do
Hemisfério Sul que possui a capacitação
tecnológica de construção de subma-

Erkki Mghimtina e o Alte Roberto de
Guimarães Carvalho recebem as placas
comemorativas do navio-patrulha

rinos. Atualmente, há somente quinze
países que detêm esse know how.
A EMGEPRON é mais conhecida
entre os nossos associados por contratar os oficiais da Marinha Mercante
para o trabalho necessário ao Controle
do Estado no Porto (Port State Control).
A convocação realizada pela empresa
decorre de aprovação em concurso.
No entanto, para atuar como inspetor
naval, o oficial deve participar de um
curso específico para a atividade, que
foi instituída pela Lei de Segurança do
Tráfego Aquaviário, em 1997.
Nestas mais de duas décadas de
existência, a EMGEPRON tem exportado navios, munição e sistemas navais
e serviços de reparo naval, além de
modernizar e aparelhar bases navais.
Segundo o Diretor-Presidente, Napoleão Bonaparte, é com essa filosofia
que a empresa vem tentando aquecer o
setor naval no Brasil; e espera fomentar,
ainda mais, a indústria da construção
naval brasileira.
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Arquivo da Marinha do Brasil

A saga e a trajetória da Marinha
Mercante na Segunda Guerra Mundial

S

éculo XX. Final dos anos 30. O temor das principais
nações do planeta se tornava realidade e entrávamos na mais sangrenta década daquele
século. O mundo ainda não tinha esquecido os horrores da Primeira Guerra
Mundial, que deixou um rastro de sangue
matando mais de 14 milhões de pessoas, quando, 21 anos depois, entrava no
segundo conflito. Foi na Segunda Guerra Mundial
que o mundo conheceu as atrocidades cometidas
contra o povo judeu, que dizimou seis milhões de
pessoas. No segundo conflito também assistimos
às duas bombas atômicas lançadas em Hiroshima e
Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente,
matando cerca de 180 mil pessoas e contaminado
outras 280 mil com a radiação dissipada pela arma. O
poder de cada bomba, na época, era mil vezes maior do
que qualquer outro armamento. As conseqüências das
duas bombas foram, entre muitas, as lesões provocadas
pela radiação e pelas queimaduras e o nascimento de
centenas de bebês com alterações genéticas.

Um escolta fazendo
sinal para o mercante
através de holofote
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ANOS

No início do conflito, em 1939, o
Brasil manteve a neutralidade. O governo ditatorial de Getúlio Vargas via com
simpatia a ditadura nazista e o êxito
dos alemães no mundo. Prova disso foi,
no ano seguinte, o envio da prisioneira
Olga Benário Prestes, esposa de Luiz
Carlos Prestes, adversário político do
presidente Vargas, à Alemanha Nazista.
Olga, grávida de sete meses, foi entregue ao governo de Hitler e confinada
no campo de concentração de Ravensbrück, onde foi executada em 1942.
Na primeira metade do século passado, a principal via para movimentação
de cargas e passageiros no Brasil era a
marítima. Como hoje, onde 95% das
mercadorias importadas e exportadas
são transportadas pelo mar – apesar
de a Marinha Mercante brasileira ser
responsável apenas por 4% desse
total –, o tráfego marítimo nos anos
30 do século XX era muito utilizado. A
razão era simples: as rodovias, quase
inexistentes na época, e as ferrovias,
completamente obsoletas, dependiam
de investimentos do governo. Essa era
a causa da dificuldade do tráfego de
mercadorias no interior do país. Assim,
a melhor opção desse segmento era a
via fluvial. O transporte aéreo também
não era muito utilizado pelo alto custo
financeiro. Por isso, as comunicações
se faziam ao longo da costa por meio
da navegação de cabotagem e de longo
curso. A Marinha Mercante exercia um
papel fundamental para a economia
nacional, especialmente na navegação
de cabotagem. A luta desses marítimos
foi constante, silenciosa e até hoje
pouco reconhecida. “A Marinha Mercante brasileira tinha uma importância

EMBARCAÇÕES PERDIDAS PELA MARINHA MERCANTE
+ Cabedelo
Zarpou da Filadélfia, nos Estados
Unidos, no dia 14 de fevereiro de
1942. Naquela época não havia o
ser viço de comboio. O navio desapareceu sem dar sinais. Autoridades
da Marinha afirmam que o Cabedelo
pode ter sido atacado por submarino
alemão ou italiano. O navio foi considerado pela Marinha como perdido
pela ação do inimigo. Havia 57 homens a bordo, todos considerados
desaparecidos.

+ Buarque
O navio foi torpedeado na noite de 16
de fevereiro de 1942 pelo submarino
alemão U-432 a 60 milhas do Cabo
Hatteras, nos Estados Unidos. A embarcação navegava com 85 pessoas a
bordo, sendo 74 tripulantes. Segundo
o relato do comandante do Buarque,
momentos antes do torpedeamento,
um avião sobrevoou o navio para
iluminá-lo. Após o lançamento do primeiro torpedo, os alemães esperaram
as pessoas baixarem as baleeiras e
se afastarem da embarcação. Somente depois de já estarem longe do
Buarque é que os nazistas dispararam
o torpedo da misericórdia contra a
embarcação. Quatro baleeiras foram
ao mar, sendo que uma ficou à deriva.
Os náufragos desta ficaram até 57
horas no mar esperando por socorro.
Nesse ataque, a Marinha registrou
uma morte.

+ Olinda
Após ter sido informado por um avião
nazista, o submarino alemão U-432
canhoneou o navio no Largo da Virgínia, nos Estados Unidos, em 18 de
fevereiro de 1942. A tripulação de 46
homens foi salva porque o comandante alemão anunciou o ataque e esperou todas as baleeiras se afastarem
para começar a atirar de canhão. O
navio norte-americano USS Dallas fez
o resgate dos náufragos.

+ Arabutã
Em 7 de março de 1942, o submarino nazista U-155 atacou o navio a
81 milhas do Cabo de Hatteras, nos
Estados Unidos. O Arabutã transportava, além de sua tripulação, um

náufrago do Buarque. A explosão do
torpedo vitimou um dos 51 tripulantes.
As baleeiras foram localizadas por
aviões norte-americanos somente no
dia seguinte, que avisaram ao navio
de socorro Calypso para resgatar os
náufragos. A embarcação estava carregada de carvão.

+ Cairu
A embarcação, construída em 1919,
tinha luxuosas acomodações para
passageiros e porões de carga. O
navio seguia para os Estados Unidos
com escala em portos nacionais. Em
Belém, o Comandante José Moreira
Pequeno deveria ser substituído para
tratamento de saúde, mas optou por
continuar a sua viagem por temer ser
interpretado pelas autoridades da
Marinha como covarde, já que eram
públicos os ataques ao Buarque e ao
Olinda. No dia 8 de março de 1942, o
navio foi torpedeado pelo submarino
alemão U-94 a 130 milhas do porto de
Nova York. Dos 89 homens a bordo,
apenas 36 sobreviveram. Na lista de
mortos, consta o nome do comandante do Cairu.

+ Parnaíba
Os alemães do submarino U-162 torpedearam e canhonearam o navio no
dia 1º de maio de 1942, próximo à Ilha
de Trinidad, a caminho de Nova York.
Morreram sete dos 72 tripulantes.
Os náufragos foram resgatados pelos
navios espanhol Cabo de Hornos e
canadense Turret Cap e deixados em
Georgetown, nos Estados Unidos.
O Parnaíba navegava fora da rota
determinada, numa área na qual já
havia sido verificada a presença de
submarinos inimigos.

+ Gonçalves Dias
Dois torpedos lançados pelo submarino U-502 atingiram o navio em 24
de maio de 1942, ao sul do Haiti. As
baleeiras içadas no bordo danificado
não puderam ser arriadas. Os 46 sobreviventes ficaram cerca de 30 horas
nas baleeiras e foram resgatados pelo
navio norte-americano F.J.Luccnback e
levados para Key West, nos Estados
Unidos. A Marinha registrou seis mortes nesse ataque.
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“O fornecimento de
petróleo e de outras
mercadorias tornava
o Brasil dependente
da continuidade das
comunicações marítimas.
E até hoje esse cenário
não mudou.
A economia mundial
é muito dependente da
via marítima”
Eduardo Ítalo Pesce, professor do
Núcleo de Estudos Estratégicos da
Universidade Federal Fluminense, a UFF
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estratégica fundamental pelo estreito
vínculo existente entre o poder marítimo, do qual o poder naval é o componente militar, e o poder econômico”,
conta Eduardo Ítalo Pesce, professor
do Núcleo de Estudos Estratégicos da
Universidade Federal Fluminense, a
UFF. “Naquela época, o Brasil dependia
fundamentalmente da navegação de
cabotagem”, completa.
Assim, se o comércio marítimo brasileiro fosse interrompido, a economia
entraria em colapso, além, é claro, das
conseqüências econômicas imediatas,
como, por exemplo, a perda de receita
das exportações. “Dependíamos tanto
do comércio marítimo que, se o fluxo
de navegação fosse cortado, ficaríamos
rapidamente sem energia e o nosso
abastecimento de alimentos ficaria prejudicado”, explica o professor Eduardo.
“O fornecimento de petróleo e de outras
mercadorias tornava o Brasil dependente da continuidade das comunicações
marítimas. E até hoje esse cenário não
mudou. A economia mundial é muito
dependente da via marítima”, revela.

Leo Almeida

Os Oficiais
Walfrido e Jorge
se orgulham de
terem ajudado
a Marinha
Mercante a
não parar suas
atividades
durante a II
Guerra Mundial

Apesar de muito utilizado naquela
época, o transporte marítimo enfrentava dificuldades. A maior delas era
o estado precário das embarcações.
Muitas delas com mais de trinta anos
de navegação não apresentavam as
condições ideais para competir com
outros navios de empresas estrangeiras. Mesmo assim, o Lloyd Brasileiro
e a Companhia Comércio e Navegação, duas das principais empresas
de transporte marítimo, captavam a
maior parte das viagens. Vale lembrar
que a Companhia Comércio e Navegação transportava exclusivamente
cargas, enquanto o Lloyd Brasileiro
fazia o transporte de passageiros
e cargas. “Havia uma urgência em
formar oficiais por causa da guerra”,
conta Walfrido Waldemar Peregrino da
Silva, Oficial Superior de Máquinas
aposentado, que na época embarcou
como praticante no navio Paraná,
do Lloyd Brasileiro. “Eu era muito
jovem e achava aquilo uma aventura.
O jovem gosta de perigo. O clima a
bordo era tenso. Lembro dos olhos

+ Alegrete
No dia 1º de junho de 1942, o Comandante Eurico Gomes de Sousa avistou
um periscópio próximo à Ilha de Santa
Lúcia. Pouco minutos depois, o navio
recebeu o primeiro torpedo, lançado
pelo submarino U-156. Após cumprir
ordem de abandonar o navio, os alemães torpedearam outras duas vezes
e canhonearam 18 vezes o cargueiro.
Todas as 64 pessoas conseguiram se
salvar e foram resgatadas pelo navio
norte-americano USS Tarbel. A embarcação estava carregada de algodão,
café, castanha e couro.

+ Pedrinhas
O cargueiro foi torpedeado no dia 26
de junho de 1942 pelo submarino
alemão U-203, próximo a Porto Rico,
na rota de Nova York. Os 48 tripulantes ficaram à deriva no mar por dois
dias até serem salvos por navios de
patrulha norte-americanos.

+ Tamandaré
Em 26 de julho de 1942, o submarino
U-66 torpedeou o cargueiro próximo a
Trinidad, matando quatro pessoas a
bordo. O Comandante do Tamandaré, o
Capitão-de-Longo-Curso José Martins de
Oliveira, foi interrogado, já na baleeira,
pelo Comandante alemão Friederich
Markworth. Curiosamente, o diálogo do
interrogatório foi feito em português. As
duas baleeiras foram avistadas por aviões norte-americanos, que informaram
ao navio PC-492 para fazer o resgate.
Salvaram-se 48 pessoas que estavam
a bordo do navio.

+ Barbacena
O cargueiro foi torpedeado na madrugada do dia 28 de julho de 1942 pelo
submarino alemão U-155 no Caribe.
Dois torpedos foram suficientes para
colocar a pique o Barbacena. O ataque
resultou na morte de seis pessoas
– três tripulantes e três militares - que
estavam a bordo, deixando 56 sobreviventes. As três baleeiras foram resgatadas pelo navio argentino Tácito.

+ Piave
O mesmo U-155 torpedeou o Piave
horas após afundar o Barbacena.
Desta vez a agressão aconteceu pró-

ximo a Caripito, costa da Venezuela.
Nesse ataque, morreu o comandante
do navio, o CLC Renato Ferreira da
Silva. Os outros 34 tripulantes conseguiram se salvar. Vale lembrar que
o comandante do submarino ainda
ajudou um foguista brasileiro a subir
numa das baleeiras de salvamento.
Depois disto, a embarcação levou 48
tiros de canhão e várias rajadas de
metralhadoras até ir a pique.

+ Baependi
O submarino alemão U-507 torpedeou
o mercante no dia 15 de agosto de
1942 próximo à costa de Maceió.
No ataque, apenas 36 pessoas conseguiram sobreviver; as outras 270
que estavam a bordo morreram. Uma
baleeira com 28 pessoas chegou à
costa da Bahia no dia seguinte ao
ataque. Os outros sobreviventes – oito
náufragos –, agarrados a destroços do
navio, chegaram a terra somente dois
dias depois do Baependi ter ido para
o fundo do mar.

+ Araraquara
O paquete foi torpedeado duas vezes
pelo U-507, no mesmo dia que o Baependi foi a pique, distando 20 milhas
do local da sua primeira agressão em
águas brasileiras. Havia 142 pessoas
a bordo. O navio afundou em cinco
minutos e não houve tempo suficiente
para as pessoas a bordo usarem os
equipamentos de salvamento. Além
disso, a maioria dos passageiros e
tripulantes estava recolhida aos camarotes no momento da explosão do
torpedo. Apenas 11 conseguiram se
salvar, sendo oito tripulantes e três
passageiros.

+ Aníbal Benévolo
O U-507 torpedeou a embarcação às
quatro horas da manhã do dia 16 de
agosto de 1942, no litoral de Aracaju. A agressão resultou na morte de
150 pessoas que estavam a bordo,
entre tripulantes e passageiros. Apenas quatro tripulantes se salvaram
agarrados aos destroços do navio. O
comandante foi um dos sobreviventes
e não perdeu o ânimo e o orgulho
mercante para continuar a navegar na
zona de guerra.

arregalados de toda a tripulação, principalmente quando tínhamos notícias
de um navio brasileiro atacado pelos
alemães. Hoje, com certeza, eu estaria apavorado como eles”, conta o
OSM de 83 anos. “Apesar de o Paraná
ter sido perseguido por um submarino
quando saíamos de Nova York, nossa
embarcação nunca foi atingida pelo
inimigo”, afirma Walfrido.
Após o início do conflito mundial,
a Marinha preocupou-se em proteger
a costa marítima e as linhas de comunicação, essenciais para a conservação de nossas ligações comerciais
com o exterior e para a manutenção
da navegação de cabotagem. Assim,
a Marinha Mercante brasileira continuava a transportar passageiros e
cargas, sendo, sem dúvida, a maior
prejudicada no período da guerra.
Antes mesmo de o Brasil declarar
guerra ao Eixo (Alemanha-Itália-Japão), nossa Marinha Mercante sofreu
grandes perdas por ações, muitas
vezes covardes, do inimigo.
Em 11 de outubro de 1940, o Itamaraty solicitou ao governo britânico
a autorização do navio cargueiro
Siqueira Campos, que transportava
material bélico, para o livre trânsito
nas áreas ainda não atingidas pela
guerra, na Europa. Poucos dias depois, a embaixada brasileira em Londres comunicou ao Presidente Vargas
a decisão do Comitê de Bloqueio
Econômico Britânico de não permitir
o transporte de armamentos pela
embarcação. Tal decisão motivou a
discórdia entre os dois países, que se
acentuou com a detenção do Siqueira
Campos por autoridades britânicas.
Da mesma forma, o navio brasileiro
Itapé foi retido por um cruzador inglês
no litoral do Rio de Janeiro. Estes
dois acontecimentos estremeceram
as relações diplomáticas entre Brasil
e Inglaterra. O Chefe do Estado-Maior
do Exército no governo Vargas, o
General Góis Monteiro, chegou a
pressionar os britânicos, ameaçando
fazer uma desapropriação das empresas inglesas que estavam instaladas
no Brasil.
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Os nazistas atacam nossa
Marinha Mercante pela primeira vez
A situação desconfortável entre nosso país e os ingleses logo foi minimizada
pelas graves agressões cometidas pelos
nazistas. O Brasil sofreu o primeiro
ataque à frota mercante no dia 22 de
março de 1941. O navio Taubaté foi
metralhado por um avião nazista no
Mar Mediterrâneo, entre o Chipre e o
Egito. A investida aérea alemã resultou
na morte do Oficial José Francisco
Fraga, que foi a primeira vítima brasileira dos alemães, sendo sepultado em
Alexandrina. Autoridades do governo
brasileiro exigiram explicações dos nazistas, que não demonstraram qualquer
interesse em esclarecer o acontecido.
A posição de simpatia do governo brasileiro à empreitada alemã no mundo
já não era a mesma. Meses mais tarde,
em fevereiro de 1942, foi registrado o
desaparecimento de uma embarcação
brasileira. O mercante Cabedelo, que
deixou o porto da Filadélfia, nos Estados Unidos, transportando carvão,

Nos três primeiros
anos da guerra, 14
submarinos alemães
conseguiram afundar
973 navios aliados
na costa americana
e no Caribe

desapareceu nas Antilhas. Segundo
dados da época, a região apresentava
um bom tempo para navegação. Por
isso, autoridades da Marinha do Brasil
descartaram o Cabedelo ter ido a pique
por causa de mau tempo. Assim, essa
embarcação foi considerada perdida
por ação do inimigo.
Na realidade, o descaso dos alemães
à agressão ao Taubaté ocorreu porque
não havia interesse da Alemanha em
que as relações comerciais entre Brasil, Inglaterra e Estados Unidos fossem
fortes. Este relacionamento significava,
para os nazistas, o abastecimento de
materiais bélicos e estratégicos para
os ingleses e os norte-americanos se
manterem na guerra. Além disso, havia
um plano de os nazistas invadirem a
África e conquistar Dacar, no Senegal.
O plano alemão era estreitar o caminho
para a América do Sul e construir novas
bases no nordeste brasileiro. Essa foi
uma das razões pelas quais os nazistas
afundaram muitos mercantes do Brasil.
A intimidação e a surpresa eram as palavras-chave usadas nos ataques alemães
às embarcações brasileiras. Com a marinha de guerra alemã enfraquecida após
a Primeira Grande Guerra, os militares
de Hitler adotaram essa estratégia para
surpreender seus inimigos. A melhor
alternativa era, então, os submarinos.
Nos três primeiros anos da guerra, 14
submarinos alemães conseguiram afundar 973 navios aliados na costa americana e no Caribe. Esse impressionante
número deve-se, também, ao fato do

PESCADORES TAMBÉM SÃO
HERÓIS DA GUERRA

U

ma espera que durou mais de
cinqüenta anos. Somente no dia
31 de julho de 2001, isto é, há quatro
anos, a atrocidade cometida pelos
nazistas contra o pesqueiro Changri-lá
foi reconhecida pelo Tribunal Marítimo,
órgão vinculado ao Ministério da Marinha. O barco com dez pescadores foi
cachoneado pelo submarino alemão U199 em 4 de julho de 1943, no litoral
de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.
O historiador Elísio Gomes Filho investigou e descobriu a verdadeira causa
do naufrágio do Changri-lá. Segundo
Elísio, que também é dono do Museu
Histórico Marítimo de Armação dos
Búzios, diversos depoimentos dos
doze nazistas sobreviventes do U-199
– bombardeado e posto a pique pelo
Catalina, da FAB, em 31 de julho de
1943 – confirmaram o ataque. Dias
antes, por ordem do Capitão Hans
Kraus, o submarino colocou a pique
uma pequena embarcação no litoral
fluminense. Os depoimentos ainda
contam que o ato foi um considerado,
por eles mesmos, como um exercício
de guerra para verificar o poderio bélico do submarino.
Recentemente, os nomes dos dez pescadores de Arraial do Cabo foram imortalizados numa placa no Monumento
Nacional aos Mor tos na II Guerra
Mundial, no Rio de Janeiro. O ataque
nazista ao pesqueiro brasileiro rendeu
até história para o documentário “O
Destino do Changri-lá” do cineasta
Flávio Cândido.

Reconhecimento da
Marinha aos heróis
do Changri-lá

Leo Almeida
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Arquivo da Marinha do Brasil

despreparo das marinhas dos países
aliados em combaterem os submarinos. “Ninguém estava preparado pra
guerra. Só a Alemanha”, afirma o Oficial
Walfrido. “Os ataques costumavam ser
no final da tarde porque os submarinos ficavam na direção do pôr do sol.
Naquela posição era difícil a tripulação
ver qualquer submarino na superfície
por causa do reflexo do sol”, explica
Walfrido. Outro motivo era a posição
estratégica adotada pelo Brasil durante
o início da guerra. Antes de participar
efetivamente do conflito, adotando
oficialmente a postura neutra, o Brasil
era encarado pelos alemães como
persona non grata, pois transportava
cargas e material bélico para os norteamericanos.
Assim, a tática usada pela Marinha
Mercante brasileira foi a organização
dos comboios, sendo protegida pelos
navios de escolta, que tinham o propósito de detectar e atacar submarinos
inimigos antes que estes os atingissem
por torpedos ou canhões. A função da
escolta era, também, dar apoio à artilharia, em caso de ataques aéreos. Quando
se dispunha de mais navios do que os
necessários para a escolta, eram organizados os chamados Grupos de Caça e
Destruição, que atuavam com liberdade
de atuação. Esses grupos não se prendiam a posições predeterminadas pela
liderança dos comboios e, assim, dedicavam-se a perseguições a submarinos
para evitar perdas mercantes.
Os comboios internacionais incorporavam dezenas de navios
mercantes, agrupados em nove,
dez ou até onze colunas,

Leo Almeida

“Os ataques
costumavam ser no
final da tarde porque
os submarinos
ficavam na direção
do pôr do sol.
Naquela posição era
difícil a tripulação
ver qualquer
submarino na
superfície por causa
do reflexo do sol”
Oficial Walfrido Waldemar Peregrino da
Silva, Oficial Superior de Máquinas
espaçadas em cerca de oitocentos
metros. Em cada coluna as embarcações mantinham uma distância de
aproximadamente quinhentos metros
entre elas. A cobertura circular antisubmarino tinha um raio próximo a
doze quilômetros e a área de proteção
aérea era estendida até o alcance visual.
Essas distâncias poderiam variar conforme as circunstancias exigidas num

O

Monumento Nacional aos Mortos
na II Guerra Mundial foi construído em junho de 1960. Em dezembro
daquele ano, a construção, assinada
pelos arquitetos Marcos Konder Neto
e Hélio Ribas Marinho, recebeu os
restos mortais de 466 combatentes
brasileiros que estavam sepultados
na Itália. Destes, 14 foram designados
como “soldado desconhecido”. As
três Forças Armadas do Brasil têm a
obrigação de proteger o monumento.
Exército, Marinha e Aeronáutica fazem
o revezamento mensal da guarda de
proteção.

Leo Almeida
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determinado momento. O comandante
da escolta, que era o responsável pelo
comboio, definia a manutenção ou a
alteração do distanciamento entre os
navios. Durante a guerra, a Marinha
formou 257 comboios, protegendo
quase três mil embarcações mercantes.

Essa tática representou uma enorme
proteção aos mercantes brasileiros
– cerca de 98% dos navios protegidos
chegaram aos seus destinos.
O ataque inimigo era facilitado
quando uma das embarcações do
comboio apresentava problemas nas
máquinas e não conseguia acompanhar
a velocidade das demais. Outro fator
predominante na ocasião de abandono
ao comboio era qualquer navio integrante soltar fumaça em demasia. Isso
poderia chamar a atenção do inimigo
para o comboio, que à noite navegava
com todas as suas luzes apagadas
para despistar os nazistas. Esta estratégia de navegar às escuras causou
inúmeras avarias nas embarcações
porque as colisões eram rotineiras.
A programação e a organização dos
comboios resguardava a segurança
dos marítimos e das embarcações.
Conseqüentemente, isso contribuía
para o atraso da entrega das cargas,
já que havia a espera nos portos pela
formação de comboios. Nessa época, a Marinha, que havia delegado ao
Ministério da Agricultura em
1912 a função de inspecionar e

+ Itagiba
A embarcação foi torpedeada pelos
alemães do U-507 próxima ao Morro
de São Paulo, ao sul de Salvador, em
17 de agosto de 1942. O Itagiba levava 181 pessoas a bordo, das quais
60 eram tripulantes. Este ataque nazista registrou 36 mortes, sendo 26
passageiros. O Comandante do Itagiba
era do Capitão-de-Longo-Curso José Ricardo Nunes sobreviveu com os outros
oficiais que estavam a bordo.

+ Arará
O navio foi torpedeado e colocado a
pique pelo submarino U-507 em 17 de
agosto de 1942, na localidade próxima
ao ataque do Itagiba. O Comandante
José Coelho Gomes tinha acabado de
zarpar de Salvador, quando avistou uma
embarcação em chamas. O cargueiro
foi atacado enquanto socorria e recolhia os náufragos do paquete Itagiba. O
ataque nazista matou vinte tripulantes.
Os quinze sobreviventes foram resgatados pelo iate Aragipe e pelo saveiro
Deus do Mar. A embarcação estava
carregada de sucata de ferro.

+ Jacira
Na manhã do dia 19 de agosto de
1942, o U-507 torpedeou e afundou
a barcaça a dez milhas da Barra de
Itariri, em Salvador. A embarcação
transpor tava carga de detonação.
Todos os seis tripulantes conseguiram
escapar com vida.

+ Osório

O OSM Walfrido
conta detalhes da
II Guerra Mundial

O cargueiro foi torpedeado pelo submarino alemão U-514 na noite de
27 de setembro de 1942, próximo
ao Rio Pará, no litoral paraense. A
embarcação afundou em menos de
trinta minutos. O ataque nazista matou cinco tripulantes e trinta e quatro
pessoas conseguiram sobreviver. O
Osório navegava de Belém para Nova
York e fazia parte do comboio do navio
norte-americano USS Roe.

+ Lages
Esse cargueiro também foi atacado
pelo U-514 uma hora depois de o
submarino colocar o Osório a pique.
Três dos 49 tripulantes que estavam
a bordo morreram no ataque nazista.
A embarcação foi torpedeada porque
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o submarino alemão ficou navegando
em círculos até identificar um inimigo
naquela área. O Lages também fazia
parte do comboio do navio norte-americano USS Roe.

esperou todos os 46 tripulantes e
quatro passageiros embarcarem nas
baleeiras para, então, disparar dois
torpedos e afundar o navio. Todos
conseguiram se salvar.

+ Antonico

+ Afonso Pena

A embarcação foi atacada na costa
da Guiana Francesa pelo submarino
alemão U-516 em 28 de setembro
de 1942. O navio, construído em
1919, estava desarmado e não
tinha estação de rádio. O almirante
Doenitz, da Marinha alemã, ordenou,
dias antes do Antonico ir a pique,
que nenhum esforço deveria ser feito
para salvar sobreviventes de ataques
a embarcações aliadas. Assim, após
torpedear o navio, o U-516 voltou à
tona e metralhou alguns náufragos
nas baleeiras. O incidente matou 16
das 40 pessoas a bordo.

O submarino italiano Barbarigo torpedeou o Afonso Pena no dia 2 de
março de 1943, próximo à costa de
Maceió. Apenas uma baleeira pôde
ser colocada ao mar porque o navio
ficou adernado após a explosão do
torpedo. Minutos depois, o submarino veio à super fície e destruiu a
tiros a cabine radiotelegráfica, onde
o marítimo Pedro Mota Cabral estava transmitindo sinal de socorro,
morrendo no cumprimento do dever.
Havia 242 pessoas a bordo e 125
não conseguiram se salvar.

+ Porto Alegre
O submarino alemão U-504 torpedeou
o Por to Alegre quando o cargueiro
navegava para Durban, na África do
Sul, em 3 de novembro de 1942. O
navio havia recolhido 11 náufragos
no mercante inglês Laplace dois dias
antes do ataque e transportava 47
pessoas a bordo. Os alemães foram
responsabilizados pela única morte
neste ataque nazista. As baleeiras
chegaram ao litoral africano somente
quatro dias depois.

+ Apalóide
O submarino alemão U-163 torpedeou
o cargueiro em 22 de novembro de
1942 quando navegava de Belém
para Nova York. O ataque nazista
matou cinco dos 57 tripulantes da
embarcação, sendo quatro no momento do impacto do torpedo; o outro
tripulante morreu no hospital em
Trinidad, em conseqüência de queimaduras provocadas pela explosão.
As duas baleeiras colocadas ao mar
foram resgatadas pelo navio inglês
Leeds City.

+ Brasilóide
O cargueiro foi colocado a pique em
18 de fevereiro de 1943 pelo submarino alemão U-518. O Brasilóide estava
com 50 pessoas a bordo no momento
do impacto do torpedo. O comandante
alemão, após o primeiro torpedo,

+ Tutóia
O submarino alemão U-513 torpedeou
e afundou o Tutóia na noite de 30 de
junho de 1943, próximo a São Paulo.
O comandante do Tutóia recebeu um
pedido do submarino para ascender a
luz do mastro. Pensando em tratar-se
de um navio de guerra aliado (estava
escuro e ele não identificou o submarino), o oficial atendeu o pedido, facilitando, assim, a pontaria do inimigo.
Uma baleeira e duas balsas foram
as únicas opções dos 30 tripulantes
sobreviventes deste ataque, onde
sete pessoas morreram. Uma balsa
chegou à Praia da Juréia, no sul de
São Paulo, e outra atingiu o litoral
paulista, enquanto que a baleeira
foi rebocada por uma embarcação
até Santos.

+ Pelotaslóide
O afundamento do cargueiro foi conseqüência de uma explosão no exterior do
navio em 4 de julho de 1943, próximo
a costa de Belém. O piloto de serviço
afirmou ter visto a esteira de um torpedo
momentos antes da explosão. Após o
impacto, a embarcação ficou adernada e
foi dada a ordem de abandonar o navio.
Havia 42 tripulantes a bordo, sendo que
cinco não conseguiram escapar com vida
da explosão. Os sobreviventes foram
resgatados por dois caça-submarinos
brasileiros. O Pelotaslóide vinha dos
Estados Unidos e estava carregado de
carvão e material de guerra.

“Eu era muito jovem
e achava aquilo uma
aventura. O jovem
gosta de perigo. O
clima a bordo era
tenso. Lembro dos
olhos arregalados de
toda a tripulação,
principalmente
quando tínhamos
notícias de um navio
brasileiro atacado
pelos alemães. Hoje,
com certeza, eu
estaria apavorado
como eles”
Walfrido Waldemar Peregrino da
Silva, Oficial Superior de Máquinas
aposentado
administrar as embarcações pesqueiras no país, voltou a ter interesse no
setor. Tal sentimento ocorreu porque
a Marinha sabia que os pescadores
ingleses e franceses tinham sido muito
importantes para seus países durante a
Primeira Guerra Mundial. Em 1942, por
exemplo, havia cerca de 75 mil pescadores associados das colônias de pesca
espalhadas pela costa brasileira; e isso
sem contar as pessoas das famílias, que
faziam este número dobrar. Os barcos
de pesca poderiam contribuir com a
Marinha divulgando informações sobre
outras embarcações na localidade onde
eles navegavam. Os pescadores, rotineiramente interrogados pelos militares da
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+ Bagé
O submarino alemão U-185 foi responsável pelo torpedeamento e afundamento
do Bagé em 31 de julho de 1943, próximo à costa de Sergipe. Construído em
1912, o navio transportava 134 pessoas no momento da explosão do torpedo.
Após o torpedeamento, o submarino
veio até a superfície. A tripulação alemã
começou a assistir aos instantes em que
a embarcação afundava e a fotografar
as pessoas que tentavam sobreviver. O
ataque ao Bagé deixou 28 mortos.

+ Itapagé
Em 26 de setembro de 1943, o submarino alemão U-161 torpedeou o cargueiro
próximo à costa de Maceió. O navio, que
navegava do Rio de Janeiro para Recife,
foi a pique e levou 22 pessoas que estavam a bordo para o fundo do mar. As
outras 84 conseguiram sobreviver. Este
foi o último ataque do submarino nazista. No dia seguinte ao torpedeamento
do Itapagé, um avião norte-americano
detectou o U-161 na superfície e o
bombardeou.

arquivo da Marinha do Brasil

+ Campos
O cargueiro navegava do Rio de Janeiro
para Santos quando o submarino alemão
U-170 torpedeou-o em 23 de outubro de
1943. O Comandante do navio, Mário do
Amaral Gama, determinou que quatro
baleeiras fossem arriadas e colocadas
no mar. O maquinista abandonou seu
posto e deixou as máquinas do navio
ligadas. Este incidente ajudou a aumentar o número de mortes porque a hélice
do Campos destruiu duas baleeiras.
Houve 12 mortes nesse naufrágio e 51
pessoas conseguiram se salvar.

arquivo da Marinha do Brasil
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Marinha, eram considerados os informantes do mar. Assim, qualquer atitude
suspeita era relatada à Marinha.
E mesmo com a prevenção aos
ataques de submarinos, as embarcações brasileiras continuavam a ser
alvo do inimigo, numa franca atitude
de intimidação. Ainda em fevereiro
de 1942, os navios Buarque e Olinda
foram afundados. O mercante Buarque
foi a pique em conseqüência de dois
torpedos lançados por um submarino
alemão a 60 milhas do Cabo Hatteras,
na Carolina do Norte (Estados Unidos),
deixando um passageiro morto. Curiosamente, esse passageiro faleceu vítima de ataque cardíaco, já na baleeira.
O Buarque carregava, além de passageiros, café, algodão e cacau. Já o cargueiro Olinda foi interceptado no largo
da Virgínia, nos Estados Unidos, pelo
mesmo submarino alemão, que dois
dias antes havia afundado o Buarque.
Interrogado pelos militares nazistas,
o Comandante do navio, o Capitãode-Longo-Curso Jacob Benemond,
foi ordenado a abandonar o Olinda
com sua tripulação. O submarino U432 esperou todos embarcarem nas
baleeiras para começar a canhonear
a embarcação até afundá-la. O Olinda
transportava mamona e café.

Mesmo após as avarias e as perdas
dos nossos navios, o Brasil manteve
a neutralidade na guerra. Em março
de 1942 foi a vez do Arabutã e do
Cairu afundarem. No mês seguinte, os
cargueiros Parnaíba e Gonçalves Dias
sofreram agressões de submarinos
alemães, assim como o Comandante
Lira, que foi atacado por um submarino italiano. Dos três ataques, apenas
o Comandante Lira, primeiro navio da
Marinha Mercante brasileira a ser torpedeado em nosso litoral (próximo à
costa cearense), não afundou.
Em junho daquele ano, uma ordem
do General Halder, Chefe da OKH
(Alto Comando Militar da Alemanha),
estabeleceu que os navios brasileiros
deveriam ser identificados como inimigos. Assim, a seqüência de agressões
continuou. Os cargueiros Alegrete e
Pedrinhas tiveram seus destinos cruzados com os temíveis submarinos
alemães. Os navios foram canhoneados e torpedeados até afundarem. No
mês seguinte foi a vez do Tamandaré,
do Barbacena e do Piave irem a pique,
destruídos pelos torpedos nazistas.
No episódio do Barbacena, há relatos
de os alemães terem canhoneado uma
baleeira com náufragos, expondo a
crueldade germânica na guerra.

Agosto sangrento para a Marinha Mercante do Brasil
Houve, também, um planejamento
do General Halder de agressão à costa
brasileira para o mês de agosto de 1942.
O plano designava dez submarinos alemães a atacarem e minarem os portos
de Santos, Rio de Janeiro, Salvador e
Recife. Segundo os nazistas, o resultado seria pequeno, mas os efeitos
provocariam elevados efeitos morais.
Quando os submarinos já estavam
atravessando o Atlântico, Halder, por
ordem de Hitler, alterou o plano. Hitler
temia que a agressão arrastasse todos
os países sul-americanos para a guerra.
Assim, ele ordenou o submarino U-507
a atacar indiscriminadamente nossa
frota de cabotagem. Entre os dias 15 e
19, aconteceram seis ataques, fazendo

com que o Brasil adotasse nova postura diante da guerra. As embarcações
Baependi, Araraquara, Aníbal Benévolo,
Itagiba, Arará e Jacira foram afundadas
na semana mais sangrenta da Marinha
Mercante. O torpedeamento ao paquete Baependi registrou o maior número
de mortes na Marinha Mercante durante
um confronto com o inimigo. Salvaramse 36 pessoas e 270 morreram no ataque. O Arará foi torpedeado e colocado
a pique quando socorria os náufragos
do Itagiba, próximo ao Morro de São
Paulo, ao sul de Salvador. Os ataques
nesses dias de agosto provocaram a
morte de 607 pessoas, gerando a indignação da nação brasileira. No dia 22, o
Presidente Vargas declarou Estado de

EMBARCAÇÃO

DATA DO ATAQUE

VIDAS A BORDO

MORTOS

22 de março de 1941

dados não disponíveis

1

Cabedelo

desconhecida

54

54

Buarque

16 de fevereiro de 1942

85

1

Olinda

18 de fevereiro de 1942

46

0

Arabutã

7 de março de 1942

51

1

Cairu

8 de março de 1942

89

53

Parnaíba

1º de maio de 1942

72

7

Comandante Lira

18 de maio de 1942

52

2

Gonçalves Dias

24 de maio de 1942

52

6

Alegrete

1º de junho de 1942

64

0

Pedrinhas

26 de junho de 1942

48

0

Tamandaré

26 de julho de 1942

52

4

Piave

28 de julho de 1942

35

1

Barbacena

28 de julho de 1942

62

6

Baependi

15 de agosto de 1942

306

270

Araraquara

15 de agosto de 1942

142

131

Aníbal Benévolo

16 de agosto de 1942

154

150

Itagiba

17 de agosto de 1942

181

36

Arará

17 de agosto de 1942

35

20

Jacira

19 de agosto de 1942

6

0

Osório

27 de setembro de 1942

39

5

Lajes

27 de setembro de 1942

49

3

Antonico

28 de setembro de 1942

40

16

Porto Alegre

3 de novembro de 1942

58

1

Apalóide

22 de novembro de 1942

57

5

Brasilóide

18 de fevereiro de 1943

50

0

Afonso Pena

2 de março de 1943

242

125

Tutóia

30 de junho de 1943

37

7

Pelotaslóide

4 de julho de 1943

42

5

Changri-lá *

4 de julho de 1943

10

10

Bagé

31 de julho de 1943

134

28

Itapagé

26 de setembro de 1943

106

22

Campos

23 de outubro de 1943

63

12

TOTAL

2.459

927

Taubaté

“A Marinha Mercante
brasileira tinha
uma importância
estratégica
fundamental pelo
estreito vínculo
existente entre o
poder marítimo, do
qual o poder naval é
o componente militar,
e o poder econômico.
(...)Naquela época,
o Brasil dependia
fundamentalmente
da navegação de
cabotagem”
Eduardo Ítalo Pesce, professor do Núcleo
de Estudos Estratégicos da Universidade
Federal Fluminense, a UFF
Beligerância contra Alemanha e Itália.
Em 31 de agosto de 1942, o governo
brasileiro baixou o decreto número
10.358 e declarou Estado de Guerra.
Com a guerra declarada à Alemanha
e à Itália, a Marinha Mercante brasileira
voltou a perder mais embarcações.
Desta vez os cargueiros Osório, Lajes e
Antonico foram para o fundo do oceano
em setembro daquele ano. A crueldade dos alemães tornou-se ainda mais
evidente quando os militares de Hitler
metralharam os náufragos numa baleeira do Antonico. Em novembro foi a vez
dos cargueiros Porto Alegre e Apalóide
serem torpedeados e afundados longe
da costa brasileira.
No ano seguinte, a lista de vítimas
brasileiras na guerra voltou a aumentar.
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OSM Jorge
ainda lembra
os momentos
do naufrágio
do Bagé

SOBREVIVENTE DO BAGÉ ATÉ HOJE SE EMOCIONA COM NAUFRÁGIO

A

s horas de terror nunca saíram da mente de Jorge Alves Pinto, Oficial Superior de Máquinas aposentado. O OSM de 84 anos lembra com detalhes os
momentos de desespero no naufrágio do navio mercante Bagé, um dos maiores
navios mistos da frota do Lloyd Brasileiro. O Bagé foi torpedeado na noite de 31
de julho de 1943 pelo submarino alemão U-185, próximo à costa de Sergipe, e
estava carregado de algodão, castanha, couro e borracha. Na ocasião, o Bagé
levava 27 passageiros e 107 tripulantes a bordo.
“Eu tinha acabado de me formar e embarquei no Bagé. Naquela época eu era
apenas um praticante”, lembra Jorge. “Quando o (cruzador) Bahia ordenou que
abandonássemos o comboio por estarmos fumegando demais, ficamos preocupados. Mesmo naquela época, nós tínhamos informações a bordo dos ataques
dos submarinos inimigos e sabíamos do risco que enfrentaríamos a partir daquele
dia”, conta o OSM aposentado.
Os momentos que sucederam a explosão do torpedo no Bagé nunca foram apagados
da memória do Oficial. Jorge, que ajudou a colocar uma das baleeiras no mar instantes
antes do Bagé afundar, conta que ajudou a salvar pessoas no naufrágio. “A gritaria
e a correria eram grandes. Consegui colocar cinco aspirantes do Exército dentro da
baleeira onde estava”, lembra. “É muito triste ver as pessoas gritando e correndo
para se salvar”, conta, emocionado, o aposentado. A confusão foi tanta que uma das
baleeiras, já no mar, emborcou e matou dois homens. “A baleeira onde eu estava
começou a fazer água e um colega mergulhou no mar para mudar de embarcação
e salvar outras pessoas que estavam boiando apenas por segurarem pedaços do
Bagé. A poucos metros de mim, vi meu amigo ser tragado por um tubarão”, lembra
com tristeza. Os sobreviventes passaram a noite agarrados aos destroços do Bagé
e gritavam uns com os outros para evitar a dispersão do grupo.
Quando amanheceu, os náufragos que ainda boiavam na água foram recolhidos
pelas baleeiras e balsas do Bagé. “Tivemos que remar cerca de 60 milhas para
chegar à costa. Conseguimos chegar à Praia de Itaúna, em Sergipe, somente na
manhã do dia seguinte ao naufrágio”, recorda o OSM.
Arquivo da Marinha do Brasil

O Brasilóide foi colocado a pique em
fevereiro de 1943. O Afonso Pena e o
Tutóia também foram afundados ainda
no primeiro semestre daquele ano. O
relato do Capitão-de-Longo-Curso João
Batista Rodrigues no Livro de Registro
de Histórias da Marinha Mercante,
arquivado na biblioteca do SINDMAR,
afirma que o Afonso Pena afundou de
proa a cerca de três milhas de distância
da balsa onde ele se encontrava porque
as máquinas do navio não pararam
após o impacto do torpedo. Segundo
o depoimento exclusivo desse sobrevivente do naufrágio do Afonso Pena,
o navio afundou apitando, já que,
provavelmente, o cabo de apito ficou
preso e acionado. Em julho, foi a vez
do Pelotaslóide não resistir ao ataque
dos alemães e ter o mesmo destino do
Afonso Pena.
O Bagé era um dos maiores navios
mistos do Lloyd Brasileiro e navegava
de Recife para Salvador, transportando 27 passageiros e 107 tripulantes.
Na tarde do dia 31 de julho de 1943, o
navio, carregado de couro, borracha,
castanha e algodão, recebeu ordem
do cruzador Bahia, da Marinha de
Guerra, para deixar o comboio porque
fumegava muito e seguir em navegação colada a terra. O Bagé foi torpedeado pelo submarino alemão U-185
por volta das 21 horas do mesmo dia.
Após a explosão do torpedo, as 134
pessoas a bordo começaram a luta da
sobrevivência. O tempo era curto e a
alternativa era embarcar nas baleeiras
e nas balsas. As cordas das baleeiras
foram cortadas para elas serem arriadas rapidamente, o que resultou em
algumas avarias. “Eu mesmo cortei as
cordas para soltar uma das baleeiras”,
conta o Oficial Superior de Máquinas
aposentado, Jorge Alves Pinto, de 84
anos, que na época tinha 22 anos e
era praticante. O Bagé afundou em
menos de dez minutos.
E o drama da Marinha Mercante
continuou até o final daquele ano. As
duas últimas embarcações a darem
baixas durante a guerra foram o Itapagé
e o Campos, em setembro e outubro de
1943, respectivamente.

O Primeiro
Escalão da FEB
embarca no
General Mann, no
porto do Rio de
Janeiro
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A Força Naval adotou
o sistema de viagem
em comboios e armou
os navios mercantes.
Assim, a Marinha
Mercante pode honrar
seus compromissos
durante a guerra,
continuando
a abastecer os
portos nacionais
e estrangeiros,
mantendo ativas as
linhas de navegação

Em contrapartida, a Marinha Mercante teve a honra e a glória de ser a
encarregada de escoltar o navio que
levou as tropas da Força Expedicionária
Brasileira, a FEB, para a Itália. Coube
ao navio Transporte de Guerra General
Mann, dos Estados Unidos, levar o Primeiro Escalão da FEB para os campos
de batalha. A embarcação norte-americana zarpou do Rio de Janeiro em 2 de
julho de 1944, com destino a Nápoles.
A escolta brasileira foi substituída no
largo de Recife, no dia 5 de julho, quando a proteção passou a ser feita pelo
cruzador USS Omaha e por outros dois
contratorpedeiros norte-americanos.
Os segundo e terceiro escalões da FEB
foram enviados à Itália em setembro
daquele ano; o quarto e quinto pelotões
embarcaram para a Europa dois meses
depois, sendo que o sexto e último
escalão de combatentes deixou o Brasil
em fevereiro de 1945.
A Segunda Guerra Mundial foi uma
fase de grande sacrifício para a Marinha
Mercante do Brasil, que registrou 927
vidas perdidas, entre tripulantes e pas-

sageiros, em ataques inimigos. Isso sem
contar que 21% da frota nacional foi a
pique nesse período. No conflito, coube
a Força Naval do Nordeste o esforço
e a responsabilidade de proteger 575
comboios, escoltando mais de três mil
navios, tendo impedido, de certa forma,
que o número de vítimas em ataques de
submarino fosse ainda maior. A Força
Naval adotou o sistema de viagem em
comboios e armou os navios mercantes. Assim, a Marinha Mercante pode
honrar seus compromissos durante a
guerra, continuando a abastecer os
portos nacionais e estrangeiros, mantendo ativas as linhas de navegação.
E isso foi o resultado do esforço e da
competência dos homens do mar que,
mesmo sem estarem preparados para
a guerra, defenderam com determinação as cores da nossa pátria. Mesmo
assim, a Marinha Mercante teve mais
perdas do que todas as outras forças armadas juntas – a Marinha de
Guerra, por exemplo, registrou 486
baixas neste período e a FEB perdeu
466 pracinhas na Itália.
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Seminário expõe problemas
trabalhistas na hidrovia
Paraguai–Paraná
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“O objetivo do
seminário foi alertar a
todos sobre a diferença
social e econômica
que hoje existe entre
os trabalhadores que
utilizam a hidrovia”
dos trabalhadores da hidrovia”,
planeja.
A bacia hidrográfica brasileira é composta por cerca de 50
mil quilômetros de rios, com
aproximadamente 40 mil de
vias navegáveis. Apesar de
toda a riqueza exposta
nesses números, apenas
10 mil quilômetros dessas vias são utilizados.
Para impulsionar o setor, seria necessário
um investimento de
cerca de R$ 3,5 bilhões pelos próximos
quatro anos, segundo

Leo Almeida

E

quiparar as condições sociais
e econômicas entre os trabalhadores da hidrovia ParaguaiParaná. A partir desta idéia, foi
realizado o Seminário Internacional de
Relações Laborais na Hidrovia ParaguaiParaná em Corumbá, no Mato Grosso do
Sul, no último dia 23 de junho. A chamada assimetria laboral, que nada mais é
do que a diferença social e econômica
entre os trabalhadores da hidrovia Paraguai-Paraná, foi amplamente debatida
no encontro.
“O objetivo do seminário foi alertar a todos sobre a diferença social e
econômica que hoje existe entre os
trabalhadores que utilizam a hidrovia”,
afirma Ricardo Ponzi, Presidente da
Federação Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Aquaviários e Afins, a
FNTTAA, que participou do seminário.
“Tentaremos igualar esses números no
mesmo patamar”, completa. Segundo
Ponzi, após o encontro, foi criado um
grupo permanente para defender a idéia
e trabalhar para que tal diferença seja
acabada. “Representantes do Brasil,
Argentina e Uruguai coordenarão uma
macro ação para a realização do ACT

Ricardo Ponzi
defende a
igualdade entre
os trabalhadores
da hidrovia

Fotos: Divulgação

Líderes sindicais e
trabalhadores se juntam
para defender seus
interesses na hidrovia

“Representantes do
Brasil, Argentina e
Uruguai coordenarão
uma macro ação para
a realização do ACT
dos trabalhadores da
hidrovia”
dados do Ministério dos Transportes.
Há no país uma escassez da política
hidroviária impedindo o Brasil de utilizar com mais empenho seus recursos
hidroviários.
Um estudo realizado pela Coppead/
UFRJ apontou que uma das grandes barreiras para o desenvolvimento da navegação hidroviária é a resolução de questões
ligadas ao meio ambiente. O debate
sobre as questões ambientais precisa
ser discutido com a sociedade para que
ocorra a implantação das hidrovias no
Brasil. Hoje em dia, há muitas ações judiciais que impedem até a realização
de audiências públicas para debater
assuntos relacionados às hidrovias.
O transporte hidroviário é o que
menos afeta ao meio ambiente.
A hidrovia Paraguai-Paraná
cruza cinco países (Bolívia, Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai)
e tem uma extensão aproximada
de 3.400 quilômetros.
O Diretor-Secretário da
CONTTMAF e do SINDMAR,
Odilon Braga, também participou do seminário.

Trabalhadores se unem a líderes sindicais na
isonomia social na região da hidrovia

Brook of Justice
Seminary displays labor problems
along waterway Paraguay–Paraná
To equalize social and economic conditions of
all workers of Paraguay–Paraná waterways.
Starting from this idea, the International
Seminary on Labor Relations along the Paraguay–Paraná waterway, was carried through,
in Corumbá, Mato Grosso do Sul Statethe,
Brazil, last June 23. The so called labor
asymmetry, that defines, exactly, social and
economic differences among workers on
the Paraguay-Paraná waterway, was widely
debated at the meeting.
“The objective of the seminary was to warn
everyone about the social and economic
difference existing today among workers who
serve at the waterway”, affirms Ricardo Ponzi,
President of the National Federation of Waterway
Transport and Akin Workers – FNTTAA –, who
participated of the seminary. “We will try to
raise these numbers to the same platform”,
adds he. According to Ponzi, after the meeting,
a permanent group was created to support this
idea and to work to banish such difference.
“Union Delegates of Argentina, Brazil and
Uruguay they will co-ordinate a macro action
for the accomplishment of Collective Bargain
Act for the waterway”, declares he.
The Brazilian hydrographic basin is composed
by circa fifty thousand kilometers of rivers out of
which approximately forty thousand kilometers
are navigable. Although all wealth these numbers
display, only ten thousand kilometers of these
waterways are in use. An investment of about
R$ 3,5 billion along the next four years would
be necessary to stimulate the sector, according
Ministry of the Transpor ts data. There is a
scarcity of waterways politics for the country
that hinders Brazil to make use of its waterways
resources with more intensiveness.
A study carried out by Coppead/UFRJ pointed
that one of the great barriers for development

Ricardo Ponzi tem como meta acabar com
assimetria laboral da região

Participantes do seminário debatem
problemas da hidrovia

of inland navigation is related to environmental
disputes. This theme must and needs to be
discussed with the civil society. There are
actually many judicial actions that even hinder
the accomplishment of public audiences to
debate waterways matters. Notwithstanding
waterway transport is the one which less affects
environment.
Paraguay–Paraná waterway crosses five
countries (Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay
and Uruguay) in a extension of three thousand
kilometers.
The Secretary Director CONTTMAF and of the
SINDMAR, Odilon Braga, also participated in
the seminary.
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C O L U N A

Sérgio Barreto
Pingos nos ‘is’
É comum, em reuniões sociais e de
trabalho, muitas pessoas se referirem à boa fase da navegação brasileira. Isso, na verdade, não ocorre.
Os estaleiros vivem boa maré, devido principalmente a plataformas
de petróleo e barcos de apoio. Os
barcos de apoio são parte integrante
da navegação e cada vez apresentam
características mais sofisticadas, no
entanto, não cumprem a função de
levar e trazer cargas de uso geral,
como ocorre com porta-contêineres e outros tipos essenciais para o

comércio exterior e a cabotagem. Em
termos de frota mercante, para cabotagem e longo curso, os números são
desanimadores.
Com exceção de navios-barcaça da
Norsul e navios químicos da Metalnave, praticamente não há navios
mercantes encomendados ou em
construção nos estaleiros. Muitas
notícias, publicadas nos jornais,
sobre interesse de armadores e até
de autorizações preliminares dadas
pelo Conselho Diretor do Fundo
de Marinha Mercante confundem

o público. Afinal, um navio só está
em construção depois da aprovação
final do agente único do fundo - o
BNDES.
Portanto, no mundo, há uma euforia
de navegação e construção naval.
Mas, no Brasil, a Marinha Mercante
continua à espera de melhores definições e ainda não voltou ao período
de ‘vacas gordas’. Ao contrário do
que pensa muita gente, que confunde a construção naval – hoje mais
construção de plataformas e barcos
de apoio – com a navegação.

Oportunidades perdidas
Ainda há, no setor, quem se lembre
do velho jornalista Genival Rabelo,
já falecido. Ele marcou época como
diretor de Portos & Navios e depois
da revista Navegação e era também
escritor. Fazia almoços concorridos e
liderava premiações de melhores do
ano - sempre polêmicas. Era também
escritor e um de seus livros é Brasil,
País das Oportunidades Perdidas.
A imagem de Genival cai bem em
relação ao que houve com a Austral episódio que mostra outra oportunidade perdida pelo Brasil, via BNDES
e Ministério dos Transportes.
Há algum tempo, junto com o fim da
estatal Lloyd Brasileiro, as empresas
privadas brasileiras acabaram - como
a Netumar – ou foram pressionadas
para se limitar à cabotagem. Foi aí
que um grupo de empresários teve
idéia de criar a Austral. Seria uma
empresa brasileira – com participação de diversos empresários, sem
um só dono – que encomendaria 12
navios de 5.400 TEUs (contêineres de
20 pés). O financiamento seria por
leasing, como na aviação e, assim, em
caso de problema, o BNDES retomaria os navios, sem qualquer prejuízo.
Seis navios fariam a rota Brasil-EUA,
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voltando da Europa, e outros seis
sairiam para a Europa, retornando
pelos Estados Unidos. Todos os que
viram o projeto adoraram, inclusive
o ex-presidente do BNDES, Carlos
Lessa, mas o governo não deu sinal
verde, não se sabe se por ação ou
omissão.
Um dos responsáveis pela Austral
conclui que, com a alta nos fretes,
o Brasil perdeu uma oportunidade
de ouro. Cada navio custaria US$
70 milhões e, levando-se em conta
uso parcial – quando ultimamente
a ocupação tem sido total – o lucro
de cada navio seria de US$ 3 milhões
por viagem, uma vez que o frete de
um contêiner pulou de US$ 700 para
US$ 2.500. Doze navios, com nove
viagens por ano, dariam lucro anual
de US$ 324 milhões, permitindo o
pagamento da conta em apenas três
anos. Como um navio dura cerca de
20 anos, seriam 17 anos de lucros,
empregos para marítimos – após
os dos metalúrgicos – e geração de
empregos administrativos.
Hoje, os exportadores têm de ficar
à mercê de empresas totalmente estrangeiras ou de empresas brasileiras
de capital estrangeiro.

Um país sem
Marinha Mercante
Recentemente, durante um almoço da comunidade marítima,
o novo presidente da Associação
Comercial do Rio, Olavo Monteiro
de Carvalho, confessou não ter
muito conhecimento sobre o setor. O Presidente do Centro dos
Capitães, Comandante Álvaro
Almeida, resumiu a situação, com
total clareza, em uma frase:
– Dr. Olavo, só há dois navios
porta-contêineres brasileiros em
rotas de longo curso, que são
Aliança Brasil e Aliança Europa.
Análise tão clara e sucinta dificilmente seria feita. Essa afirmação
reflete muito bem o que ocorreu
nos últimos 20 anos. É claro que
se poderia dizer, adicionalmente,
que também há poucos graneleiros, principalmente depois que a
Docenave mostrou desinteresse
pela atividade. E, no setor de
navios de petróleo, há muita
notícia e poucos fatos – embora
ainda muita expectativa otimista
em relação à Transpetro.

Na Beira da Praia
• A licitação da Transpetro está demorando. Se houver uma batalha
jurídica após a escolha dos estaleiros pela estatal, aí então a coisa
vai piorar muito. É uma pena, pois
a frota da Transpetro já está com
idade média muito alta. Agora,
fala-se em grandes possibilidades
na Venezuela, mas, como São
Tomé, há que se ver para crer.
• Fala-se que desejam comprar
navios: Aliança, Docenave, Libra,
Norsul e até a Elcano - empresa
de capital espanhol que criou
empresa no Brasil e opera com
a bandeira verde e amarela. A
conferir. Algumas empresas precisam mesmo fazer encomendas,
sob pena de perderem o dinheiro
acumulado em suas contas específicas do adicional de fretes.
• A China Shipping, empresa do grupo China Shipping Container Line,
está entrando no Brasil. De início,
com três navios, mas nada impede
que, em breve, sejam dezenas.
* Por economia de palito, o Brasil
construiu a hidrelétrica de Tucuruí
sem eclusas. Assim, até a pequena navegação existente na região,
além de não ser beneficiada, foi
ainda prejudicada. O certo seria
se estimular a via fluvial, junto
com a geração de energia elétrica.
Agora, o erro pode ser reparado,
se as obras forem à frente. Seria a
reparação de uma injustiça.
• Ao fim de Congresso no Rio, a
Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias

emitiu carta, na qual declara que,
embora a participação privada
seja salutar, os portos continuam
a ser públicos - e as companhias
docas são necessárias. Tudo
bem, mas a União deveria cuidar
melhor das finanças de CDRJ,
Codesp e outras empresas de
sua propriedade.
• O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) assinou convênio com a Diretoria de
Portos e Costas, o que permitirá
que alguns cursos para marítimos
sejam realizados na unidade do
Senat de São Vicente, São Paulo.
Por falar em ensino, o ministro
da Fazenda, Antonio Palocci, que
é tão elogiado, deveria liberar o
dinheiro do ensino profissional
marítimo que está retido no caixa
único da União.
• É possível que, por volta de 2008,
alguns navios sejam lançados ao
mar, no Brasil, sem motor principal instalado. É que as fábricas
estão com muitas encomendas e
o Brasil depende de importação.
Houve tempo em que a Ishibrás,
no Rio, fabricava motores Sulzer
e a Mecânica Pesada, em São
Paulo, produzia unidades MAN.
Mesmo com muitos componentes importados, eram motores
Made in Brazil.
* Após participar de uma feira
marítima no exterior, o broker
Gabriel Debelian destacou um
detalhe. Alguns estaleiros coreanos tinham placas, em seus

estandes, com afirmações como
“Desde 1980”. Em primeiro lugar, isso é muito pouco, pois os
antigos estaleiros tinham bem
mais de 100 anos e não resistiram aos novos. Além disso,
essa evolução dos coreanos
corresponde ao início da crise
no Brasil. Com apoio de seus
governos, os coreanos tomaram o lugar dos brasileiros. Os
japoneses são um pouco mais
antigos e os chineses ainda
mais recentes.
• Nélson Carlini, que já atuou
tanto em estaleiros quanto empresas de navegação, está hoje
à frente da francesa CMA/CGM
no Brasil. Ele disse que tentou
encomendar navios por aqui e
não recebeu propostas dos estaleiros. Intrigado, o presidente
do Sindicato da Construção
Naval, Ariovaldo Rocha, procurou saber o que houve e disse
tratar-se de um mal-entendido.
Estaleiros precisam sempre de
encomendas. O principal líder
do setor, Paulo Ferraz, dono
do Mauá – hoje Mauá/Jurong
– afirmava que o setor era como
uma bicicleta, que precisa de
novos pedaladas para não
cair. Um estaleiro, mesmo com
obras, está sempre pensando
no futuro, para poder manter o
ritmo. Afinal, quando um navio
é lançado, o setor de projeto
já está de mãos abanando há
bom tempo e a área de corte
de chapas, também.

Apresentação
O autor, de 56 anos, é jornalista especializado na área marítima. Trabalhou em O Globo de 1970 a 1986, onde coordenou a página de
navegação. Colaborou nas revistas Portos e Navios e Navegação e foi correspondente das revistas internacionais Sea Trade, Trade Winds
e Fairplay. Foi editor-chefe do jornal Última Hora e atualmente escreve a coluna Rio Marítimo, no site Netmarinha, colabora no jornal
Press Guide e edita a coluna Primeira Linha, do Monitor Mercantil.
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Lujan Maria Bacelar de Miranda

Reforma

Sindical

e Trabalhista Neoliberal
A aceitação dos consensos e da proposta de Reforma
Sindical, por parte da maioria da direção da CUT, tem raiz
numa concepção sindical predominante na central desde
os anos 90 e que agora, no Governo Lula, encontra uma
nova e maior oportunidade de se exprimir, até porque os
que hoje no governo estão à frente desta política são os
mesmos que a elaboram no interior da CUT. Derrotar essa
Reforma Sindical e Trabalhista e resgatar os princípios da
CUT, que hoje só existem no papel, é defender os direitos
trabalhistas e sindicais e o sindicato como instrumento
dos trabalhadores e trabalhadoras na luta de classes.

A

Reforma Sindical do Governo Lula (PEC 369/05 e o
Projeto de Lei que a regulamenta) foi encaminhada
ao Congresso Nacional em 2 de março
de 2005. A reforma é uma exigência do
Fundo Monetário Internacional (FMI) e
do Banco Mundial, que têm defendido
e imposto aos governos neoliberais, em
todo o mundo, medidas de flexibilização e desregulamentação de direitos
trabalhistas e sociais, objetivando a redução do custo de trabalho – no nosso
caso, o chamado “custo Brasil”.
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Na prática, é uma reforma não só
sindical, mas trabalhista, pois possibilita a retirada dos direitos. Direitos
já fortemente atingidos nos oito anos
de FHC e ameaçados no Governo Lula,
cujas medidas adotadas até agora, no
tocante aos direitos trabalhistas e ao
emprego, de um modo geral, visam dar
total garantia ao privado em detrimento
do público, como ocorreu com a Lei de
Falências, Parcerias Público-privadas,
empréstimo dos bancos, dentre outras.
A ameaça é tal que, em jantar com
jornalistas, o Presidente da República

Na prática a Reforma
possibilita a retirada de
direitos trabalhistas, já
fortemente atingidos
nos oito anos de FHC e
agora ameaçados por
Lula, que afirmou a
jornalistas que só os
“30 dias de férias” são
intocáveis
afirmou que dos direitos trabalhistas,
o único não passível de flexibilização é
“os 30 dias de férias”.
A CUT nasceu rompendo a estrutura
sindical oficial e defendendo a Convenção 87 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), que trata da Liberdade
e Autonomia Sindical. Defendendo uma
ampla e profunda reforma sindical, que
democratize e fortaleça a organização sindical, possibilite a garantia e a
ampliação dos direitos mínimos conquistados com muita luta pela classe
trabalhadora. E que não permita que

As mudanças pelas
quais vem passando
a CUT e que levaramna a “vender a
alma” no “altar
do entendimento
nacional” remontam
a alguns anos atrás
e estão na origem do
sindicalismo cidadão,
“propositivo”,
aprovado na IV
Plenária, em 1990
a Justiça do Trabalho continue com o
poder de julgar nossas greves, retirar
direitos conquistados e dar sentenças
que impedem até assembléia na porta
de empresa, como vimos recentemente
na greve nacional dos bancários, com
os “interditos proibitórios”.
Ainda hoje, teoricamente, a CUT
defende: “sindicalismo classista e não
de conciliação de classe, sindicalismo
enraizado na base e não cupulista, sindicalismo livre da interferência do Estado,
autonomia dos sindicatos frente aos partidos políticos, democracia interna nas
instancias da central, internacionalismo
sem alinhamentos, socialismo como
objetivo final da luta sindical”.
Foram estes os princípios, estatutários, que a CUT, por decisão de sua
direção majoritária, jogou na lata de
lixo no Fórum Nacional do Trabalho.
Mas por que isso aconteceu?
Muito se tem ouvido sobre a mudança de posição da corrente majoritária
da CUT, Articulação Sindical, como se
esta tivesse se dado repentinamente,
em função da chegada do Partido dos
Trabalhadores ao Governo Federal. Não
resta dúvida de que a ascensão do Lula

à Presidência da República teve um forte
impacto sobre o Campo Majoritário, que
se guia pela mesma lógica do governo – a
da governabilidade – em nome da qual
tudo ou quase tudo é permitido.
Mas as mudanças pelas quais vem
passando a CUT e que a levaram a “vender
a alma” no “altar do entendimento nacional entre governo, centrais e patrões”
remontam a alguns anos atrás e estão na
origem do sindicalismo cidadão “propositivo”, aprovado na IV Plenária Nacional
da CUT em 1990 e traduzido, no plano
jurídico, na proposta de Contrato Coletivo
de Trabalho e no Sistema Democrático de
Relações de Trabalho da CUT.
Já naquele momento, é bom que se
recorde, estava colocada a essência do
que vemos hoje na Reforma Sindical;
participacionismo (as Câmaras Setoriais
são o melhor exemplo disso); flexibilização de direitos (banco de horas, que é
a flexibilização da jornada de trabalho);
conciliação de classes (a primeira reforma da Previdência de FHC é um exemplo
– com apoio da CUT se trocou o “tempo
de serviço” pelo “tempo de contribuição”
para aposentadoria); defesa da retirada
total do Estado da solução de conflitos
trabalhistas, com o objetivo de descartar a Justiça do Trabalho (Comissões de
Conciliação Prévia, que contaram com o
apoio da CUT, também).
O exemplo prático mais recente
desse processo é a postura do governo
e dos patrões na greve nacional dos
bancários: enquanto ambos se negavam a negociar durante a greve, os
banqueiros descartavam a Justiça do
Trabalho (não compareciam às audiências convocadas pelo Tribunal Superior
do Trabalho - TST), mas apelavam para
a Justiça Civil, para conseguir “interditos
proibitórios” e impedir o livre exercício
do direito de greve.
Na prática, embora não tenha vigorado o Contrato Coletivo de Trabalho
da CUT, copiado do modelo italiano, o
novo sindicalismo “propositivo” da central serviu para paralisar a luta que seria
necessária, logo após a aprovação da
CF/88, para que fossem regulamentados
os direitos previstos no artigo 7º.

Como se vê, a aceitação dos consensos e da proposta da Reforma Sindical,
por parte da maioria da direção da CUT,
tem raiz numa concepção sindical predominante na central desde os anos 90
e que agora, no Governo Lula, encontra
uma nova e maior oportunidade de se
exprimir, até porque os que hoje estão
à frente desta política são os mesmos
que elaboraram no interior da CUT.
Derrotar essa Reforma Sindical e
Trabalhista e resgatar os princípios da
CUT, que hoje só existem no papel, é
defender os direitos trabalhistas e sindicais – e o sindicato como instrumento
dos trabalhadores e trabalhadoras na
luta de classes.
A Reforma Sindical e Trabalhista do
Governo Lula tem os seguintes objetivos gerais:
1. Transformar o caráter da organização sindical, colocando o pacto,
ou diálogo social entre capital e
trabalho, como um objetivo a ser
perseguido pelo Estado e implementado pela organização sindical;
2. Abrir a possibilidade de cassação
dos direitos trabalhistas;
3. Com a “livre negociação” e sem o
estabelecimento de uma “legislação
mínima de proteção dos direitos trabalhistas”, na prática, o negociado
prevalecerá sobre o legislado;
4. Atrelar vergonhosamente as entidades sindicais ao Estado;
5. Dividir a classe trabalhadora, incentivando o pluralismo sindical;
6. Propiciar um certo poder às cúpulas
das centrais, em detrimento da autonomia das entidades de base nas
negociações coletivas.
Vejamos quais são os temas centrais
da Reforma Sindical e Trabalhista.

ORGANIZAÇÃO SINDICAL
A proposta estabelece o controle
total do Estado sobre todos os sindicatos. Também ressuscita a Comissão de
Enquadramento Sindical e o estatutopadrão. O Ministério do Trabalho e Em-
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prego – MTE e o Conselho Nacional de
Relações do Trabalho – CNRT (Comissão
de Enquadramento Sindical), formado
por patrões, governo e trabalhadores,
na prática terão enormes poderes sobre
os sindicatos.
O Ministro terá poderes para reconhecer, punir e cassar entidades sindicais, aprovar o estatuto-padrão, bem
como controlar a vida dos sindicatos,
de modo que até mesmo a vacância de
um cargo da direção ou uma simples
alteração estatutária deverá ser comunicada ao MTE.
Divide a classe trabalhadora, incentivando o pluralismo sindical, isto é, a
fragmentação das entidades sindicais.
Os sindicatos serão por ramos de
atividade ou setor econômico. Os ramos
e setores serão definidos pelo Ministro
do Trabalho e Emprego. Os sindicatos
exigentes até a aprovação da reforma
serão chamados a optar entre a “exclusividade da representação” ou a “falsa
liberdade sindical”. Os que optarem pela
exclusividade terão de ter pelo menos
20% de sindicalizados e terão que adotar o estatuto-padrão. Serão, portanto,
sindicatos atrelados ao Estado.
Os que optarem pela falsa liberdade
sindical terão que conviver na sua base,
pois as entidades de nível superior (centrais, confederações e federações) terão
todas as facilidades para criar sindicatos
orgânicos (sindicatos por representação
derivada), na base dos denominados
sindicatos “livres” e para adotarem os
sindicatos exclusivos que não conseguirem preencher os critérios exigidos no
período de transição, como o número de
sindicalizados, por exemplo. Os sindicatos criados ou adotados por entidades
de nível ficarão vinculados organicamente às entidades que os criarem.

REPRESENTAÇÃO NOS
LOCAIS DE TRABALHO
Apesar de estar assegurada na CF
e de haver acordado sobre o princípio
da organização no local de trabalho,
patrões, centrais e governo não conseguiram fechar uma proposta de
acordo. Os patrões vão tentar manter
a representação mínima de 200 traba-

|64| • ANO VI Nº 21 •

lhadores prevista na CF e, se puderem,
até retirá-la do texto constitucional,
pois não querem organização no local
de trabalho.
A Reforma Sindical traz um número
restrito de representantes, conforme o
número de trabalhadores/trabalhadoras, e não contempla as empresas/locais
de trabalho (só aquelas que tenham
a partir de 30 trabalhadores). E como
se não bastasse, restringe o papel da
organização por local de trabalho.

NEGOCIAÇÃO COLETIVA E
CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO
Abre a possibilidade de cassação
dos direitos trabalhistas e sociais, com
a implementação da “livre negociação
entre as partes”, que será pautada pela
lei da oferta e da procura. De acordo
com o Projeto de Lei da Reforma Sindical, o “Contrato Coletivo de Trabalho
é o negócio jurídico por meio do qual
se estabelecem condições de trabalho
e relações obrigacionais entre as entidades sindicais, os empregadores e as
representações dos trabalhadores nos
locais de trabalho”.
Em nenhuma parte do Projeto se
afirma que os direitos mínimos assegurados legalmente não poderão ser
reduzidos através da livre negociação.
Até mesmo a proposta de que, no caso
de conflito entre o que fosse acordado
e a lei, prevaleceria à disposição mais
favorável (o que já abriria a possibilidade de flexibilização dos direitos!), foi
retirada do Projeto. Agora, no máximo,
os direitos trabalhistas e sociais ficarão
à mercê dos Tribunais Superiores – e as
decisões destes, como sabemos, são
políticas e levam em conta os interesses
conjunturais, especialmente no tocante
às políticas econômicas.
Mas não é só o “negociado sobre o
legislado”, o “pacto ou diálogo social
imposto na lei”. A perda da autonomia dos sindicatos nas negociações
é flagrante: as entidades sindicais são
obrigadas a negociar; se se recusarem
à negociação, sem uma justificativa
“razoável”, perderão a titularidade da
negociação (isto é, colocarão outra
entidade sindical para negociar em seu

A Reforma pretende
colocar o pacto
social como objetivo
a ser perseguido
pelo Estado e
pela organização
sindical, e atrela
vergonhosamente as
entidades sindicais
ao Estado
lugar); e, se a entidade se recusar à negociação de forma reiterada, perde suas
atribuições sindicais, isto é, deixa de ser
sindicato. E como se não bastasse, o
Projeto estabelece a negociação direta
entre os trabalhadores e patrões.

NEGOCIAÇÃO DO FUNCIONALISMO
PÚBLICO: ENGANAÇÃO
O Projeto de Lei que regulamenta a
PEC 369/05 afirma, no artigo 3º, que a
reforma não se aplica ao funcionalismo
público. No artigo 222, diz que, enquanto não for aprovada lei específica, os
artigos que tratam sobre a organização
sindical, prestação de contas e número
de dirigentes sindicais que terão direito
à estabilidade valerão, também, para o
funcionalismo público.
A grande conquista apresentada – o
direito de negociação do funcionalismo
– é uma vitória de Pirro, pois fica mantido
o art. 37, inciso X, da CF/88, que determina que a remuneração dos servidores
públicos somente poderá ser fixada ou
alterada por lei específica, observada a
iniciativa privativa do governo, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma
data e sem distinção de índices.

DIREITO DE GREVE
A greve deve ser comunicada com
antecedência mínima de 72 horas. O
exercício do direito de greve está condicionado à manutenção de “serviços míni-

mos” essenciais. Diante do impasse entre
trabalhadores e patrões, será assegurado
a estes o “direito de contratar os serviços
necessários”, legalizando os fura-greves,
Há a criminalização do exercício do
direito de greve. Os piquetes e manifestações “não poderão violar nem constranger os direitos e garantias fundamentais”;
“não poderão causar dano à pessoa nem
à propriedade” e quem infringir estas
determinações será punido, segundo
as legislações trabalhista, civil e penal.
Não podemos esquecer que o direito
de ir e vir é um direito fundamental, e
que qualquer pessoa poderá considerar
um dano contra si a impossibilidade de
exercer este direito diante de um piquete
de convencimento.

CONSELHO NACIONAL DE
RELAÇÕES DE TRABALHO
É um órgão tripartite formado por
governo, centrais e patrões. Tem caráter
consultivo e terá como função “propor
diretrizes de políticas públicas e avaliar
programas e ações governamentais
no âmbito das relações de trabalho”.
Servirá como assessoria e consultoria
constante para o governo.

TUTELA JURISDICIONAL
Mantém-se o poder da Justiça do
Trabalho de interferir no movimento,

A maioria da
Executiva da CUT vê
“17 pontos positivos”
na Reforma Sindical,
mas eles não passam
de enganação. Não
sabemos em que vai
dar a organização por
ramos, e a negociação
coletiva dos servidores
públicos é uma falácia

julgando greves, estabelecendo multas
etc. O sistema de arbitragem poderá ser
tanto privado quanto público (Justiça do
Trabalho) e será acionado por acordo
entre as partes em conflito.
Em reunião da Executiva Nacional da
CUT, as correntes Articulação Sindical
e CUT Socialista e Democrática (CSD)
apresentaram e aprovaram uma resolução
onde apontam, na PEC e dentre os 233
artigos do Projeto de Lei que a regulamenta, 17 pontos considerados positivos. A
seguir os pontos citados e, em itálico, os
comentários que fazemos acerca deles:
* Reconhecimento das centrais sindicais e suas estruturas (artigos 14 e
15 do PL).
Para reconhecer as centrais bastaria uma
simples emenda constitucional.
* Organização sindical por ramo
(art.18).
Quais são os ramos e quem os definirá?
Não houve nenhuma discussão com os
interessados. O Ministro do Trabalho
definirá os ramos e setores econômicos. As
centrais querem 19 ramos e os patrões 5.
Não sabemos em que vai dar!
* Decisão dos trabalhadores sobre a
forma de organização, se liberdade ou
exclusividade (arts. 38 a 41 do PL).
É a decisão entre a fragmentação e a perda
da autonomia sindical (sindicato orgânico)
e o atrelamento sindical ao Estado (exclusivamente com estatuto-padrão).
* Fim do imposto sindical.
Seria de fato um avanço, se na prática não
fosse simplesmente substituído por uma
taxa de contribuição negocial.
* Contribuição negocial aprovada em
assembléia dos trabalhadores (art.
4 – inciso IV da PEC e art. 45 a 47
do PL).
Substitui o Imposto Sindical. Valerá para
todos os trabalhadores, sindicalizados ou
não, e pode chegar a 13% de um salário
mensal (pois corresponderá a 1% da remuneração líquida anual, incluído o 13º salário). Hoje o imposto sindical corresponde
a um dia de trabalho (3,3% de um salário

mensal). Os recursos da contribuição
negocial, além de manterem os sindicatos
(70%), federações (10%), confederações
(5%) e centrais sindicais (10%), serão
carreados para um Fundo Solidário de
Promoção Sindical, que ficará com 5 %
e custeará o funcionalismo do Conselho
Nacional de Relações de Trabalho.
* Fortalecimento do processo de Negociação Coletiva, com a obrigatoriedade da negociação permanente
entre as partes (art. 93 a 99 do PL).
É a perda da autonomia do sindicato de
base que, mesmo julgando que um determinado momento não é o melhor para
negociar; será obrigado a estabelecer a
negociação.
* Soberania das assembléias com a
obrigatoriedade da assembléia de
base para aprovação de contratos
coletivos (art. 100 do PL).
É a “soberania” limitada! Se a negociação for feita por uma entidade de nível
superior, a participação na assembléia do
sindicato não será de acordo com o estatuto
do sindicato, mas da entidade que estiver
negociando. E mais, o contrato “poderá
indicar as cláusulas que não serão objeto
de modificação em níveis inferiores”.
* Direito de renúncia do sindicato (art.
100, §4º do PL).
O que é isso? É o pegar ou largar! Até
o momento do fechamento do contrato, o
sindicato poderá requerer sua exclusão.
Se não o fizer, o que for acordado valerá,
também, para sua base. E se renunciar,
ficará sozinho, sem contrato coletivo.
* Aprovação de mecanismos de consulta quando da existência de mais
de um sindicato (art.101 do PL).
Isso é que é ponto positivo! Quando houver
mais de uma entidade sindical no mesmo
âmbito de representação, a que tomar a
iniciativa da negociação deverá comunicar
às demais. Isto é, um sindicato que, após
sua luta, conquiste uma negociação para
atendimento de suas reivindicações, terá
que avisar os sindicatos acomodados para
que participem da negociação.
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* Inclusão dos princípios do Direito
de Trabalho, o que inclui a prevalência da norma mais favorável ao
trabalhador (art. 3º das Disposições
Preliminares e art.100 do PL).
Que princípios são estes e por que não
estão citados na PEC e no PL? Têm-se
a ilusão de que por aqui os direitos estão
assegurados, podemos afirmar que, no
mínimo, os direitos trabalhistas estão na
corda bamba ou o que é pior, na mão dos
Tribunais. Os princípios, mesmo quando
explicitados, são utilizados de acordo com o
entendimento de quem julga e, dependendo
das circunstancias, um princípio pode ser
aplicado em detrimento de outro. E na CF
há princípios para todos os gostos, como o
da propriedade privada, por exemplo.
* Instituição do Conselho de Relações
do Trabalho (art.120 do PL).
Que será financiado com o nosso dinheiro
e servirá para que os governos e os patrões
interfiram na organização e controlem a
vida dos sindicatos.
* Regulamentação da substituição processual (art.141 do PL).
É a possibilidade de uma entidade sindical
representar toda a categoria a ela vinculada,
em ações judiciais. A substituição processual
hoje já está legalmente assegurada.
* Procedimentos contra práticas antisindicais (art.173 a 176 do PL).
É a lei do custo-benefício. O patrão será
punido com multa de 1 a 500 vezes o
menor piso salarial. E assim, avaliando o
custo-benefício, decidirá quanto à prática
da conduta anti-sindical ou não. Já os trabalhadores estarão submetidos à legislação
penal, civil, além da trabalhista.
* Arbitragem voluntária (art.105 do PL).
É a negociação na mão do patrão. Terminado o prazo de validade dos contratos
coletivos, os direitos neles contidos só prevalecerão por 90 dias e, para o sindicato
recorrer à Justiça e entrar com o dissídio
coletivo (agora chamado ação normativa),
o patrão tem que estar de acordo.
* A regulamentação legal da organização no local de trabalho, inclusive
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com garantia de estabilidade para
os representantes de base (art.181
– inciso I do PL).
É um ponto positivo, mas além de não contemplar todos os locais de trabalho, de ser
restrito o número de representantes e de seu
papel ser limitado à “finalidade de promover
o entendimento do empregado com o empregador”, os patrões não têm acordo com a
proposta e farão tudo para que ela não seja
aprovada no Congresso Nacional.
* O contrato coletivo nacional por
ramo de atividade (art. 97 do PL).
Seria positivo se não fosse estabelecido através da “livre negociação”, isto é, da simples
lei “da oferta e da procura”, sem nenhuma
legislação de proteção ao trabalhador e à
trabalhadora que, com o fim do seu contrato,
dentro de 90 dias, perderá todos os seus
direitos. Para garantir até mesmo os direitos
constitucionais mínimos, terá que recorrer
à Justiça, se o patrão concordar!
* A negociação coletiva para o setor
público (PEC art.37 – incisoVII e art.
2º e art. 222 do PL).
É uma falácia. Embora esteja assegurada
nos artigos acima citados da reforma sindical, a atual CF já estabelece como se dá a
remuneração do funcionalismo público.

Milhares de representantes de
sindicatos participaram de uma grande
manifestação contra a proposta de
Reforma Sindical em Brasília

Proposta alternativa,
a PEC 314-04 garante
liberdade sindical
sem necessidade de
autorização do Estado,
direito de greve de
funcionários públicos
e ultratividade, e
tem o apoio de 184
deputados
Lujan Maria Bacelar
de Miranda é Membro
da Executiva Nacional
da CUT
Fonte: revista Adusp
número 34

Leo Almeida

A merecida
valorização do

marítimo
D

urante a realização do Fórum
Consultivo do Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho
da IMO, o MEPC 53, foi apresentado o
documento MEPC-53/19/4 que recebeu
recentemente o parecer favorável na
Secretaria da IMO, no Rio de Janeiro. O
preceito é uma proposta da International
Confederation of Free Trade Union, a
ICFTU, para a elaboração de um código
de práticas para o trabalho seguro dos
marítimos. Além disto, está sendo feito
um estudo de um plano estratégico sobre o elemento humano, que visa identificar as áreas de segurança ocupacional e
saúde dos marítimos que foram omitidas
ou que requeiram revisão.
O dispositivo complementar à proposta feita pelo ICFTU foi uma iniciativa
da CONTTMAF, através do Representante de Atividades Setoriais para Assuntos
Internacionais da entidade, Nilson José
Lima, e do Representante da Confederação perante a RPB-IMO, Darlei Santos
Pinheiro. O estudo deste dispositivo por
estes dois brasileiros foi essencial para a
percepção da grande dimensão que ele
representa para os marítimos, não só no
Brasil, mas em todo o mundo.
Assim, será formado um grupo de
trabalho para debater e formular o código, onde será defendida a segurança
e a preservação da vida do marítimo e
a proteção ao meio ambiente. Após a
formulação da norma, será feita uma
detalhada minuta. Futuramente, ela
será apresentada aos estados membros
da IMO para sofrer críticas ou para que
sejam acrescidos determinados tópicos

que ainda não tenham sido mencionados. Assim, representantes dos países
membros selarão o destino do código.
“Um documento desta importância,
e tendo o apoio da CONTTMAF, projeta
ainda mais o nome da Confederação no
âmbito internacional na defesa dos interesses dos marítimos”, exalta Nilson,
representante da CONTTMAF. “Temos
esperança que este código, quando entrar em vigor, reduza os acidentes e, se
possível, elimine-os. Mas, até lá, antes
que aconteça uma tragédia, precisamos
de medidas preventivas”, alerta Nilson.
Já o Presidente do Centro dos Capitães,
o Capitão-de-Longo-Curso Álvaro José
de Almeida Junior, que apoiou o documento, sentiu-se aliviado por finalmente a IMO começar a dar atenção para
o marítimo. A partir disso, o navio não
será tratado apenas como equipamento, já que o marítimo também deverá
ser alvo de preocupações e mecanismos
de proteção.
O dispositivo chega para completar
a ideologia do código ISM, que tem
regras relacionadas ao meio ambiente,
à proteção da propriedade, à segurança na navegação e à prevenção da
injúria humana ou perda de vida. “O
código ISM trata o marítimo como um
instrumento a ser utilizado para o cumprimento do código”, ressalta Nilson.
“A resolução A.947/23, mencionada no
relatório da IMO, prevê seus princípios
com respeito ao fator humano, e nela
este tópico é abordado de uma forma
muito superficial. Fala-se em proteção
ao meio ambiente, em proteção à pro-

Nilson Lima: preocupação no âmbito internacional
com a segurança e a saúde do marítimo

priedade, prevenção da perda de vida,
etc., mas não chega a enfatizar os reais
problemas que os marítimos sofrem,
como a trepidação, o excesso de horas no trabalho, a fadiga, o excesso de
atribuições a bordo e a diminuição do
número de tripulantes”, explica Nilson.
Para ele, a questão da fadiga é muito
preocupante e é alvo de discussões
em âmbito internacional, sendo ressaltada tanto por órgãos sindicais como
empresariais. “O ser humano, estando
integrado e bem adaptado ao seu ambiente de trabalho, se sentindo seguro,
possuindo os conhecimentos que lhe
são exigidos e estando a par do que
ocorre ao seu redor, estaria evitando
que acidentes viessem a acontecer.
Além disso, a própria saúde dele estaria
sendo protegida. Temos que combater
a fadiga com ímpeto”, completa.
A intenção desse código é chamar a
atenção para o fator humano nas embarcações mercantes. “Quem programa
as máquinas é o marítimo, da mesma
forma que ele tem de vistoriar se o
serviço está sendo feito corretamente”,
explana Nilson.
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Unidade e

luta
Fotos: Leo Almeida

O

s trabalhadores marítimos do
sistema Petrobras celebram
mais uma vez a vitória da força, da disciplina e da determinação. Travando uma luta incessante
contra a discriminação histórica que
aflige as categorias marítimas no seio
administrativo da empresa e, sobretudo,
contra a falta de visão estratégica que
há décadas emperram o crescimento da
frota nacional de petroleiros, homens e
mulheres do mar presenciam um novo

Flagrante da Assembléia Geral
Extraordinária que definiu
os rumos do movimento de
paralisação progressiva
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marco nas relações de trabalho com a
estatal. Eles não celebram apenas os
avanços obtidos em cláusulas sociais
que reduzem suas diferenças para os
empregados de terra da companhia;
mais do que nunca, a conquista do respeito por parte daqueles que dirigem a
maior empresa brasileira.
No dia 11 de abril, após um difícil
processo negocial que durou cerca de
cinco meses, foi celebrada a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho

Greve dos
marítimos
do sistema
Petrobras
culmina em
conquistas
significativas
Unity and Struggle
Strike of Petrobras’ System
Seafarers culminates in signiﬁcant
conquests
Seafarers in Petrobras System are celebrating
another victor y of force, discipline and
determination. Waging an incessant struggle
against the historical discrimination that afflicts the
maritime categories by Company Administration
and, most of all, against the absence of a strategic
vision that for decades have hindered the growth
of the national fleet of tankers, seafaring men
and women witness now a new landmark in the
relations of work with the state-owned Company.
They do not celebrate barely improvements
obtained in social clauses that reduce their
differences in comparison to shore laborers of
the company, but, more than ever, they celebrate
the conquest of the respect from those who run
the largest Brazilian company.
On April 11, after a difficult bargaining process
that lasted around five months, signature of the
Collective Labor Agreement 2004/2005 was
celebrated as the result of mobilization of all
maritime categories within the Petrobras Group and
as well, of an energic dialog maritime union entities
have imposed to the state-owned Company and
its subsidiary, Transpetro.
At zero hour of April 3, the 36 ships of Fronape
that had adhered to the progressive stoppage
initiated on March 22, returned to operation,
attending the orientation of the National Command
of Mobilization, the CONAMO. In the previous day,
representatives of maritime unions had promoted a

ballot and the majority of vessels voted for signing
the Collective Labor Agreement as in the terms
proposed by Petrobras and by Transpetro.
“We are plainly aware that proposals set on table do
not meet claims that are so dear to us, seafarers;
but we never fancied to obtain any ideal agreement
with this mobilization. We know that to get what
we deem as fair and necessary for sea folks is a
process, not merely a magic that a strike can
operate”, cleared the President of CONTTMAF and
SINDMAR, Severino Almeida, still warning that the
extension of the strike would be able to deprive the
population of essential products, fact which could
generate erosion to the image of the movement.
“We would quickly pass from a position of victims
of a politics, until then discriminatory, to another
one of executioners of the population. This does
not suit us in this process of rescue of respect to
our work at sea. To show that we are strategic, that
we are well organized and that we are organized
and ready to struggle for fair work conditions to
face the challenges of life at sea … have we already
done at all”, affirmed he.
According to the Director-Secretary of SINDMAR,
Odilon Braga, the stoppage movement induced
significant changes in self-esteem of personnel
aboard. “Both, the maritime unions environment
and the categories represented by us, came
out stronger at the end of the strike, for due
respect has been rescued and self-esteem of
board Companions has been raised. The Board
of Directors of Transpetro and Petrobras were
sure that the movement was to fail, but they were
forced to reckon the strength of the category which
stuck together and showed the stamina of those
who are used to overcome challenges. Today, the
Brazilian maritime mobilization is a reference and is
respected, here and abroad; and this is a reason of
pride for each and every of us, who, together, have
built this recognition ”, detached Braga.
The Second Financial Director of the entity,
Jailson Bishop, stood out that the disrespect to
the maritime workers as to the labor relations with
the companies was already be being incorporated
by the present administration of the state-owned
and of subsidiary. “Happily, our associates have
showed with this movement that they are really
organized to struggle for the best .Starting from
this, companies could have a glimpse of our
disposition for struggling and of the need of
respect that is due to seafarers in this Country ”.
The strike of seafarers in Petrobras and its
subsidiary Transpetro lasted 12 days and counted
on the adhesion of more than 70% out of 2.900
maritime employees in both companies which
formally compromised not to punish the strikers
and not to discount wages on stoppage days.
Nevertheless, workers faced difficulties with
shore management staff of some ships, as those
arbitrarily tried to restrain the seafarers strike.

2004/2005, fruto da mobilização de todas as categorias marítimas do sistema
Petrobras e de uma interlocução firme
das entidades sindicais marítimas com a
estatal e sua subsidiária, a Transpetro.
À 0h do dia 3 de abril, os 36 navios
da Fronape que haviam aderido à paralisação progressiva, iniciada em 22
de março, retornaram às atividades,
atendendo a orientação do Comando
Nacional de Mobilização, o CONAMO.
No dia anterior, os representantes dos
sindicatos marítimos promoveram uma
votação em que a maioria das embarcações se posicionou a favor da assinatura
do ACT nos termos propostos pela
Petrobras e pela Transpetro.
“Temos plena consciência de que
as propostas colocadas na mesa não
contemplam reivindicações tão caras
a nós marítimos, mas nunca nos iludimos de que obteríamos o acordo ideal
com esta mobilização. Sabemos que a
obtenção do que entendemos ser justo
e necessário aos homens e mulheres do
mar é um processo e não uma mágica
produzida por uma greve”, esclareceu o
Presidente da CONTTMAF e do SINDMAR,
Severino Almeida, advertindo que o prolongamento da greve poderia acarretar desabastecimento de produtos essenciais à
população, fato que geraria desgaste na
imagem do movimento. “Passaríamos
rapidamente de vítimas de uma política,
até aqui discriminatória, para algozes
da população. Isto não nos convém
neste processo de resgate de respeito
ao nosso trabalho no mar. Mostrar que
somos estratégicos, que estamos bem
organizados e dispostos a lutar por
condições de trabalho justas diante do
que nos exige a vida no mar, tudo isso
nós já fizemos”, afirmou.
Para o Diretor-Secretário do
SINDMAR, Odilon Braga, o movimento
de paralisação incutiu mudanças
significativas na auto-estima do pessoal
embarcado.“Tanto o movimento sindical
marítimo quanto as categorias as
quais representa saíram fortalecidas
dessa greve, pois se resgatou o
respeito e elevou-se à auto-estima dos
companheiros embarcados. As direções

“Sabemos que a obtenção
do que entendemos ser justo
e necessário aos homens
e mulheres do mar é um
processo e não uma mágica
produzida por uma greve”
Severino Almeida, Presidente da
CONTTMAF e do SINDMAR

da Transpetro e da Petrobras estavam
certas de que o movimento fracassaria,
mas sentiram a força da categoria, que
se uniu e demonstrou a fibra de quem
está acostumado a enfrentar desafios.
Hoje, o movimento marítimo brasileiro
é uma referência e é respeitado, tanto
aqui quanto no exterior; e isto é motivo
de orgulho para todos nós que, juntos,
construímos este reconhecimento”,
destacou.
O Segundo Diretor Financeiro da
entidade, Jailson Bispo, ressaltou que
o desrespeito aos trabalhadores marítimos nas relações laborais com as
companhias já estava sendo incorporado pela atual administração da estatal e
de sua subsidiária. “Felizmente, nossos
representados demonstraram com
esse movimento que estão realmente
dispostos a lutar pelo que seja melhor.
E, a partir disto, as empresas tiveram
um vislumbre da nossa disposição de
luta e da necessidade de se respeitar o
trabalhador aquaviário neste país.”
A greve dos marítimos da Petrobras
e de sua subsidiária, Transpetro, durou
12 dias e contou com a adesão de
mais de 70% dos 2.900 empregados
do quadro de mar das companhias,
que se comprometeram formalmente a
não punir os grevistas e a não descontar da folha de pagamento os valores
referentes aos dias de paralisação. No
entanto, apesar do comprometimento
expresso, os trabalhadores enfrentaram
dificuldades com as gerências de bordo
de algumas embarcações que, de forma
arbitrária, tentaram coibir o movimento
grevista.
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Assembléia Geral Extraordinária
Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF,
Severino Almeida, delibera com marítimos
em Assembléia Geral Extraordinária

entendimento, com argumentos de
ambos os lados. É hora de ação. É hora
de mostrarmos a nossa insatisfação e
indignação”, salientou.
Ainda durante a reunião, foi aprovada a constituição do Comando
Nacional de Mobilização, que definiu
a data do início da paralisação, bem
como as deliberações antes definidas
pela Assembléia.
No dia 21 de março, menos de 24
horas antes do início da greve, as duas
empresas se reuniram com os representantes dos trabalhadores em uma
última tentativa de selar um acordo. As
propostas apresentadas, mais uma vez,
decepcionaram os dirigentes sindicais,
que concluíram que as conversações
estavam, efetivamente, encerradas.
Na noite da deflagração da greve,
as entidades sindicais marítimas, em
mensagem circular, declararam esperar
que o movimento se propagasse com
mais intensidade à medida que todos
tomassem conhecimento do número
de participantes. Representantes dos
trabalhadores firmaram um pacto com
os comandos das unidades da frota,
assegurando que não seriam divulgados os nomes

The mobilization for stoppage of Petrobras System
laborers has brought together the Merchant
Marine personnel who work on board all vessels,
at the shore staff and at the support operations
for terminals and offshore activities (Mooring
Masters,PPSOs,Oil Riggs ,etc.) , all striving for
labor relation in isonomy to the land staff, as well
as for several improvements in the bargain terms
negotiated with the state owned Companies.
Stoppage was deliberated by unanimity at the
General Assembly carried through at FNTTAANational Federation of Waterways and Akin Workers,
on Februar 28. After approximately five hours of
discussion, the participants voted for a progressive
stoppage as a reaction to Companies inertia to define
the terms of a new Collective Labor Agreement
. “For several meetings have we charged the
Companies to put forward an effective improvement
in the proposals ;but nothing happens”, relieved,
at the occasion, Severino Almeida , President of
CONTTMAF and SINDMAR. “We have the feeling
that this search of understanding is exhausted ,
with arguments from both sides . Time for action
has come . It is time to show our discontent and
indignation“ stressed Severino.
Still at the Assembly it was approved the constitution
of a National Command for Mobilization to define
the dead line for the start of the stoppage, as well
as the due implement of deliberations previously
accorded by the Assembly.
On march 21, less than 24 hours before the beginning
of the strike, both companies held a meeting with
the Representatives of the workers in last attempt
to meet an agreement. Nevertheless ,the presented
proposals, once again, disappointed Union leaders,
which then, concluded that conversation was,
effectively, over.
Union leaders made a pact with the captains
of vessels to assure that names of ships to
adhere to progressive stoppage would not be
divulgated , aiming to avoid any possible repression
by Companies regarding to interrupt seafarers
mobilization.

dos navios alinhados à paralisação
progressiva, com o objetivo de evitar
qualquer possível represália por parte
das companhias, visando interromper
a mobilização das categorias.
Arquivo

O movimento de paralisação dos
trabalhadores marítimos do sistema
Petrobras uniu empregados que atuam
a bordo das embarcações das companhias nas administrações em terra,
nas operações de apoio a terminais ou
no offshore (Mooring Masters, FPSOs,
Plataformas e outros), na reivindicação
pela adoção de critérios isonômicos nas
relações de trabalho em comparação
com o que é aplicado ao pessoal de
terra, além de diversas melhorias no pacote social negociado com as estatais. A
paralisação foi decidida, por unanimidade, em Assembléia Geral Extraordinária
realizada na Federação Nacional dos
Trabalhadores Aquaviários e Afins, a
FNTTAA, no dia 28 de fevereiro.
Após cerca de cinco horas de discussões, os participantes aprovaram a
paralisação progressiva das categorias
em reação a inércia das companhias nas
negociações para a definição dos termos
do Acordo Coletivo de Trabalho. “Há
várias reuniões, estamos cobrando da
empresa propostas de efetivo avanço,
mas nada acontece”, desabafou o Presidente da CONTTMAF e do SINDMAR,
Severino Almeida, na ocasião. “Sentimos que está esgotado este processo
de busca de

Extraordinary General Assembly
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Fazendo valer o direito à greve
Como se não bastasse a apreensão dos trabalhadores marítimos em
relação à manutenção de seus direitos
trabalhistas e o constante e histórico sentimento de discriminação nas
relações laborais com a Petrobras, os
funcionários do quadro de mar tiveram de enfrentar a dúvida em relação
às informações ambíguas divulgadas
pela empresa e a pressão de algumas
gerências de bordo que ameaçavam
os trabalhadores. Algumas denúncias
feitas ao SINDMAR davam conta de
irregularidades no tratamento dos funcionários que haviam aderido à greve, já
que a companhia estava substituindo as
tripulações grevistas por trabalhadores
que não participavam do movimento.
Em meio a essas dificuldades, lidando com informações ambíguas e
confusas, as entidades sindicais marítimas, tanto nas visitas a bordo das
embarcações da Fronape quanto nos
plantões montados no SINDMAR pelo
CONAMO, estiveram prontas ao atendimento às dúvidas de os trabalhadores
marítimos. Durante todo o processo
de paralisação, o CONAMO destacou
a necessidade dos trabalhadores travarem contato com os sindicatos para
aferirem a situação real vivida por cada
navio. As lideranças sindicais estiveram
a bordo de quase todas as embarcações da Fronape nos portos do Rio
de Janeiro, Angra dos Reis (RJ), Macaé

(RJ), São Sebastião (SP), Santos (SP),
Recife (PE), Natal (RN), Cabedelo (PB),
Maceió (AL), Salvador (BA), Paranaguá
(PR), Porto Alegre (RS) e São Francisco
do Sul (SC).
De acordo com o Presidente do
Sindicato Nacional dos Oficiais de Radiocomunicações e Diretor da FNTTAA,
Luciano Ponce, um dos maiores estorvos
encontrados pelas equipes do Comando Nacional de Mobilização foi a
dificuldade de contatos pessoais com
os trabalhadores marítimos e a necessidade de trocas permanentes de informações precisas e reais. “Apesar dos
transtornos, superamos os obstáculos
com abnegação e empenho. O alto
nível de credibilidade que os marítimos
embarcados reputam às entidades que
constituíram o CONAMO certamente
foi um fator motivador deste processo”,
destacou.

Durante todo o processo
de paralisação, o CONAMO
destacou a necessidade de
os trabalhadores travarem
contato com os sindicatos
para aferirem a situação
real vivida por cada navio.

CONAMO
delibera
sobre a
greve

Bringing the
Right of Strike into force
As if the concern of seafarers about preserving
their labor rights and the constant and historical
feeling of discrimination on labor relations by
Petrobras were, de per se, no big deal, workers of
the maritime department still had to face doubts
as to ambiguous information both Companies
spread ,as well as the pressure led by some Ship
Shore Managements that threatened laborers.
Some denounces that were brought to Sindmar
described irregularities as to treatment dispensed
to laborers who had joined the strike ,and that
the Company was replacing striking crews by
workers who had not been mobilized.
Amidst these difficulties, dealing with ambiguous
information, Seafarers Unions, performing
visitations to the ships and standing by continuous
watches at Sindmar and Conttmaf, kept ready in
enlightening doubts of the seafarers. During all
paralyzing operation, CONAMO stressed the
need for labors to keep in touch with the Unions
to attest the real situation on board of each ship.
Union leaders have been on board of almost
every ship of Fronape in the ports of Rio de
Janeiro, Angra dos Reis (RJ), Macaé (RJ), São
Sebastião (SP), Santos (SP), Recife (PE), Natal
(RN), Cabedelo (PB), Maceió (AL), Salvador
(BA), Paranaguá (PR), Porto Alegre (RS) and
São Francisco do Sul (SC).
According to the President of the National
Union of Radio-Communication Officers and
Director of FNTTAA, Ricardo Ponce, one of the
greatest disturbances retrieved by the teams
of the National Mobilizing Command was the
difficulty to establish personal contact with
the seafarers and the need of precise and real
permanent exchanges of information. “Although
the upheavals, we overcame the obstacles with
abnegation and persistence. The high level of
credibility that seafarers tribute to Entities that
established CONAMO was surely a motivation
factor of this process”, detached Ponce.
“Despite the hindrances we found to step on board,
due to difficulties imposed by the ISPS Code, we
perceived how much indispensable it was this
joint action with our companion to enlighten
doubts. We were deeply concerned about the
outcome of this situation which. for years, had
afflicted workers of the Petrobras System ;the
union of all, as in this process, has shown to be
fundamental”, pointed out the Sindmar Director
for Social Security , Enilson Pires.
The Second President of the Entity, José Válido,
detached that one of the primordial tasks of
CONAMO mobile teams was to announce
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Arquivo

Marítimos do Gurupi reivindicam
melhores condições de trabalho

“Apesar dos impedimentos que
tivemos para ir a bordo, devido a dificuldades impostas pelo ISPS Code, percebemos o quanto era extremamente
indispensável esta ação conjunta aos
nossos companheiros de bordo, no
sentido de dirimir dúvidas. Estávamos
muito preocupados com o desfecho
desta situação que há anos afligia os
trabalhadores do sistema Petrobras,
e a união de todos, neste processo,
se mostrou fundamental”, salientou o
Diretor Previdenciário do SINDMAR,
Enilson Pires.
O Segundo Presidente da entidade,
José Válido, destacou que uma das
tarefas primordiais das equipes móveis
do CONAMO era dar conhecimento ao
trabalhador marítimo das prerrogativas
e deveres daqueles que estão entrando
em um movimento de greve. “O fato de
as tripulações não terem um caráter
fixo nos obrigava a visitar um mesmo
navio mais de uma vez, de forma que,
para aferir o real posicionamento de um
navio, se fazia necessário um trabalho
de esclarecimento contínuo durante o
decorrer do movimento”, ressaltou.
O Diretor-Procurador da entidade,
Marco Aurélio Lucas da Silva, que
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“Apesar da
dimensão nacional,
o movimento
se mostrou
extremamente
ordeiro”
Marco Aurélio, Diretor-Procurador
do SINDMAR

também constituiu a equipe de líderes
sindicais que esteve a bordo dos navios
da Fronape, lembrou que nas greves
anteriores os trabalhadores faziam valer
seus direitos pela paralisação, mesmo
durante a vigência da Lei de Segurança
Nacional. “Essa greve teve uma característica que a tornou diferente da
última grande paralisação no sistema
Petrobras, ocorrida em 1987. Agora há
uma Lei de Greve cujo texto garante
que o trabalhador não pode sofrer
coação, bem como veda a substituição

ou a rescisão de contrato. Ou seja, no
próprio direito à greve está assegurado,
com base na Lei 7783/89 e na pronta
ação do Ministério Público do Trabalho,
o Ordenamento Jurídico Pátrio, dando
ao trabalhador a certeza de que o movimento seguia o caminho certo, dentro
de uma condução firme e responsável”,
esclareceu Marco Aurélio.
O Diretor lembrou ainda que, apesar
da dimensão nacional do movimento,
este se mostrou extremamente ordeiro:
“Apesar da paralisação, o Comando de
Greve atendeu a estatal no sentido de
não deixar, por exemplo, que a refinaria de Manaus tivesse de parar a sua
produção de Nafta, ou que faltasse
gás nas cidades de Porto Alegre e Rio
Grande. Por isso este foi um movimento
extremamente responsável, amplo e
vitorioso em seu propósito. O binômio
existente entre uma condução criteriosa
e a existência de uma legislação que
permitisse esse tipo de condução foi
importantíssimo.”
Da mesma forma, o Diretor de Educação do SINDMAR, José Serra, que
também esteve a bordo dos navios da
Fronape, em Santos, acredita que o
conhecimento da Lei de Greve por parte
das lideranças sindicais foi fundamental
para o sucesso do movimento. “À medida em que íamos a bordo nos navios
e explicávamos sobre os mecanismos
da lei, as tripulações se sentiam mais
seguras em aderir ao movimento.”
No sexto dia do movimento de paralisação, em 28 de abril, o Ministério
Público do Trabalho, por intermédio da
Coordenadoria de Defesa dos Direitos
Difusos, Coletivos e Individuais Indis-

José Válido define
equipes e metas do
CONAMO

“Este foi um movimento
extremamente responsável,
amplo e vitorioso em seu
propósito”
Marco Aurélio Lucas da Silva,
Diretor-Procurador do SINDMAR

poníveis, o CODIN, e da Procuradoria
Regional do Trabalho da 1ª Região, expediu uma notificação recomendatória
às empresas, acatando denúncias de
tentativa de restrição às liberdades individuais e ameaças de demissão orquestradas por suas gerências de terra.
O documento determinou que a
empresa cumprisse “o disposto no
artigo 9º da Constituição da República
de 1988 e na Lei 7.783/99, respeitando
o livre exercício do direito de greve
de seus empregados, se abstendo da
prática de quaisquer atos atentatórios
à legislação vigente e, em especial, se
abstendo de determinar a substituição,
o desembarque ou a transferência de
Comandantes e/ou tripulações de todos
os seus navios e embarcações até o término do movimento grevista”. O texto
adverte, ainda, que tais atos constituem
grave lesão à ordem jurídica vigente.
No entanto, não havia sido a primeira vez que as estatais tentaram impedir
a manifestação pública de repúdio ao
tratamento desrespeitoso dispensado
aos empregados marítimos das companhias. Em mensagem enviada aos navios
nos dias 24 e 25 de março, o CONAMO
já havia alertado os trabalhadores para
procedimentos que objetivavam coibir
a greve, como a divulgação de falácias
a respeito do processo negocial. “As
direções sindicais repudiam firmemente
o comportamento da Petrobras e da
Transpetro, as quais se negam a encontrar solução para Acordos Coletivos de
Trabalho satisfatórios aos seus marítimos. Preferem a mentira”, concluiu, na
época, o Presidente da CONTTMAF e do
SINDMAR, Severino Almeida.
No dia 29 de março, o CONAMO
solicitou formalmente à Federação

Internacional dos Trabalhadores em
Transportes, a ITF, apoio integral das
organizações sindicais de outros países
à greve. Pediu ainda que tais entidades
estrangeiras manifestassem, não só à
Petrobras e à Transpetro mas também à
Presidência da República, ao Senado, à
Câmara dos Deputados e ao Ministério
de Minas e Energia, o sentimento de
rejeição à discriminação sofrida pelos
empregados do quadro de mar da estatal brasileira de petróleo. No entanto, as
companhias não sinalizavam qualquer
intenção de retomar as negociações
com as entidades representativas das
categorias marítimas.

seafarers the prerogatives and obligations of
laborers who that join a strike operation. “The
fact that crews were not fixed compelled us to
visit the same ship more than one time, so that,
in order to survey the real positioning of a ship,
it was necessary a continuous enlightenment
work during all the conduction of the mobilizing,
stood out Válido.
The Procurator-Director of the entity Marco
Aurélio Lucas da Silva, who also integrated the
union team that stepped on board, reminded that
in previous strikes the workers did make their
rights to prevail even when the former National
Security Law still was in force.
“The present strike has shown a characteristic
that made it different from the last large
stoppage in the Petrobras System which
occurred in 1987. Nowadays there is a Law
of Strike which text guarantees that a worker
cannot suffer coercion and, as well ,forbids
substitution or recision of the work contract.
I.e, the right to strike, itself, is assured, on the
basis the Law 7783/89 and by the prompt action
of the Labor Public Prosecution, the Country
Juridical Ordination provided Labors with the
certainty that the mobilization was following the
righteous course led with a firm and responsible
conduction”, cleared Marco Aurélio.
On the sixth day of the mobilizing , April 28th, the
Labor Public Prosecution, by its the Coordination
for the Defense of Diffuse, Collective and
Inalienable Individual Rights the CODIN, and its
Regional Office forwarded a recommendatory
notification to the Companies, as a response
to denouncements of threatens of dismissal
and civil rights liberties mastered by shore
management of ships.

Líderes sindicais esclarecem dúvidas sobre
processo de mobilização

Said writ determined the Company to fulfill “the
terms of article 9th of 1988 Brazilian Constitution
and Law 7.783/99, thus to respect the free exertion
of the right to strike of its employees, abstaining
from any practice or act that might attempt against
the legislation in force as to transfer Captains
/crews of any ship or vessel until the end of the
strike action”. The text still warned that such acts
constitute serious injure to the prevailing juridical
order.
However, it had not been the first time that the
state-owned tried to stop the public manifestation
of repudiation to the disrespectful treating towards
maritime employees of the companies.
In a message issued to the ships on March 24th
and 25th, the CONAMO had already alerted workers
as to procedures aiming at hindering the strike, as
the disclosure of fallacies as to bargaining process.
“The union directions firmly repudiate the behavior
of Petrobras and Transpetro, both which deny
to find a solution for acceptable Collective Labor
Agreement for their seafarers. They prefer lies”,
concluded, at that time, the President of CONTTMAF
and SINDMAR, Severino Almeida.
On March 29th, the CONAMO requested formally
to International Transport Workers Federation-ITF
the integral support of Unions of other countries to
the strike. Conamo still asked the foreign Entities
not only to report to Petrobras and Transpetro,
but also to the Presidency of the Republic, to the
Senate, to the Chamber of the Representatives and
to the Ministry of Mines and Energy, the feeling
of rejection to the long-suffering discrimination
imposed to sea employees of the state-owned
Brazilian oil Company. However, companies
showed no intention of re-assume the negotiations
with the representative entities of the seafarers.
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No decorrer do movimento de paralisação,
o Ministério Público do Trabalho demonstrou seriedade e isenção em atuação
elogiável. Através de uma pronta atuação,
fez valer integralmente os dispositivos da
Lei de Greve e os procuradores do órgão
emitiram notificações recomendatórias às
companhias:
23/03/2005
A Procuradora Regional do Trabalho da 8ª
Região, Loana Lia Gentil Uliana, expede
notificação a um CMT, informando-o sobre
os direitos assegurados aos trabalhadores
em greve, conforme Lei 7.783/89.
28/03/2005
O Procurador Regional do Trabalho da
1ª Região, João Hilário Valentim, notifica
gerentes de terra das companhias, solicitando que as empresas cessassem de
determinar a substituição, o desembarque
e a transferência de CMTs e tripulações de
todas as embarcações até o término do
movimento grevista.
30/03/2005
O Procurador Chefe do Trabalho, Audaliphal
Hildebrando da Silva, da Procuradoria
Regional do Trabalho da 11ª Região, vai a
bordo do N/T Candiota, impedindo que o
navio navegasse sem a tripulação mínima,
resguardando, assim, os trabalhadores e
a sociedade.

During the stoppage movement Labor Public Prosecution
showed seriousness and exemption with their praiseworthy actions. By prompt actuation, the State
Attorneys brought into force the integrity of devices
of the Law of Strike by emitting recommendatory
notifications to the companies:

Movimento grevista teve apoio de
comissão parlamentar
No nono dia de greve os presidentes
do Senado, Renan Calheiros, da Câmara
dos Deputados, Severino Cavalvanti,
e o governador do Rio Grande do Sul,
Germano Rigotto, intervieram no conflito entre trabalhadores marítimos e
estatal, solicitando ao então presidente
da Petrobras, José Eduardo Dutra, abrir
negociação com os empregados do
quadro de mar da empresa.
O governador e os parlamentares
haviam sido advertidos da gravidade da
situação a que o Rio Grande do Sul estava exposto se a greve se mantivesse,
pois havia o risco de desabastecimento
de gás liquefeito de petróleo (GLP) e de
outros derivados, como óleo diesel.
Também os senadores Delcídio
Amaral (MS-PT), Sergio Zambiassi e
Pedro Simon, ambos do PMDB gaúcho,
mobilizaram-se para garantir que o Palácio do Planalto orientasse a Petrobras
a negociar com os grevistas.
Delcídio, que já sabia da extensão
do problema, foi um dos primeiros a agir
devido ao seu conhecimento técnico
sobre o significado da suspensão de fornecimento; ele já foi Ministro das Minas
e Energia e diretor da Petrobras.

23/03/2005 - The 8th Region Labor Public Attorney,
Loana Lia Gentil Uliana, sends off notification to a
Captain, informing him about the rights assured
to the workers in strike, in accordance to Law
7.783/89.
28/03/2005 - The 1st Region Labor Public Attorney
João Hilário Valentim, notifies shore managers of
both companies, requiring the enterprises to cease
substitution, disembarkment or transference of
Captains or crews until the term of the strike.
30/03/2005 - Chief Labor Public Attorney, Audaliphal
Hildebrando da Silva ,of Labor Public Prosecution
in the 11st Region, steps on board of T/S Candiota,
impeding the ship to leave harbor without the
minimum crew, thus preserving, labors and the
society.
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Os deputados Jandira Feghali, Denise Frossard e
Heleno Augusto de Lima apoiando os marítimos

Também na Assembléia Legislativa
do Rio de Janeiro, o deputado Edmílson
Valentim (PCdoB) começou a recolher
apoios para encaminhar um documento
à direção da Petrobras, solicitando isonomia no tratamento entre marítimos e
demais funcionários da empresa.
A comissão parlamentar, constituída,
por 38 deputados e 17 senadores,
entregou a Dutra o manifesto de apoio
ao movimento de paralisação. No documento, eles revelavam preocupação
com o tratamento dispensado pela
companhia aos trabalhadores e alertavam para a importância estratégica
do setor de transporte marítimo para
o país, lembrando que mais de 90%
do comércio exterior depende deste
modal, inclusive a venda de derivados
de petróleo.

A comissão parlamentar,
constituída por 38
deputados e 17 senadores,
entregou a Dutra o
manifesto de apoio ao
movimento de paralisação

Íntegra do manifesto parlamentar a favor do movimento de
paralisação dos trabalhadores marítimos
Ao Exmo. Sr. José Eduardo Dutra,
Presidente da Petrobras S.A.
“Nós, parlamentares que assinam esta carta, manifestamos nossas preocupações
relacionadas à maior empresa brasileira, Petrobras S.A., no que se refere ao tratamento
dispensado aos trabalhadores marítimos, hoje em greve.
A Marinha Mercante Brasileira tem uma dimensão estratégica nem sempre adequadamente percebida. Mais de 90% do comércio exterior depende deste modal de transporte,
inclusive a exportação de derivados de petróleo, além do abastecimento nacional de
petróleo, gás, diesel e outros derivados. O Estado, hoje, só navega através da Frota
Nacional Petroleira, ligada à Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras. Antes era
chamada Fronape, e antes ainda do próprio surgimento da Petrobras, a frota mercante
já nascia pela necessidade de abastecimento.
No entanto, neste meio século de existência da empresa, muitas defasagens vieram
ocorrendo no trato com os empregados marítimos em relação ao pessoal de terra. E,
nos últimos anos, ficou nitidamente vincada uma atitude discriminatória, não apenas nas
cláusulas remuneratórias, mas também nas sociais. Citamos, por exemplo, o cálculo
diferenciado em relação a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e no cálculo de
pagamento de horas extras. Até mesmo o desrespeito em questões simbólicas como
não convidar nenhum trabalhador marítimo para as comemorações dos 50 anos da
Petrobras.
Realçamos que a vida no mar é adversa. Meses de distância da família, do convívio
social, sujeita a intercorrências climáticas, dos riscos de alto mar, além dos riscos
vividos em períodos e áreas de conflito, como a recente guerra do Golfo Pérsico onde,
hasteando a bandeira brasileira, os marítimos da Petrobras estiveram para garantir
o petróleo para o nosso país. Estrategicamente, é bom lembrar que, sem navio, paramos o abastecimento do país, interrompemos a atividade econômica dos estados,
paralisamos as plataformas que deles dependem para escoar a sua produção, interrompemos o fluxo de importação e exportação de derivados necessários ao Brasil.
O Rio Grande do Sul, por exemplo, depende de gás para sua economia girar. O Norte
do país, de óleo diesel.
Neste momento, já temos redução de escoamento de plataformas e todos os navios
que transportam gás aderiram à greve. Dizemos redução porque, responsavelmente, os
trabalhadores, coordenados por suas lideranças sindicais, não usaram todos os seus
instrumentos de pressão e iniciaram uma greve progressiva para que não faltassem
produtos às diversas cidades.
Solicitamos providências urgentes ao presidente da Petrobras S.A., José Eduardo Dutra,
para reabrir as negociações. Que ele estabeleça uma séria e competente interlocução
com a representação dos trabalhadores que, responsavelmente, ainda não usaram
da radicalidade que podem, para vermos, o mais rapidamente possível, a negociação
gerar avanços suficientes para a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho e o restabelecimento da normalidade.”
Assinaram o documento:
Deputados – Severino Cavalcanti (Presidente da Câmara), Jandira Feghali (PcdoB-RJ), Roberto Gouveia (PTSP), José Pimentel (PT-CE), Henrique Fontana (PT-RJ), Tarcísio Zimmermam (PT-RS), Francisco Dornelles
(PP-RJ), Luís Sérgio (PT-RJ), Inácio Arruda (PcdoB-CE), Jorge Bittar (PT-RJ), Antônio Biscaia (PT-RJ), Vicente
Cascione (PTB-SP), Sarney Filho (PV-MA), Marcelo Ortiz (PV-SP), Daniel Almeida (PcdoB-BA), Vanessa Grazziotin (PcdoB-AM), Perpétua Almeida (Pcdo-BA), Fernando Coruja (PPS-SC), Cláudia Rosado (PMDB-RN),
Leonardo Picciani (PMDB-RJ), Jorge Alberto (PMDB-SE), Ivan Paixão (PPS-SE), Eduardo Paes (PSDB-RS),
Eliseu Resende (PFL-MG), Marcondes Gadelha (PTB-PB), Luiza Erundina (PSB-SP), Deley (PMDB-RJ),
Sergio Miranda (PcdoB-MG), Maroni Torgan (PFL-CE), Perondi (PMDB-RS), Alice Portugal (PcdoB-BA), Max
Rosenmann (PMDB-PR), Moreira Franco (PMDB-RJ), Almir Moura (PMDB-RJ), Almerinda Carvalho (PMDBRJ), Pedro Fernandes (PTB-MG), Cezar Schinmer (PMDB-RS), Inocêncio Oliveira (PMDB-PE).
Senadores – Tião Viana (PT-AC), Heráclito (PFL-PI), Mão Santa (PMDB-PI), Maria do Carmo Alves (PFLSE), Gerson Camata (PMDB-ES), Garibaldi Alves (PMDB-RN), Delcídio Amaral (PT-MS), Heloísa Helena
(PSOL-AL), Eduardo Campos (PSDB-TO), Jefferson Peres (PDT-AM), César Borges (PFL-BA), Marco Maciel
(PFL-PE), Arthur Virgilio (PSDB-AM), Osmar Dias (PDT-PR), Jonas Pinheiro (PFL-MT), Augusto Botelho
(PDT-RR), Lucia Vânia (PSDB-GO).

Strike Mobilization gained support
from Parliamentary Commission
In the ninth day of strike the presidents of the
Senate, Renan Calheiros, of the Chamber of
the Representatives, Severino Cavalvanti, and
the governor of Rio Grande do Sul, Germano
Rigotto, intervened in the conflict between
state-owned and maritime workers, requesting
the president of Petrobras, José Eduardo Dutra,
to open negotiation with the sea employees .
The governor and the Parliamentarians had been
notified as to the gravity of the situation and that
Rio Grande do Sul State would be jeopardized,
in case the strike would be sustained, by the
eminent risk of lack of supply of Oil Liquified
Gas (GLP) and of other petroleum derivates,
as diesel oil.
Also senators Delcídio Amaral (MS-PT), Sergio
Zambiasi and Pedro Simon, both of PMDB of
Rio Grande do Sul, moved to guarantee that
the Presidential Palace would issue instructions
for Petrobras to negotiate with the strikers.
Delcídio, that already knew the extent of the
problem, was one of the first to put to action,
due to his technical knowledge about what
the interruption of supply could mean; he had
already been Minister of Mines and Energy and
Director of the Petrobras. Also at the Legislative
Assembly of Rio de Janeiro, Representative
Edmílson Valentim (PCdoB) began to collect
support to address a document to Petrobras
Board of Directors, requesting isonomy of
treatment between sea workers and shore
personnel of the company.
The parliamentary commission constituted by
38 Representatives and 17 senators handled
Dutra the manifesto of support to the strike. In
the document, they expressed apprehension as
to the treatment dispensed by the Company to
the workers therefore alerting for the strategic
impor tance of maritime transpor t for the
country, remembering that than 90% of the
international trade depends on this modal,
including oil derivatives commerce.
On March 31st, when the strike hampered in
its fourth stage, characterized by stoppage of
all activities, the President of Petrobras, José
Eduardo Dutra, finally called a meeting with the
representative entities of the maritime workers
and a group of Parliamentarians, aiming at an
agreement for put end to the strike. The vast
adhesion of the workers to the movement led
the companies to re-open negotiations with
the maritime unions in a meeting carried out in
the headquarters of Transpetro. The meeting
counted on the presence of the President
of Transpetro Sérgio Machado, Senator

• ANO VI Nº 21 • |75|

O então presidente da Petrobras e o
presidente da Transpetro durante negociação
com representantes dos marítimos

No dia 31 de março, quando a greve
dos marítimos do sistema Petrobras
entrava em seu quarto estágio, caracterizada pela paralisação de todas as
atividades, o então Presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, finalmente
convocou uma reunião com as entidades representativas dos trabalhadores
marítimos e um grupo de parlamentares, visando chegar a um acordo para
pôr fim à greve. A grande adesão dos
trabalhadores ao movimento levou as
companhias a reabrirem negociações
com os sindicatos marítimos em encontro realizado na sede da companhia. A
reunião contou com a presença do Presidente da Transpetro, Sérgio Machado,
do Senador Marcelo Crivella (PL-RJ),
das deputadas federais Jandira Feghali
(PcdoB-RJ) e Denise Frossard (PPS-RJ)
e dos Deputados Fernando Lopes
(PSB-RJ) e Heleno Augusto de Lima
(PSDB-RJ). Representando o SINDMAR,
estiveram presentes o Presidente da
entidade e da CONTTMAF, Severino
Almeida, e os diretores Jailson Bispo,
Marco Aurélio Lucas da Silva, Enilson
Pires e José Serra.
Após todos se manifestarem a respeito da gravidade do momento vivido
na ocasião e suas conseqüências para
trabalhadores, empresas e sociedade, os
parlamentares enalteceram a responsa-
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Representantes da Petrobras
e Transpetro e liderança
sindical reunidos para negociar
liberação de navios

Um dos ofícios da Petrobras
com as situações dos navios
que acompanharam os
pedidos de liberação ao
CONAMO

hoje, eu confesso
que sinto orgulho
de ver o brio,
a coragem, a
sinceridade e um
caminho que o
marítimo tem para
avançar”
Sérgio Machado, Presidente
da Transpetro

Lideranças sindicais e representantes da Petrobras e Transpetro, observados pelo Senador
Marcelo Crivella e o Deputado Federal Fernado Lopes, negociam durante a greve

bilidade dos grevistas que, coordenados
pelas lideranças sindicais, optaram por
uma paralisação progressiva com o objetivo de evitar o desabastecimento de
óleo e gás em algumas regiões do país.
“Quando o marítimo escolheu trabalhar nesta empresa, ele não fez uma
opção de emprego, mas sim uma opção
de vida. Ele buscou segurança, progressão profissional, um atendimento aos
familiares, investindo 20, até 30 anos de
sua vida atravessando mares, resistindo
às guerras. E nós somos tratados desta
forma discriminatória. Quando precisamos sobreviver em uma atmosfera
hostil, precisamos demonstrar nosso
descontentamento e essa é a resposta
dos trabalhadores marítimos a enorme
insatisfação nesta companhia”, destacou, na época, o Primeiro Presidente do
SINDMAR, Severino Almeida.
“Tenho a confiança de que nesta
mesa nós vamos avançar porque, afinal de contas, em nossas veias corre o
sangue verde e amarelo. E hoje, eu confesso que sinto orgulho de ver o brio, a
coragem, a sinceridade e um caminho
que o marítimo tem para avançar”,
enfatizou na reunião, o Presidente da
Transpetro, Sérgio Machado.
Ao final do encontro, que durou mais

de três horas, ficou definido que uma
nova proposta que implicasse avanços
efetivos para a assinatura do ACT seria
entregue pelas companhias aos sindicatos marítimos. As companhias reconheceram os efeitos da paralisação e, tendo
em vista o avanço de sua posição, já que
consideravam como definitivas as propostas feitas anteriormente, solicitaram
na mesa de negociação a liberação dos
navios parados. Na mesma noite, em
ofício enviado pela estatal ao Comando
Nacional de Mobilização, a Transpetro pediu a liberação de oito navios
participantes da paralisação para que
voltassem a operar comercialmente. As
embarcações solicitadas foram o Guará
e o Guarujá, fundeados, na ocasião, na
costa do Rio Grande do Sul, o Gurupi, na
Bahia, o Nordic Rio e o Maísa, no Rio de
Janeiro, o Nara, em Pernambuco, o Piquete, em Salvador, e o Itaituba, no Amazonas. Os sindicatos responderam que
estariam dispostos a avaliar o pedido,
considerando que o movimento grevista
não tinha como objetivo o prejuízo do
interesse público e o desabastecimento
de produtos necessários à população,
ressaltando, contudo, que as razões para
a liberação deveriam ser fundamentadas
pela Petrobras.

Marcelo Crivella (PL-RJ), National Congress
Representatives Jandira Feghali (PCdoB-RJ)
e Denise Frossard (PPS-RJ), Fernando Lopes
(PSB-RJ) e Heleno Augusto de Lima (PSDBRJ).
Representing SINDMAR, the President of this
Entity and of CONTTMAF, Severino Almeida,
and directors Jailson Bispo, Marco Aurélio
Lucas da Silva, Enilson Pires and José Serra.
After all attendants manifested as to the gravity
of the moment lived at the occasion and their
consequences for workers, companies and
society, Parliamentarians praised the sense of
responsibility of the strikers that, coordinated by
the union leaderships, opted for a progressive
stoppage in order to avoid the collapse of oil and
gas supply in some regions of the country.
“If a seafarer has chosen to work for this
company, he has not set an option for a job, but
more than this, an option for life. He has sought
security, professional progression, social care
for his family, thus investing 20, to 30 years
of his life to travel across the seas, resisting to
wars. And we are treated on this discriminatory
manner. If we are put to survive in a hostile
atmosphere, we have to show our discontent
and that is the answer of the seafarers to the
huge dissatisfaction within this company”,
detached, at the occasion, the First President of
the SINDMAR, Severino Almeida.
“I am sure that at this table we are going to
advance because, after all, through our veins
runs green and yellow blood. And, today, I must
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confess the pride I feel as I see the self-esteem,
the boldness, the sincerity and the long road
seafarers still have to tread”, emphasized the
President of the Transpetro, Sérgio Machado
at the meeting.
At the end of the event that lasted more than three
hours, it remained defined that a new proposal
with effective advancements for the signature of
the CLA would be delivered by the companies to
the maritime unions. Companies recognized the
effects of the stoppage and, taking as definitive
their proposals - they requested ships to be
liberated.
That same evening, the state owned Company
sent a document to The National Command
of Mobilization- Conamo, Transpetro requiring
liberation of eight ships to re-enter commercial
operation. Said ships were T/S Guará and
Guarujá anchored at large of Rio Grande do
Sul, T/S Gurupi in Bahia, T/S Nordic River
and T/S Maísa, in Rio de Janeiro, T/S Nara, in
Pernambuco, T/S Piquete, in Salvador, and T/S
Itaituba, in the Amazon.
The unions replied to be ready for evaluating
the request, considering that the strike had
no objective to injure public interest or to
collapse the supply of essential products to the
population; nevertheless, stressed the Unions,
it was up to Petrobras to justify the reasons for
the requested liberation.

“I am sure that at this
table we are going to
advance because, after
all, through our veins
runs green and yellow
blood. And, today, I
must confess the pride
I feel as I see the selfesteem, the boldness,
the sincerity and the
long road seafarers
still have to tread”
Sérgio Machado, President
of the Transpetro
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Integral text of t he Parliamentarians manifesto supporting the stoppage
movement of sea laborers
The Honorable José Eduardo Dutra
President of Petrobras:
“We, Parliamentarians that sign this letter, manifest our concern as to the largest Brazilian company,
Petrobras INC., regarding the treatment dispensed to its sea workers, actually on strike. Brazilian
Merchant Marine has a strategic dimension which is not often adequately perceived. More from
90% of the foreign trade depends on this modal of transport, including the export of derived from oil,
besides the national supply of oil, gas, diesel and other derivatives.
The State, nowadays, sails exclusively by means of the National Tankers Fleet- Fronape ,a branch
of Transpetro, subsidiary of Petrobras. Formerly designated “Fronape”- National Tankers Fleet-, this
merchant fleet, even before the sprouting of the Petrobras, was born as a need for strategic supplying.
However, in this half century of existence of the company, many lags have been left behind as to
the treatment dispensed to the maritime employees, in comparison to the one rendered to personnel
based ashore. And in the last years a discriminatory attitude has sharply creased, not barely as
to the wage clauses, but also as to the social ones. We mention, for instance, the differentiated
calculation regarding PLR (Participation in Profits and Results) and payment of worked overtime.
Still, the disrespect even in symbolic questions, e.g., the fact that Petrobras did not invite not a sole
maritime worker for the celebrations of its 50 years .
We highlight that life at the sea is rough. Months away from the family, social living, climatic variation,
the risks of high sea, beyond the risks experienced in periods and areas of conflict, as during the recent
war in the Persian Gulf where Petrobras seafarers kept the Brazilian Banner flying, to guarantee the
petroleum supply to our Country.
Strategically it is good to remember that, without ships, we would collapse the supply to the country, we
would interrupt all economic activity of the federate states, we would paralyze the oil rigs that depend
on them to convey their production, we would interrupt the import / export flow of the necessary
oil derivatives for Brazil. Rio Grande do Sul, for instance, depends on gas to keep its economy in
gear as the North of the Country depends on diesel.
At this very moment, we already have a reduction in the flow out of oil rigs and all gas transport
ships have joined the strike. We say reduction, because, responsibly, the workers, coordinated by
their union leaderships, have not used yet all of their instruments of pressure but have only initiated
a progressive strike in order not to inflict a supply collapse to several cities.
We hereby request urgent providences to the President of Petrobras INC., José Eduardo Dutra, to re-open
negotiations. May he establish a serious and competent interlocution with the Representatives of the
workers which, in a responsible manner, have not ,so far, made use of their available radical actions,
in order that may we see, as soon as possible, the negotiation to generate sufficient advancements
for the signature of the Collective Labor Agreement and the re-establishment of normality”.
Signed by:
National Congress Representatives: - Severino Cavalcanti (House of Representatives’ President),
Jandira Feghali (PcdoB-RJ), Roberto Gouveia (PT-SP), José Pimentel (PT-CE), Henrique Fontana
(PT-RJ), Tarcísio Zimmermam (PT-RS), Francisco Dornelles (PP-RJ), Luís Sérgio (PT-RJ), Inácio
Arruda (PcdoB-CE), Jorge Bittar (PT-RJ), Antônio Biscaia (PT-RJ), Vicente Cascione (PTB-SP), Sarney
Filho (PV-MA), Marcelo Ortiz (PV-SP), Daniel Almeida (PcdoB-BA), Vanessa Grazziotin (PcdoB-AM),
Perpétua Almeida (Pcdo-BA), Fernando Coruja (PPS-SC), Cláudia Rosado (PMDB-RN), Leonardo
Picciani (PMDB-RJ), Jorge Alberto (PMDB-SE), Ivan Paixão (PPS-SE), Eduardo Paes (PSDB-RS),
Eliseu Resende (PFL-MG), Marcondes Gadelha (PTB-PB), Luiza Erundina (PSB-SP), Deley (PMDBRJ), Sergio Miranda (PcdoB-MG), Maroni Torgan (PFL-CE), Perondi (PMDB-RS), Alice Portugal
(PcdoB-BA), Max Rosenmann (PMDB-PR), Moreira Franco (PMDB-RJ), Almir Moura (PMDB-RJ),
Almerinda Carvalho (PMDB-RJ), Pedro Fernandes (PTB-MG), Cezar Schinmer (PMDB-RS), Inocêncio
Oliveira (PMDB-PE).
Senators - Tião Viana (PT-AC), Heráclito (PFL-PI), Mão Santa (PMDB-PI), Maria do Carmo Alves
(PFL-SE), Gerson Camata (PMDB-ES), Garibaldi Alves (PMDB-RN), Delcídio Amaral (PT-MS), Heloísa
Helena (PSOL-AL), Eduardo Campos (PSDB-TO), Jefferson Peres (PDT-AM), César Borges (PFL-BA),
Marco Maciel (PFL-PE), Arthur Virgilio (PSDB-AM), Osmar Dias (PDT-PR), Jonas Pinheiro (PFL-MT),
Augusto Botelho (PDT-RR), Lucia Vânia (PSDB-GO).

Diversas entidades internacionais manifestaram
seu apoio à paralisação enviando cartas aos
representantes das empresas e ao governo
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Representantes da estatal e líderes sindicais
negociam termos da PLR

Celebração das conquistas
Um dia após a apresentação da
proposta final, feita durante a reunião
realizada no dia 2 de abril, e das votações favoráveis vindas de bordo dos
navios da Fronape, as embarcações que
haviam aderido ao movimento de paralisação retornaram às atividades. No
dia anterior, os representantes dos trabalhadores promoveram uma votação
na qual 26 unidades se posicionaram a
favor da assinatura do Acordo Coletivo
de Trabalho, nos termos propostos
pela Petrobras e sua subsidiária, a
Transpetro, em reunião realizada em
1º de abril.
Ao final do difícil processo negocial, as lideranças sindicais marítimas
reafirmam suas posições de luta pela
conquista do respeito aos marítimos
no sistema Petrobras. No momento
em que os trabalhadores marítimos
celebram avanços na luta pela isonomia
na companhia, as palavras do porta-voz
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do Comando Nacional de Mobilização
e principal interlocutor à mesa de negociações, Severino Almeida, ditas na
histórica Assembléia Geral do dia 28
de fevereiro, parecem ecoar de forma
constante na memória da comunidade
marítima para lembrar que a coragem
na luta é o que garante a vitória nos
desafios impostos. “Respeito é o instrumento que nos fará avançar em nossas
relações de trabalho com a Petrobras
e a Transpetro. Não apenas neste ano,
mas também nos vindouros. Não há
negociação ou greve definitiva que
encerre de vez as mazelas da relação
capital e trabalho, e, muito menos,
com a discriminação no interior de uma
estrutura gigantesca como é o sistema
Petrobras. Nós, trabalhadores, devemos sentir orgulho de nós mesmos.
Demonstramos com fibra marinheira
e determinação o apoio ao nosso movimento. Ninguém dentre nós pode

Severino Almeida expõe as prioridades dos
marítimos, observado pela deputada federal
Jandira Feghali e o diretor do SINDMAR,
Jailson Bispo

Severino Almeida exalta o respeito que as
empresas tem de ter aos marítimos

Celebration of the conquests

“Respeito é o instrumento que nos fará avançar em
nossas relações de trabalho com a Petrobras e a
Transpetro. Não apenas neste ano, mas também nos
vindouros. Não há negociação ou greve definitiva
que encerre de vez as mazelas da relação capital e
trabalho, e, muito menos, com a discriminação no
interior de uma estrutura gigantesca como é o sistema
Petrobras. Nós, trabalhadores, devemos sentir orgulho
de nós mesmos” Severino Almeida
receberão, além da discriminação que
nos oferecem. Se muito fizerem, muito
receberão”, enfatizou Severino.
Os trabalhadores do sistema Petrobras, certamente, têm muito do que
se orgulhar, não somente pelo acordo
celebrado, mas, sobretudo, por demonstrarem a todo o país no que consiste a
determinação de um homem do mar.

Arquivo

precisar quantas reuniões serão necessárias para obtermos a aceitação de
nossas reivindicações. O que sabemos é
que a nossa voz à mesa de negociação
reproduzirá a força que vocês demonstrarem. A certeza que podemos dar é de
que vocês receberão o que fizerem por
merecer, através do apoio à paralisação progressiva. Se nada fizerem, nada

A day after presentation of the final proposal,
deed during the meeting carried out on April 2st,
and after balloting aboard of all Fronape ships,
vessels returned to operation. In the previous
day, workers Representatives promoted a
balloting and 26 units stood for the signature of
the Collective Labor Agreement, in the terms as
proposed by the Petrobras and its subsidiary,
Transpetro, at the meeting carried out on April,
the first.
At the end of the difficult bargain process,
maritime union leaderships reaffirmed their
positions to struggle for the conquest of respect
for sea laborers within the Petrobras System. At
this moment when maritime workers celebrate
improvements in their struggle for isonomy in
the company, the words the National Command
of Mobilization spokesman and main interlocutor
at the table of negotiations, Severino Almeida,
dictated at the historical General Assembly of
February 28th, seem to resound constantly
on the memory of the maritime community to
remind that boldness in the struggle is what
warrants victory over imposed challenges.
“Respect is the instrument to put us forward
on our relations of work with Petrobras and
Transpetro. Not only this year, but also in the
years ahead. There is no negotiation or definite
strike to bring a halt to the injuries along the
capital / work relations, and, much less, to stop
discrimination within a gigantic structure as the
system Petrobras. We, laborers, should feel
proud of ourselves. We have disclosed, with
sailors’ fiber and determination, full support to
our movement. None of us can estimate how
many meetings will be necessary to obtain the
acceptance of our claims. What we do know
is that our voice at the negotiation table will
solely reproduce the strengthen you are able
to display. The certainty we may grant is that
you are going to receive what you strive for, by
progressive stoppage. Should you do nothing,
nothing will you receive but the discrimination
they render us. Should you do much, a lot will
you receive”, emphasized Severino.
The workers of the Petrobras System have,
indeed , sound reasons to feel proud, not only
for the celebrated agreement, but, moreover,
for having shown to all the Country what
determination of sea folks mean.

Trabalhadores marítimos do
Nordic também na luta
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Entre os avanços conquistados com a assinatura do Acordo
Coletivo de Trabalho Petrobras destacam-se:
Adequação de níveis salariais:
oferece aos marítimos, das carreiras de nível médio e superior, a
possibilidade de avanço de nível, via processo de reconhecimento,
com a criação de sobreposição de até dois níveis salariais, além do
nível já oferecido e aplicado automaticamente para todos.
Plano de Cargos:
compromisso de realização de estudo técnico num prazo de até 18
meses, a partir da assinatura do acordo, sobre o plano de cargos
dos marítimos. A empresa propõe a criação de um fórum corporativo
com as entidades sindicais para apresentação e debate das análises
realizadas. O fórum irá se realizar a cada três meses.
THM:
fica mantida a proposta de adoção de um THM de 168 horas, porém, agora, com aumento real para os empregados embarcados
nas instalações offshore do E&P e para os que desenvolvem suas
atividades embarcados ou engajados em regime de turno ininterrupto
de revezamento no segmento de Dutos e Terminais. A proposição
representa 4,4% de aumento a estes empregados. Para os marítimos
que venham a prestar serviço em terra, em horário administrativo,
será adotado um THM de 200 horas.
Regime de Embarque:
para os marítimos em navios de posicionamento dinâmico (DP), o
tempo máximo de embarque passará de 90 dias para 80 dias, na
proporção de um dia de desembarque para dois de embarque.
Grupo de Trabalho e Ambiência:
a empresa reafirmou seu compromisso de constituir, 30 dias após a
assinatura do acordo, um grupo de trabalho para desenvolver ações
de melhoria de ambiência para os empregados marítimos. O grupo
será formado por representantes da área de Recursos Humanos
da Petrobras e dos sindicatos dos marítimos.

Representantes da Petrobras e da
Transpetro e dos trabalhadores em
uma das muitas reuniões ocorridas
no longo processo negocial
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A subsidiária de transporte da estatal,
a Transpetro, manteve as propostas
apresentadas durante o longo processo
negocial que antecedeu a greve e se comprometeu a contemplar, entre outras, as
seguintes reivindicações:
1. Implantação do aumento da gratificação
de férias para 100% dos seus marítimos,
retroativo a novembro para todos aqueles
com períodos aquisitivos completados a
partir de 01/11/2004.
2. Alteração do regime de embarque nos
navios DP de 90 (dias de embarque) x 45
(dias de repouso) para 80x40.
3. Compromisso de, no prazo de 18 meses
a partir da assinatura do ACT, estudar e
promover a implantação do Plano de Cargos
e Salários, do quadro de marítimos.
4. Realização de seminários e encontros
durante a vigência do ACT com a participação das entidades sindicais para promover
a melhoria das condições de trabalho e
compartilhar a construção da Frota Nacional de Petroleiros do futuro, contemplando
entre outros, os seguintes temas:
- Relações trabalhistas;
- Processos e acesso de comunicação
com os empregados;
- Integração terra e mar;
- Segurança e eficiência operacional;
- Saúde ocupacional;
- Formação de marítimos;
- Competitividade do segmento de
transporte marítimo.

Conferência Internacional da Seção
Marítima da ITF é marcada por
assinatura de Acordo Coletivo com a

Petrobras /

Transpetro
A

Fotos: Leo Almeida

solenidade de abertura da
Conferência Internacional
da Seção de Marítimos da
Federação Internacional dos
Trabalhadores em Transportes, a
ITF, foi marcada pela assinatura do
Acordo Coletivo de Trabalho entre as
companhias Petrobras e Transpetro e
as entidades sindicais marítimas. O
acerto foi encarado como uma vitória
dos trabalhadores das companhias que
promoveram uma paralisação nacional
de 12 dias para lutar por condições
laborais mais justas.

Durante a cerimônia, ocorrida no dia
11 de abril, no Rio de Janeiro, que contou com a presença de delegações representativas de 57 países, o Secretário
Geral da ITF, David Cockroft, destacou
que a celebração do ACT é “o resultado
da luta travada pelas entidades sindicais
em todo o mundo em busca de padrões
sociais aplicáveis à realidade dos trabalhadores”. Cockroft citou a CONTTMAF
como uma organização exemplar no
trabalho de interlocução entre trabalhadores portuários e marítimos e
organizações internacionais.

International Conference of
Maritime Section is marked by
signature of Collective Work
Agreement for seafarers of
Petrobras / Transpetro
Overture solemnity for the International Conference
of the Maritime Section of International Transport
Workers Federation – ITF was marked by the
signature of a Collective Agreement by state
owned Petrobras / Transpetro and Seafarers
Syndical Entities. The agreement has been
recognized as a victory of both companies
employees that led a national 12 days strike to
achieve fairer labor conditions.

Delegações estrangeiras
estudam assuntos debatidos
na conferência

• ANO VI Nº 21 • |83|

Severino Almeida
ressalta a importância
da participação efetiva
do trabalhador na
luta sindical

During the ceremony in Rio de Janeiro, last
April 11, with the presence of delegations
from 57 countries, David Cockroft, SecretaryGeneral for ITF stressed that the celebration of
the Collective Work Agreement, in the terms as
it had been settled is “a result of the struggle
waged by Syndical Entities all over the world to
pursue better social standards applicable to the
workers reality.”
Cockroft cited the CONTTMAF as an exemplary
organization in the task of interlocution between
harbor workers and seafarers with international
organisms.
Severino Almeida, President of CONTTMAF
and SINDMAR, warned all presents about the
importance of an action filed by base labor
unions to allow workers to take effective part of
the struggle. “My dear friends who mobilize the
bases are not merely restrained to negotiation;
this is a way of practising unionism in this
country that fills us with pride. I do recognize
that the adopted way is not the easiest one, but
we want to keep on this route which makes
our union independent without the need of
agreements or support from any government“,
said he.
Sergio Machado, President of Transpetro, stated
that the development of the maritime industry
national demands politics aiming to amplify
the national fleet as well as the promotion
and constant qualification of workers of the
sector. “I take into consideration this strategic
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O Presidente do SINDMAR e da
CONTTMAF, Severino Almeida, alertou
aos presentes a importância de uma
ação sindical de base que permita ao
trabalhador participar efetivamente da
luta. “Meus companheiros que atuam
com as bases não se limitam à negociação e esta é uma forma de se fazer
sindicalismo, que muito nos orgulha,
no país. Reconheço que o caminho
adotado não é o mais fácil, mas queremos seguir esta rota que faz com que o
nosso sindicato seja independente sem
a necessidade de apoio ou de entendimentos de governos”, esclareceu.
Para o Presidente da Transpetro,
Sérgio Machado, o desenvolvimento da
indústria marítima nacional demanda
políticas de ampliação da frota nacional
e de valorização e constante qualificação dos trabalhadores do setor. “Considero esta parceria estratégica para que
possamos avançar. Este acordo tem um
sentido simbólico muito importante”,
concluiu.
A Diretora do Departamento de Normas Internacionais da OIT, Cleopatra
Doumbia-Henry, enfatizou que a sobrevivência da Marinha Mercante está diretamente relacionada ao fortalecimento
do setor em âmbito mundial. “Todos
nós presenciamos o marco histórico
que foi a assinatura deste ACT, que
traduz o que o diálogo social é capaz
de produzir. E isso muito nos satisfaz
quando acontece em um país como
o Brasil, que tem trabalhadores que
atuam em navios construídos no país e
com bandeira brasileira”, declarou.
A Deputada Federal Jandira Feghali
fez um registro público de seu orgulho
em contribuir com a luta dos trabalhadores, implementando projetos para o
fomento da Marinha Mercante brasileira. “No Parlamento, tem crescido muito
a percepção e o apoio ao setor e aos
trabalhadores marítimos, principalmente agora, neste recente episódio em
que os marítimos do sistema Petrobras
organizaram uma paralisação, visando à
conquista do Acordo Coletivo. Foi uma
greve significativa, extremamente unificada e disciplinada, que ganhou o apoio

“Meus companheiros que
atuam com as bases não
se limitam à negociação
e esta é uma forma de
se fazer sindicalismo que
muito nos orgulha, no
país. Reconheço que o
caminho adotado não é o
mais fácil, mas queremos
seguir esta rota que faz
com que o nosso sindicato
seja independente sem
a necessidade de apoio
ou de entendimentos de
governos” Severino Almeida

Os representantes do Poder Executivo Nacional expõe o
compromisso do governo com a Marinha Mercante brasileira

David Cockroft elogia a CONTTMAF no
trabalho de interlocução entre portuários,
marítimos e organizações internacionais

Severino Almeida
e Sérgio Machado
assinam ACT

Personalidades brasileiras e estrangeiras
debatem a consolidação da convenção
marítima única

de quase uma centena de deputados e
senadores. Todos clamaram por uma
solução para o impasse, inclusive os
presidentes do Congresso e da Câmara
dos Deputados.”
Jandira ressaltou que todo o processo de mobilização resultou na criação
da Frente Parlamentar em defesa da
Marinha Mercante. “Pudemos conhecer as peculiaridades que envolvem os
trabalhadores marítimos e testemunhar

“Considero
esta parceria
estratégica para
que possamos
avançar. Este
acordo tem um
sentido simbólico
muito importante”
Sérgio Machado,
Presidente da Transpetro
que os sindicatos dos marítimos brasileiros são capazes de negociar sem,
contudo, abandonar as suas formas
combativas e legítimas de luta. Foi
graças à sua seriedade e dedicação que
essa organização conquistou respeito”,
atestou. A deputada lembrou ainda
que, pela primeira vez, os trabalhadores participam do Conselho Diretor do
Fundo da Marinha Mercante. Salientou
também a criação do fundo setorial no

partnership in order to enable us to advance.
This agreement has a very important symbolic
meaning“, summarized he.
Cleopatra Doumbia-Henry, ILO International
Norms Directress, emphasized that the survival
of the Merchant Marine is directly related to
the strengthening of the sector in a world-wide
scope. “All of us have witnessed the historical
landmark of the signature of this CWA as it
demonstrates the benefits social dialogue is able
to produce. And this fills us with satisfaction as
it happens in a country, like Brazil, which has
a strong Merchant Marine, where workers can
actuate in ships built in this country, flying the
Brazilian flag“, declared she.
Congresswoman Jandira Feghali, a member of
the Brazilian House of Representatives, made a
public register of her pride to contribute for the
struggle of workers, implementing projects for
the development of the Merchant Marine. “At
the Parliament the perception and the support
to the sector and to seafarers has been growing
a big deal, mainly now, while seafarers of
Petrobras Group organized a strike, aiming at
the acquisition of a Collective Work Agreement. It
has been a significant struggle, extremely unified
and disciplined, that achieved the support of
almost one hundred members of the House of
Representatives and of the Republic Senate. All
of them claimed for a solution of the impasse,
including the Presidents of the Congress and of
the House of Representatives.

• ANO VI Nº 21 • |85|

Cleopatra Doumbia-Henry ressalta o
fortalecimento no âmbito mundial do setor

“Todos nós presenciamos
o marco histórico que foi
a assinatura deste ACT,
que traduz o que o diálogo
social é capaz de produzir.
E isso muito nos satisfaz
quando acontece em um
país como o Brasil, que tem
trabalhadores que atuam em
navios construídos no país e
com bandeira brasileira”
Cleopatra Doumbia-Henry

O Secretário Executivo Márcio Braga, hoje
Ministro, foi à conferência

âmbito do Ministério da Ciência e da
Tecnologia, que também conta com
a representação dos marítimos, para
discutir a pesquisa e o desenvolvimento
tecnológico nessa área.
A mesa foi composta pelo Secretário Regional da ITF, Antônio Fritz,
a Deputada Federal Jandira Feghali
(PCdoB-RJ), o Primeiro Presidente do
SINDMAR, Severino Almeida, o Secretário da Seção de Marítimos da ITF, Jon
Whitlow, o Presidente da Transpetro,
Sérgio Machado, o Ministro Interino da
Indústria e do Comércio, Márcio Fortes,
o Secretário Executivo do Ministério
dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira
Passos, a Diretora do Departamento
de Normas Internacionais da OIT, Cle-
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ópatra Doumbia-Henry, o Presidente
da Seção de Marítimos da ITF, Briam
Orrell, o Secretário Geral da ITF, David
Cockroft, e o Gerente Geral de Recursos
Humanos da Petrobras, Heitor Chagas.
A auditora fiscal da Unidade Especial
de Fiscalização do Trabalho Portuário e
Aquaviário, Vera Albuquerque, também
prestigiou o evento.
A Conferência Internacional da Seção
Marítima da ITF, que acontece a cada
quatro anos, teve como um dos momentos de destaque no ultimato dado
pelas representações sindicais marítimas
presentes, que foram unânimes ao afirmar que, se medidas significativas não
forem incluídas nas discussões para a
consolidação da convenção marítima
única, as entidades se recusarão a estar
presentes às reuniões que constituirão
o dispositivo perante a Organização Internacional do Trabalho. As organizações
sindicais internacionais reafirmaram o
compromisso com a consolidação dos
dispositivos laborais, resguardados pelo
Comitê de Práticas Aceitáveis (Fair Practice
Committee) da Federação Internacional,
mas decidiram que não pactuarão em
assinar um acordo que, na prática, se
estabelece como um mecanismo de
flexibilização dos direitos dos trabalhadores aquaviários.
O Secretário da Seção Marítima da
Federação Internacional, Jon Whitlow,
registrou a importância da resolução

Jandira remembered that all the mobilization
process resulted in the creation of the
Parliamentary Front in Defense of the Merchant
Marine. “We were given to know the peculiarities
that involve the maritime workers and to testify
that Brazilian seafarers unions are prepared
to negotiate without ever abandoning their
combative and legitimate forms of struggle.
Thanks to its seriousness and devotion this
organization conquered general respect”
, certified she. The member of the House of
Representatives still reminded that, for the first
time, the workers have a chair at the Direction
Council of Merchant Marine Fund. She also
mentioned the recently creation of the Sectorial
Fund at the Ministry of Science and Technology
in which seafarers are also represented to
discuss research and technological development
of the area.
Provisional Minister of Industry and Commerce,
Márcio For tes, who was representing the
President of the Republic in exercise, Jose
Alencar, declared that the fact of the event to
be carried for the first time in Brazil reflects
the moment of revitalization and search of
development for the maritime industry: “Our
main concerns are to increase the production
capacity, to enable a more intensive presence
of the Brazilian flag in the international trade and
to enhance coastal navigation”.
Executive Secretary of the Ministry of Transport,
Paulo Sergio Oliveira Passos, who also presides
the Direction Council of Merchant Marine Fund
demonstrated full confidence in the potential of
the sector. “As relations among countries increase

“My dear friends who mobilize
the bases are not merely
restrained to negotiation;
this is a way of practising
unionism in this country
that fills us with pride. I do
recognize that the adopted
way is not the easiest one,
but we want to keep on this
route which makes our union
independent without the need
of agreements or support from
any government”
Severino Almeida, President of
CONTTMAF and SINDMAR

David Cockroft afirma que a organização e
modernização da indústria marítima do Brasil é
conseqüência dos bons acordos realizados pela
categoria e seus representantes

Jandira Feghali destaca o crescimento da
percepção e do apoio aos marítimos no
Parlamento

das entidades sindicais no decorrer da
conferência. “Nós fizemos concessões
durante a confecção do esboço do
documento, agora é a vez de alguns
governos e companhias de navegação
recuarem em pontos específicos nos
quais eles parecem relutantes em avançar”, afirmou Whitlow.
O Secretário Geral da ITF, David
Cockroft, ressaltou o fato de as reuniões
do Comitê de Práticas Aceitáveis terem
sido realizadas pela primeira vez no Brasil durante a conferência, destacando
que a luta da ITF e de suas entidades
filiadas é uma luta contra as práticas
de desregulamentação laboral e contra
as conseqüências sociais do processo
de globalização. “Precisamos de bons
aliados, por isso estamos felizes por
ouvir tudo o que foi dito aqui, especialmente por saber que a indústria marítima brasileira está bem organizada e
modernizada em decorrências de bons
acordos”, salientou, completando que
a Federação Internacional tem o compromisso de luta por práticas laborais
decentes em todo o mundo.

and commercial flows grow, the maritime transport
assumes more relevant roles. Brazil, while
heading to consolidate the bases of its economic
development, must strive to keep good commercial
relations with other countries.”
The opening section board was composed by
Regional Secretary of ITF in Brazil, Antonio
Fritz; the Congress Representative Jandira
Feghali; the President of CONTTMAF and First
President of SINDMAR, Severino Almeida; the
Secretary of the Section of Seafarers of ITF, Jon
Whitlow; the President of Transpetro, Sergio
Machado; the Provisional Minister of Industry
and Commerce, Márcio Fortes; the Executive
Secretary of the Ministry of Transports, Paulo
Sergio Oliveira Passo; the Director of ILO
Department of International Norms of, Cleopatra
Doumbia-Henry; the President of the Section
of Seafarers of ITF, Brian Orrell, the General
Secretary of ITF, David Cockroft and the General
Manager of Human Resources of Petrobras,
Heitor Chagas.
Vera Albuquerque, Auditor of the Special Unit of
Inspection of Harbor and Waterways Labor also
attended the event, as well as representatives of
the national seafarers’ union activism, such as
José Válido, Second President, and Directors
Jailson Bispo, Odilon Braga, José Serra, Enilson
Pires and Marco Aurélio da Silva of SINDMAR.
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Sindicalistas da ITF elaboram
documento de apoio à

Unicidade
Sindical
D

ezoito sindicalistas de 14 países
das Américas e um da Espanha
participaram do Curso de Formação sobre a Promoção e Implementação
de Convenções Marítimas da Organização
Internacional do Trabalho, a OIT, patrocinado pelo Governo Espanhol em colaboração com o Departamento de Normas
da organização. O curso foi realizado no
Centro de Treinamento da OIT em Turim,
na Itália, entre os dias 27 de junho e 10
de julho, e em Bâmio, na Espanha, em 15
de julho de 2005.
O curso fez parte da campanha “Trabalho Decente” da OIT, que visa à impleLideranças sindicais de 15 nações condenam a
aplicação desnaturada do Código ISPS

mentação das Convenções Marítimas
para impedir o aviltamento das condições
de toda a gente do mar, inclusive os que
navegam sob pavilhões de conveniência.
Durante as jornadas intensivas de
estudo, foram discutidas soluções
contra a violação dos direitos dos trabalhadores e temas relativos à liberdade
sindical, ingresso nos portos, repatriação, qualificação e certificação, salários,
condições de vida a bordo e de lazer nos
portos, dentre outros.
Na conclusão do curso, os sindicalistas
firmaram dois documentos. Em ambos, foi
destacada a importância da ratificação das
Convenções da OIT pelos Estados para a
garantia dos direitos dos trabalhadores,
independente de sua nacionalidade ou

ITF Trade Unionists elaborate
document to support Unicity
Trade Unionists of 14 nations of the Americas
and one of Spain have participated in a Qualifying
Course for Promotion and Implementation of
Maritime Conventions of ILO – International
Labor Organization – sponsored by the Spanish
Government in contribution with the Department
of Norms carried through at ILO Training Center
in Turin, Italy, from June 27th to July 10th,
and, afterwards, in Bamio, Spain, up to July
15th, 2005.
This Course is part of the so called Decent Work
Campaign endeavored by ILO with regards to the
implementation of Maritime Conventions for
hindering degradation of seafarers conditions,
Divulgação
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EXIGIREMOS de nuestros gobiernos,
como garantía de Libertad Sindical,
el libre acceso de los sindicalistas a
los muelles de cada Estado, ya que
con la implementación del Código de
Protección de Buques e Instalaciones
Portuarias, ISPS, se esta limitando
la asistencia de los representantes
sindicales Marítimos y Portuarios a las
tripulaciones a bordo de los buques
atracados en los puertos, y que lleven
en cuenta que la unicidad sindical
no atenta contra la libertad y que se
desarrollen estudios y mecanismos
que impidan la atomización de los
sindicatos a través de la creación de
sindicatos paralelos.

do pavilhão do navio. Foi registrada, ainda, a necessidade de ação conjunta das
entidades sindicais no sentido de aprovar
o Convênio Consolidado da OIT, que será
levado à apreciação da Convenção Mundial Marítima, em fevereiro de 2006.
A ratificação da Convenção 147,
que cuida das condições mínimas da
gente do mar, garante a intervenção dos
Estados em qualquer embarcação que
adentre suas águas, fiscalizando suas
instalações, condições sanitárias, previdenciárias e laborais das tripulações.
Os sindicalistas condenaram, através dos documentos, a aplicação
desnaturada do Código ISPS, que vem
sendo usado para impedir o livre acesso
de tripulantes e dirigentes sindicais aos
portos e terminais; a Lei 8 do Governo
do Panamá, que cassou todos os direitos dos tripulantes de embarcações
daquele país, foi duramente atacada
pelos sindicalistas, cujas organizações
irão tomar medidas concretas para
revogá-la.
Todos os sindicalistas enfatizaram
que a Convenção 87 sobre as liberdades sindicais é positiva ao garantir
o direito do trabalhador filiar-se a um
sindicato, mas por outro lado permite a
pluralidade sindical, que induz a pulverização dos sindicatos. Vários delegados
presentes relataram que organizações
patronais de seus países incentivam a
criação de sindicatos “amarelos” para

including those sailing under convenience pavilions.
During intensive days of studies, solutions have been discussed as to avoid violation to the rights of
sea workers and as for other themes related to the freedom of Unionization, to transit across habor
areas, repatriation, qualification and certification, wages, life conditions aboard and leisure in the ports,
amongst others.
At the conclusion of the course, ITF Unionists signed two basic documents. Both of them stressed the
importance of ratification on ILO Conventions by National States with a view to the guarantee of the rights of
workers, regardless their nationality or ships pavilion.
Furthermore it has been registered the need for united actuation by workers Entities aiming to approve ILO
Consolidated Convention to be appreciated at World Maritime Convention next February, 2006.
Ratification of ILO Convention 147, which establishes minimum welfare standards for seafarers, will insure
National States to intervene on any vessel within the jurisdiction of their waterways, thus legitimating National
States to inspect board installations, sanitary, social security and labor conditions of crews.
Both documents condemned the denatured application of ISPS Code which has being used for hindering
the free access of crews and Union members to and fro ports and terminals; Law Nr.8 of the Government
of Panama, annulling all rights of the seafarers embarked aboard vessels of that Country, has been severely
attacked by the Unionists, whose organizations will enhance concrete measures for having it revoked.
All Unionists have emphasized that ILO Convention 87 regarding freedom for Unionization, although being positive
while guaranteeing the right of workers to join an Union, on the other hand, it allows Union Plurality which
induces the atomization of workers Unions. Most Union Representatives reported that Company Syndicates
in their countries stimulate and support creation of “yellow” Unions to combat the struggle of Unions that strive
with stamina and legitimacy.
On this very tune, Odilon Braga, Director of SINDMAR, at an another Forum, held in May 2005, in Mexico, had
already carved the expression “convenience Union” which turned to be incorporated to the Motion of Support
to the Mexican Unions affiliated to ITF, in their struggle against protection collective contracts.
Again, in Italy and Spain, for several and reiterated occasions ITF Unionists made clear that syndical
plurality as expressed by ILO Convention 87 disserve the struggle of the workers, and for this reason
they all registered their support to Syndical Unicity with the following terms:
As well that it is to be taken into account that syndical unicity does not grieve syndical freedom and,
that, as well, studies and mechanisms are to be developed to prevent the atomization of the Unions
through the creation of parallel Unions.

combater a luta sindical dos que atuam
de forma aguerrida e legítima.
Neste sentido, o Secretário Geral
da CONTTMAF e do SINDMAR, Odilon
Braga, em outro Fórum, em maio de
2005, no México, já havia cunhado a
expressão “sindicato de conveniência”,
que foi incorporada à Moção de Apoio
aos sindicatos mexicanos afiliados à
ITF em sua luta contra os Contratos
Coletivos de Proteção.
Desta vez, na Itália e na Espanha, em
várias e reiteradas ocasiões, os sindicalistas deixaram claro que a pluralidade
sindical expressa na Convenção 87 da OIT
desserve a luta dos trabalhadores, razão
pela qual registraram seu apoio à unicidade sindical nos seguintes termos:
A unicidade sindical não atenta contra
a liberdade sindical. É necessário que se
desenvolvam estudos e mecanismos que
impeçam a pulverização dos sindicatos
através de sindicatos paralelos.

We will demand from our governments,
as a guarantee of Union Freedom,
the free access of Unionists to the
wharves of each State, since with the
implementation of the Code of Protection of Ships and Harbor Facilities
– ISPS – the attendance by Marine and
Harbor Union Representatives to the
crews on board of the ships berthed in
the ports has been hindered, and as
well that it is to be taken into account
that Syndical Unicity does not grieve
Syndical Freedom and, that, as well,
studies and mechanisms should be
developed to prevent the atomization
of the Unions through the creation of
parallel Unions.
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* Darlei Santos Pinheiro

Criminalização de marítimos:

regra ou

exceção?
Criminalization of Seafarers:

rule or exception?

A

pesar da criminalização de
marítimos não ser novidade
para a Comunidade Marítima
Internacional, a questão preocupa
quando governos resolvem implementar ações “legais” que ultrapassam os
limites de reconhecidas convenções
internacionais, colocando em risco a
decisão soberana da maioria dos países, o que dificulta ainda mais a vida
do trabalhador ligado ao setor.
Em 1989, o Exxon Valdez encalhou
sobre o recife Bligh, em Prince William,
no Alasca, derramando cerca de 11
milhões de galões de óleo cru em águas
dos Estados Unidos. Este foi o maior
desastre ecológico ocorrido em águas
americanas, provocando uma reação
nacional inflamada pelo povo, governo, ambientalistas e mídia, levando
a rápida aprovação da OPA 90. Até
aquele momento, a acusação criminal
de marítimos, armadores, operadores
ou gerentes de navio era um fato raro.
Mas isso mudou rapidamente com a
acusação criminal do Comandante do
Exxon Valdez, o Capitão Hazelwood, e
dos armadores da Exxon.
Em 1998, o Delta Pride, fundeado no
largo de Brownsville, no estado do Texas,
nos Estados Unidos, foi abandonado pelos armadores do navio e o comandante
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e sua tripulação foram detidos por seis
meses pela imigração norte-americana
até serem deportados.
O ataque aéreo às torres do World
Trade Center, no dia 11 de setembro
de 2001, trouxe considerável prejuízo
ao marítimo, que passou a ser alvo
de permanente suspeita por parte das
autoridades, especialmente daqueles
países que temem por ameaça terrorista. Os navios, suas tripulações e suas
cargas, antes apenas tratados como elementos indispensáveis para a existência
da indústria marítima internacional,
passaram, também, a ser considerados
potenciais veículos para ação terrorista,
devido à sua grande capacidade e características. Pior. Tratado como tal até
que se prove o contrário.
Nos últimos quinze anos, os Estados Unidos vêm mantendo, de forma
crescente, um clima de pavor sobre os
marítimos embarcados em navios que
fazem comércio com este país, fazendo
com que o papel de inspetor de navio
se confunda com o de investigador de
crimes. Um indicador desta situação foi
a criação da Força Tarefa de Sistema de
Separação de Água e Óleo (OWSSTF)
pela Guarda Costeira Americana. Esta
força tarefa tem a finalidade de investigar operações de by-pass no sistema

Despite criminalization of seafarers is not
any novelty for the International Maritime
Community, the subject is a matter of concern
as Governments decide to implement “legal”
actions that trespass the bounds of recognized
international conventions, thus threatening
sovereign decisions of most countries, thus
hindering, even more, lives of the workers related
to this sector.
In 1989, the Exxon Valdez ran aground on the Bligh
reef, in Prince William, Alasca, spilling circa 11
million tons of crude on United States waters. It
was the hugest disaster to take place on American
waters, scattering a national reaction inflamed by
the people, the government, the environmentalists
and the media, therefore inducing the swift
approval of OPA 90. Up to these days criminal
prosecution of seafarers, ship owners, ship
managers or operators was an unusual fact.
But it all changed very quickly after the criminal
imputation to Exxon Valdez’s Master, Captain
Hazelwood and to Exxon’s ship owners.
In 1998, the Pride Delta, anchored at large of
Brownsville, in the State of the Texas, United
States, was abandoned by its ship owners and
the Master and his crew were detained for six
months by the North American Immigration until
they were deported.
The air raid to the World Trade Center towers, in
September 11, 2001, brought in considerable
prejudice to seafarers who turned a target of
permanent suspicion from authorities, especially
of those countries which fear terrorist threatens.
Ships, their crews and cargo, previously dealt
as indispensable elements for the existence
of international maritime industry, came to be
regarded as potential vehicles of terrorist action,
due to their great capacity and characteristic of
conveyancy. And worse, they are treated as such,
until proving on the contrary.
Along last fifteen years, the United States have
been keeping, increasingly, a climate of terror
on seafarers engaged on ships that operate
commerce in that country by allowing that ship
surveyors play the role of crime investigators.
An indicator of this situation was the creation of
Oil and Water Segregation System Task Force
(OWSSTF) by the US Coast Guard. This Force
has the mission to investigate by-pass operations
of the mentioned system as well as false
registers on Oil Daily Log. When accusations
are ascertained, involved personell are civil and
criminally prosecuted.
This trend finds shelter in other countries, as
notoriously occurred to the Captains of the

citado e falsos registros de operações
no Diário de Registro de Óleo. Quando
as acusações forem procedentes, os
envolvidos serão responsabilizados,
civil e criminalmente.
Essa tendência encontra abrigo em
outros países, notadamente com as
prisões indevidas dos comandantes
do Erika e do Prestige, na Europa, e do
comandante e da tripulação do Tasman
Spirit, no Paquistão.
Em 1999, o petroleiro de casco
simples Erika naufragou no largo da
costa francesa e provocou uma grave
poluição. Em decorrência do acidente,
o comandante foi detido e assim permaneceu por três meses. Observou-se que
os certificados obrigatórios do navio
estavam em ordem. Posteriormente, os
peritos chegaram à conclusão de que
as embarcações de casco simples não
ofereciam proteção suficiente e os métodos de inspeção eram inadequados.
Concluiu-se, ainda, que seria necessário
tomar medidas enérgicas em relação às
bandeiras de conveniência, posto que o
Erika detinha o registro de Malta.
O petroleiro Prestige, registrado em
Bahamas, naufragou na costa da Galícia, na Espanha, no dia 19 de novembro
de 2002, ocasionando grande poluição.
No dia 13 de novembro daquele ano,
o experiente Comandante Apóstolos
Mangouras, de 69 anos, face ao mau estado do mar e com o navio seriamente
avariado no casco, lançou um SOS e, na
seqüência dos fatos, solicitou um local
de abrigo às autoridades espanholas
para fundear no litoral daquele país e
viabilizar a transferência da carga. As
autoridades negaram o pedido de Mangouras, exigindo, ainda, do comandante
da embarcação de resgate que prestou
socorro ao Prestige, a assinatura de uma
carta onde constava o compromisso de
que afastaria o navio a uma distância
superior a 120 milhas da costa espanhola. O cumprimento deste compromisso
determinou o destino do petroleiro.
O Comandante Mangouras foi preso
por 83 dias e, após o pagamento de
uma caução de US$ 3,2 milhões, foi
libertado, tendo que se apresentar à
polícia diariamente. Em março de 2005,

Mangouras foi liberado, aguardando na
Grécia, sua terra natal, ser chamado
pelas autoridades espanholas para o
início do julgamento.
Em 2003, o Tasman Spirit, de bandeira grega, encalhou no canal de acesso ao porto de Karachi, no Paquistão, e,
apesar de o comandante e a tripulação
do petroleiro participarem intensamente
da operação de resgate com a empresa
contratada para salvá-lo, o navio partiuse ao meio causando grande poluição
no Sudoeste da Ásia. O comandante e
seis tripulantes do Tasman Spirit, bem
como o comandante da empresa de
resgate que prestava auxílio ao navio,
foram detidos por nove meses.
Considerando os casos citados, chega-se à conclusão de que a criminalização de marítimos tornou-se uma regra e
não uma exceção e, portanto, motivo de
grande preocupação para os marítimos
e suas entidades de classe.
A conclusão acima é reforçada pela
aprovação, em fevereiro de 2005, por
unanimidade do Parlamento Europeu,
de uma emenda à Diretriz da União
Européia sobre poluição proveniente
de navio, que estabelece, com rigor,
sanções criminais aos infratores. Para
esta decisão, houve rigorosa oposição
antes nunca observada dos sindicatos
e dos armadores europeus. Unidos, eles
expressaram descontentamento com a
diretriz, cujas ações deveriam ficar no
âmbito dos países da UE, sem interferir
nos limites da reconhecida convenção
MARPOL.
Outra iniciativa que preocupa é a
atitude do governo canadense, que
apresentou uma emenda ao decreto relacionado à Convenção sobre Pássaros
Migratórios e ao Decreto de Proteção
Ambiental Canadense, denominada Bill
C-15. A emenda prevê multas acima de
US$ 100 mil para quem transgredir a
proibição de lançar sedimentos nocivos
(descarga de óleo no mar) que afetem
os pássaros migratórios. A aplicação
será além do limite do mar territorial
até as 200 milhas da Zona Economicamente Exclusiva do Canadá. Ocorreram
fervorosas críticas à emenda por parte
de grupos e associações importantes,

Erika and the Prestige, in Europe, as well as
to the Captain and crew of the Tasman Spirit,
in Pakistan.
In 1999, the single hull oil tanker Erika sunk
at large of the French coast provoking serious
pollution. As a consequence, the Captain was
detained and so remained for three months.
Mandatory certificates of the ship were found
in good order. Later, the experts came to the
conclusion that single hull vessels did not provide
enough protection and that inspection methods
were not adequate. It was also concluded that
energic measures might be taken, regarding the
flags of convenience, once the Erika bore the
register of Malta.
The oil tanker Prestige, registered in Bahamas,
wrecked in the coast of Galiza, Spain, in
November 19th, 2002, causing great pollution.
In November 13th, in the same year, experienced
Captain Apóstolos Mangouras, 69, due to bad
sea condition and serious hull average, emitted
a SOS signal and, afterwards, requested the
Spanish Authorities a sheltered location where he
could drop anchors on the coast of that country,
in order to allow cargo transfer. Authorities denied
his plea, and still demanded that the Captain
of the vessel which was rendering assistance
do the Prestige should sign a letter stating the
commitment to tug the ship do a distance further
than 120 miles from the Spanish shore.
The accomplishment of this commitment
determined the destiny of the oil tanker. Capt.
Mangouras remained imprisoned for 83 days
and, after the payment of a caution of US$ 3,2
million, he was set free, still having to report
daily to the Police. In march 2005, Mangouras
was liberated to await in his home land, Greece,
for the call of Spanish Authorities to attend the
beginning of the trial.
In 2003, the Tasman Spirit, flying Greek flag,
ran aground in the canal of access to the port
of Karachi Pakistan, and, despite Captain and
crew cooperation with the Company hired to
save her ,the ship broke in two, scattering great
pollution in Southwest of Asia. The Captain and
six crewmembers of the Tasmanian Spirit as
well as the Captain of the Rescue Ship remained
detained for nine months.
Considering the mentioned cases, we come
to a conclusion that criminalization of seafarer
became a rule and not an exception and
therefore, a matter of great concern for seafarers
and their Professional Entities.
Above conclusion is enhanced by the approval, in
February 2005, by the unanimity of the European
Parliament, of am amendment to the European
Union Directive on Ships Originated Pollution
which sets that with severity, criminal sanctions
to transgressors.

• ANO VI Nº 20
21 • |91|

como a Base de Londres dos Clubes
P&I, a Federação de Navegação do
Canadá, a Câmara de Navegação da
British Columbia, a Associação de Direito Marítimo Canadense, a Intertanko e a
Câmara de Navegação Internacional.
No contexto dos acontecimentos,
vários aspectos devem ser levados em
consideração para o assunto ser discutido e as soluções serem adotadas
pela maioria dos países. Em princípio,
entende-se que a detenção do marítimo
por longo período de tempo, em conseqüência de acidentes e/ou incidentes
marítimos, é uma atitude extrema que
acarreta, na maioria dos casos, suspensão de salários e conseqüente perda
de rendimentos para as famílias dos
envolvidos. Esta questão é fundamental
e necessita de correção imediata.
A diferença existente entre a legislação de cada país é um outro aspecto
relevante que gera a necessidade de
criação de leis consensuais para que
o tratamento de um acidente e/ou incidente marítimo tenha interpretação
jurídica única, sem que influências de
qualquer tipo de interesses possam
induzir decisões e incriminar pessoas
inocentes. Neste aspecto, devemos
reforçar o respeito e os limites da aplicabilidade das leis nos diversos níveis,
para que pactos internacionais firmados
sejam respeitados.
O Secretário-Geral da IMO, atento
ao impacto negativo que as prisões de
marítimos podem causar no mundo,
recomendou que os estados membros
e suas representações opinem sobre
o assunto e, através da 89ª Sessão do
Comitê Legal, constituam grupos de trabalho conjunto com a OIT para avaliar
a extensão do problema e encontrar
soluções.
Finalmente, entendemos que um
meio para evitar a criminalização indevida dos marítimos é adequar, com
eficiência, os existentes instrumentos
internacionais para estabelecer um
documento legal que proporcione um
tratamento justo aos marítimos. A organização dos trabalhadores marítimos
brasileiros, em especial a CONTTMAF,
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This decision was preceded by a rigorous opposition of European shipowners and Unions, as it had
never been observed. They, togetherly, expressed their dissatisfaction with the Directive, which actions
they deem to remain within the domain of the European Community without trespassing the bounds of
recognized MARPOL Convention 1[2].
Another initiative to worry is the attitude of Canadian Government that has presented an amendment
to the decree concerning the Convention about Migratory Birds and, as well, the Canadian Decree on
Environmental Protection, named C-15 Bill. The amendment establishes fines above US$ 100 thousand
for those who infringe the prohibition to throw harmful sediments (discharge of oil in the sea) that affect
the migratory birds. The application will be beyond the limit of the territorial sea up to 200 miles of the
Economically Exclusive Zone of Canada. Clamorous critics occurred to the amends on the part of groups
and important associations, the P&I Clubs Base in London, the British Columbia Navigation Chamber of
Navigation of Canada, the Chamber of Navigation of British Columbia, Canadian Association of Maritime
Right, Intertanko and t the Chamber of International Navigation.
In such a context of events, several aspects should be taken into consideration to discuss the issue and
solutions to be adopted by the majority of countries. As a principle, it should be understood that detention
of a seafarer for a long period of time, as a consequence of accidents and/or maritime incidents, is an
extreme attitude that causes, in most cases, suspension of salaries and consequent loss of income to
the families of the involved. This is a fundamental question that needs immediate correction.
The present difference in legislation of each country is another prominent aspect to generate the need
to promulgate consensual laws so that the handling of an accident and/or maritime incident may find
compatible legal interpretation, so to avoid that influences of any kind of interests may induce decisions
and incriminate innocent persons. As to this aspect, we should enhance the respect and the limits of the
applicability of laws on their various levels, so that international pacts turn to be respected.
The Secretary-General for IMO, aware of the negative impact that prisons of seafarers can cause in the
world, recommended that the states member and their representations should issue their opinion about
the matter and, by means of the 89th Session of the Law Committee, constitute task groups with the
ILO in order for evaluate the stretch of the problem and to find out solutions.
Finally, its is our firm belief that a way to avoid undue seafarers criminalization is to adapt, with
efficiency, the existing international instruments with the objective of establishing a legal document to
handle fair treatment to seafarers. Brazilian Seafarers´ Organizations, mainly CONTTMAF, FNTTAA and
SINDMAR, as always, concerned in participating of important processes and thus giving a contribution
for the understanding and the opinion of workers, have imposed their presence, by means of their
Delegate at the Representation of Brazilian Government in the first tripartite meeting on Fair Treatment to
Seafarers. At this meeting, a draft of Resolution for approval in November of 2005 has been elaborated.
Still, directives about the responsibility of the state of the port or coastal state, state of flag, state of
nationality of the seafarer and of ship owner, are being treated. Once again, we are on face of a difficult,
arduous work and of great interests involved; but we are conscious that we have to carry it through
according to the best possibilities.
1[2]MARPOL Convention 73/78: The Attached I, Rule 11, states provisions (exceptions) to certain types of
ships discharge that do not violate said Convention

a FNTTAA e o SINDMAR, sempre preocupados em participar de importantes
processos, contribuindo com a visão
e a opinião do trabalhador, estiveram
presentes, através de seu representante
perante a RPB-IMO, na primeira reunião
tripartite do Grupo de Trabalho IMO/OIT
sobre Tratamento Justo ao Marítimo.
No encontro, foi elaborada uma Minuta de Resolução para aprovação em
novembro de 2005. Ainda estão sendo
trabalhadas diretrizes sobre a responsabilidade do estado do porto ou estado

costeiro, estado de bandeira, estado de
nacionalidade do marítimo, do armador
e do marítimo. Mais uma vez, estamos
diante de um trabalho árduo, difícil e
com grandes interesses envolvidos,
mas cientes de que devemos fazê-lo da
melhor maneira possível.

* O CLC Darlei Santos Pinheiro é
representante da CONTTMAF em Londres,
perante a RPB-IMO.

CONTTMAF integra o Comitê
Gestor do Fundo Setorial
de Transporte Aquaviário e
Construção Naval

A

Portaria 137 do Ministério
da Ciência e Tecnologia, de
10/03/2005, instituiu o Comitê
Gestor do Fundo Setorial de Transporte Aquaviário e Construção Naval
com a finalidade de administrar os
recursos repassados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, o FNDCT, para financiamento das atividades científicas e
desenvolvimento tecnológico deste
setor produtivo.
Pela mesma Portaria, o Consultor
Jurídico da CONTTMAF, Edson Martins
Areias, foi nomeado para integrar o
Comitê, sendo um dos dois representantes do setor produtivo, ao lado de

delegados do Governo e da Comunidade Científica. É importante ressaltar que
os cargos não são remunerados.
Em agosto o Comitê irá deliberar
sobre a aplicação de quase R$ 3 milhões, dos quais 30% serão utilizados
em projetos das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos termos do
artigo 3º do Decreto 5.252/2004, que
regulamenta a Lei 10.893/2004.
A reunião englobará, ainda, o Programa Fronteiras, a cargo do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia, o
INPA, cujo termo de referência já está
em elaboração na Secretaria Técnica
dos Fundos Setoriais, na Setef, e no
Ministério da Defesa.

CONTTMAF integrates Sectorial
Fund for Waterways Transport and
Shipbuilding Managing Committee
Act 137 signed by the Minister of Science and
Technology, dated 10/03/2005, established
the Sectorial Fund for Waterways Transport
and Shipbuilding Managing Committee with
the specific purpose to manage the resources
handled to National Fund for the Scientific and
Technological Development, FNDCT, for financing
of the scientific activities and technological
development of this same productive sector.
By the same Act, CONTTMAF Juridical Consultant,
Edson Martins Areias, has been nominated
to integrate the Committee, as one of the
two representatives of the productive sector,
aside Governmental and Scientific Community
Delegates. The commission is not remunerated.
On August, the Committee will be deliberating
on the application of almost R$ 3 million, which
30% will be applied in projects of the Regions
North, Northeast and Center-West, accordingly
to article 3º Decree 5, 252/2004 that regulates
Law 10.893/2004.
This meeting will comprehend the Frontiers
Program, assigned to the National Institute of
Research of the Amazonia, INPA, whose term
of reference is already being elaborated by the
Technical Secretariat of Sectorial Funds, SETEF,
and by the Ministry of the Defense.
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Azul
E

Amazônia

m artigo anterior, sob o título “No mar, a nossa última
fronteira”, discorri sobre a
proposta apresentada pelo
Brasil, em setembro de 2004, à Comissão de Limites da ONU, com o pleito
do prolongamento da plataforma
continental, conforme previsto na
Convenção das Nações Unidas sobre
o Direito do Mar. Mencionei ainda
que, se o nosso pleito for aceito,
isso representará a incorporação de
uma área de cerca de 900 mil km2 à
jurisdição nacional.
A área acima, somada aos cerca de
3,5 milhões km2 da zona econômica
exclusiva (ZEE), perfaz um total de 4,4
milhões km2, o que corresponde aproximadamente à metade do território terrestre nacional ou, ainda comparando
as dimensões, a uma nova Amazônia.
É essa imensa área marítima que a Marinha vem, insistentemente, chamando
de “Amazônia Azul”.
A escolha desse nome não tem
como propósito criar uma espécie de
disputa com a Amazônia verde, que,
por conter parcela considerável da água
doce do planeta, reservas minerais de
toda ordem e a maior biodiversidade
da Terra, tornou-se riqueza conspícua
o suficiente para, após a percepção de
que se poderiam desenvolver ameaças
à soberania nacional, receber a atenção
dos formuladores da política nacional,
como pode ser constatado por uma
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série de notáveis iniciativas governamentais que visam a consolidação de
sua integração ao território nacional,
a garantia das fronteiras, a ocupação
racional do espaço físico e a exploração
sustentada dos importantes recursos
naturais ali existentes.
O que pretendemos é chamar a
atenção da sociedade brasileira para
uma outra imensa área pela qual também temos obrigação de zelar e que
deveria merecer os mesmos cuidados
e preocupações, tal a sua importância
estratégica e econômica.
Por ela circula cerca de 95% do
nosso comércio exterior (importações
e exportações), cujo valor total deve
alcançar, no corrente ano, aproximadamente US$ 156 milhões. Mas não é
só o valor financeiro que conta, pois,
em tempos de globalização, vários dos
bens que produzimos empregam insumos importados, de sorte que qualquer
interferência com o nosso livre trânsito
sobre os mares – o que pode ocorrer
em situações de crise – pode nos levar
rapidamente ao colapso. Como agravante, a grande maioria dos bens que
importamos e exportamos é transportada por navios de outras bandeiras, tal
a situação a que foi conduzida a nossa
marinha mercante.
Isso, evidentemente, é danoso ao
país sob vários aspectos: estamos perdendo divisas na “conta frete”; estamos
tirando emprego de brasileiros; e cons-

“

“

Comandante da Marinha,
Alte Roberto de Guimarães Carvalho

fonte: Jornal Folha de São Paulo

The “Blue Amazonia”
In a previous article, under the heading “At
sea, our last border” (p A3, 14/4), I discoursed
about the proposal Brazil presented by Brazil, in
September 2004, to the Commission of Limits
at UNO, concerning the plea to extend our
continental shelf, as foreseen at United Nations
Convention on Sea Law...
I still mentioned that, should our plea be
accepted, it will represent the incorporation of
an area of about 900 000 km2 to our national
jurisdiction. The above mentioned area, added to
the exclusive economic zone (ZEE) of circa 3,5
million square kilometers, performs a total of 4,4
million km2, which corresponds, approximately,
half of the national terrestrial territory or, still
comparing dimensions, to a new Amazonia. It is
this immense maritime area , the Navy insistently
happens to call “Blue Amazonia”.
The option for such a designation does not
mean any intention to create a sort of contest
with the Green Amazonia, which, for its relevant
portion of fresh water in the planet, as well as
of all kinds of mineral reserves and the widest
biodiversity on Earth, became an outstanding
wealth, enough to – after the perception of the
threats that might arise to Brazilian sovereignty
– call the attention of the nation politics
formulators, as it can be evidenced by a series
of notorious governmental initiatives aiming at
the consolidation of its integration to the national
territory, the guarantee of the borders, the rational
occupation of the physical space and the self
supported exploit of important natural resources
that exist in the region.
It is our intention to call the attention of Brazilian
society to another immense area over which it is

“Não parece
lógico nem prudente
descurarmos dos
diversos componentes
do nosso poder
marítimo”
“It doesn’t sound
logic or prudent to
neglect the several
components of our
maritime power”

our obligation to watch over and might as well deserve the same cares and concerns , for its strategic
and economic relevance.
Circa 95% of our foreign commerce (import and export), which total value must reach, approximately
USS 156 million within the current year, flow across this area. But it is not only the financial value that
counts, as at the globalization era, several of the goods we produce utilize imported inputs, so that any
interference in our free maritime traffic – which may occur in critical contexts – might lead us swiftly to
collapse. As an aggravation, the great majority of the goods we import and export is carried by ships flying
other flags, as a consequence of the situation our merchant marine has been led to.
This, evidently, is harmful to our country through various aspects: we are losing foreign exchange
credits on the “freight account”; we are withdrawing jobs from Brazilians; and we deem to be
almost impracticable the accomplishment of a mobilization in the maritime sector, in case it turns out
necessary.
From the platforms located in the ZEE – and, therefore, in the Blue Amazon range – we draw circa
80% of our oil production, around 2 million barrels per day, what, at conservative estimates,
raises to US$ 2 billion a month. Once again, its not only the financial amount that counts. If we are
deprived of this petroleum, which extraction is located under ever growing deeper waters, thus
further away from the shore, the consequent energy and inputs crisis would paralyze the country
in a short length of time .
As to the fishing activities ,another great potential wealth of our Blue Amazonia, besides hindering
illegal fisheries inside our ZEE, we must improve, by far, our productivity, what, more than generating
jobs, would enable the increase of exportation, bringing foreign exchange credits to the country,
preventing, moreover, that, as stated by the UN Convention on Sea Law, should we be obliged to
allow other States explore this wealth of ours.
The economic potential of the Blue Amazonia is not exhausted by above mentioned activities.
We could still mention: the coastal navigation that would demand ships and efficient ports; the
maritime tourism, highly profitable and job-generating activity, mainly in a country provided with an
extensive coast, beautiful beaches with warm water and very seldom incidence of adverse natural
phenomena; nautical sports, for the very reasons of tourism; and, in the future, the exploration of
existing polimetalic nodules on seabed, still economically unfeasible nowadays, but a certain source
of great wealth in the future.

tatamos ser quase inviável a realização
de uma mobilização no setor marítimo,
caso necessário.
Das plataformas localizadas na
ZEE – e, portanto, na Amazônia Azul
– extraímos aproximadamente 80% da
nossa produção de petróleo, cerca de
2 milhões de barris/dia, o que, a preços
conservadores, é coisa da ordem de
US$ 2 bilhões por mês. Novamente não
é só o valor financeiro que conta. Privados desse petróleo, cujos campos de
exploração se situam cada dia em águas
mais profundas, logo mais afastadas do
litoral, a decorrente crise energética e
de insumos paralisaria em pouco tempo
o país. No setor pesqueiro, outra grande
riqueza potencial da nossa Amazônia
Azul, temos que, além de impedir a
pesca ilegal na nossa ZEE, melhorar
em muito a nossa produtividade, o que,
além de gerar empregos, possibilitará
o aumento das exportações, trazendo
divisas para o país, evitando ainda
que, conforme determina a Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar, sejamos obrigados a permitir que
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outros Estados explorem essa riqueza
que é nossa.
O potencial econômico da Amazônia Azul não se esgota nas atividades
acima mencionadas. Poderíamos ainda
citar: a navegação de cabotagem, para
o que necessitaríamos de navios e de
portos eficientes; o turismo marítimo,
atividade altamente rentável e geradora
de empregos, principalmente em um
país com um vasto litoral, belas praias de
águas quentes e pouquíssima incidência
de fenômenos naturais adversos; os esportes náuticos, pelas mesmas razões do
turismo; e, no futuro, a exploração dos
nódulos polimetálicos existentes no leito
do mar, hoje ainda economicamente
inviável, mas no futuro certamente fonte
de grandes riquezas.
Mas as responsabilidades do nosso
país no Atlântico Sul não se limitam à
Amazônia Azul. Por uma outra convenção internacional, também ratificada
pelo Brasil, temos o compromisso de
realizar operações de busca e salvamento em uma extensa área marítima que
avança pelo oceano Atlântico, ultrapassando em muito os limites da Amazônia

Azul. O navegante, quando emite um
sinal de socorro, não está preocupado
com as agruras do nosso orçamento,
pois sabe que, por mais longe que ele
esteja, será atendido.
Na Amazônia verde, as fronteiras
que o Brasil faz com seus vizinhos são
fisicamente demarcáveis e estão sendo
efetivamente ocupadas por pelotões de
fronteira e obras de infra-estrutura. Na
Amazônia azul, entretanto, os limites
das nossas águas jurisdicionais são
linhas sobre o mar. Eles não existem fisicamente. O que os define é a presença
de navios, mostrando a nossa bandeira
e exercendo a soberania.
Não parece lógico nem prudente descurarmos dos diversos componentes do
nosso poder marítimo, e muito menos
deixar de alocar à Marinha do Brasil os
recursos e os meios imprescindíveis para
que ela possa não só atuar na vigilância
e na proteção desse imenso patrimônio
mas também honrar os nossos compromissos internacionais, principalmente
no momento histórico em que o nosso
país pretende ter, como merece, uma voz
mais ativa no cenário internacional.

Nevertheless, the responsibilities of our country
on the South Atlantic are not restricted to
the Blue Amazonia. According to another
international convention ratified by Brazil, we
have the commitment to wage search and rescue
operations at an extensive maritime area which
expands over the Atlantic Ocean, transcending
the limits of the Blue Amazonia. A seafarer, upon
emitting a distress signal, is not concerned about
difficulties in our budget, for, no matter how far
he is, he knows for sure he will be assisted.
Inside the Green Amazonia, all borders Brazil
shares with its neighbors are physically
demarcated and have been effectively occupied
by frontier platoons as well as infrastructural
works. However at Blue Amazonia, limits of our
jurisdictional waters are nothing but lines at sea.
They do not exist physically. What defines these
limits, is the presence of ships flying our banner,
thus exerting our sovereignty.
It doesn’t sound logical or prudent to neglect the
several components of our maritime power, and
besides, to decline providing the Brazilian Navy
with the essential resources and means so that
it may be able, not solely to actuate on behalf of
surveillance and protection of this immense state
property ,but as well, to cope with our international
commitments, mainly at this very historical moment
when our country intends to have, as it deserves, a
more active voice in the international scene.

Robert de Guimarães Carvalho, 66, Fleet Admiral,
is Commander in Chief for Brazilian Navy.

Roberto de Guimarães Carvalho, 66, almirante-de-esquadra, é o comandante da Marinha.
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Arquivo

Comunidade Marítima

presta última homenagem ao

OSM Rosélio da Silva

M

orreu, no dia 25 de abril, aos
48 anos de idade, de infarto
fulminante, o Oficial Superior
de Máquinas, Rosélio Rodrigues da Silva. Aposentado pela Petrobras, empresa na qual construiu toda a sua carreira,
Rosélio vinha atuando como Chefe-deMáquinas efetivo do N/T Candiota, da
Transpetro, e fez seu último embarque
para Manaus (AM), onde foi obrigado a
deixar a embarcação às pressas sentindo fortes dores no peito.
Durante o cortejo, realizado dois dias
depois de seu falecimento, no Cemitério
Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro, familiares, amigos e companheiros de profissão, consternados, lembravam a figura
carismática de Rosélio. “Era uma pessoa
muito querida e brincalhona. Apesar
de ser extrovertido e alegre, era um
profissional extremamente competente
e tecnicamente muito bom”, revelou o
Comte Marco Antônio Gonçalves, lotado
na mesma gerência de Rosélio.
O OSM ingressou no CIAGA em
1974, concluindo dois anos depois o
curso de bacharelado em Ciências Náuticas. Alguns colegas de turma fizeram
questão de comparecer ao enterro para
se despedir do oficial. “O Rosélio era
um cara tranqüilo. Quando o conheci,
ele era um garoto. Nunca o vi triste.
Sempre procurava ajudar os outros, era
uma pessoa aglutinadora. Lembro dos
tempos em que ele navegava pelo N/T
Quitaúna e atracava no cais de Maceió,
que era um porto chave para os navios
da minha empresa (Global) e os da
Fronape. Ficava impressionado com a

maneira com a qual ele conseguia unir
a sua tripulação. Todos estavam sempre
ao lado dele. Nunca vi nada igual”, relata
o Oficial de Máquinas, Manoel Santos.
O Chefe-de-Máquinas Roberto
Moreira Leal, que também fez parte da
turma de Rosélio, enfatizou a paixão do
oficial pela vida a bordo. “Ele fazia o que
gostava e por isso acredito que era muito feliz. A prova é que mesmo depois
de ter se aposentado, o Rosélio voltou
a embarcar”, destacou, saudoso.
O profissionalismo e a integridade
do Chefe de Máquinas também foram
lembrados por seus superiores e colegas de empresa. “Ele conseguiu fazer um
excelente trabalho no Candiota. Posso
dizer que o Rosélio foi um dos melhores
Chefes de Máquinas que tive em minha
gerência porque sabia muito bem como
conduzir o navio em que atuava. Ele
conseguia transformar a tripulação em
uma equipe, trazendo para a praça de
máquinas uma alegria motivadora. Com
isso, conquistou o respeito de todos a
bordo. Sentiremos muito a sua falta”,
disse o engenheiro José Luiz Cordeiro,
Gerente da Transpetro.
O Segundo Presidente do SINDMAR,
José Valido, que prestou condolências
aos amigos e familiares do OSM, também registrou seu apreço pelo estimado
companheiro. “Um aspecto curioso da
personalidade do Rosélio era que para
ele parecia não existir nada que não
pudesse ser feito. Ele nunca aceitava assumir um compromisso sem fazer questionamentos. E mesmo nas dificuldades
tentava obstinadamente encontrar

“O Rosélio visitava com
freqüência as instalações
do SINDMAR e (...) era
formador de opinião. Era
um agente multiplicador
da consciência crítica
a bordo”
José Válido, Segundo Presidente do SINDMAR

soluções”, lembrou. Válido ressaltou
também os relevantes serviços prestados em prol do sindicalismo marítimo.
“O Rosélio visitava com freqüência as
instalações do SINDMAR e, de forma
natural, era formador de opinião. Era
um agente multiplicador da consciência
crítica a bordo. Poderíamos classificá-lo
como um oficial à moda antiga, já que
conseguiu, como poucos, se adaptar às
transformações sofridas pela Marinha
Mercante Nacional na difícil década de
90”, recordou Válido.
O Diretor do SINDMAR, José Serra,
e a Assessora de Previdência Social da
entidade, Ana Rosa, também compareceram ao funeral para prestar as últimas
homenagens ao Chefe de Máquinas, que
nasceu no município de Além Paraíba,
Minas Gerais, em 14 de junho de 1956.
Rosélio deixa viúva Iduméa Veloso
de Araújo, com quem foi casado por 22
anos, e a filha Gisele Araújo da Silva,
fruto de sua primeira união.
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Sindicalistas estrangeiros debatem

Acordo Global na FNTTAA
Leo Almeida

Dirigentes sindicais brasileiros
debatem propostas de acordos globais
com representantes da OTFG

R

epresentantes dos trabalhadores marítimos brasileiros e delegados sindicais estrangeiros
presentes à Conferência Internacional
da ITF, no Rio de Janeiro, participaram
de um encontro no último dia 18 de
abril, na sede da FNTTAA, com o objetivo de promoverem um intercâmbio
de idéias e discutirem formas de ação
sindical conjunta.
Na ocasião, integrantes do OTFG
(Offshore Task Force Group), grupo de
trabalho que reúne 15 países, apresentaram um relatório no qual propõem
padronizar as condições laborais
para os trabalhadores que atuam no
transporte marítimo e os que estão
empregados nas indústrias gaseira
e petrolífera. O objetivo é prevenir
o que os sindicalistas classificam de
dumping social promovido por algumas
companhias dos setores e proteger os
termos e condições de emprego nas
plataformas continentais e a bordo das
embarcações mercantes.
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A OTFG foi criada em 1997 e congrega
entidades sindicais da Noruega, Holanda,
Dinamarca, Itália, Reino Unido, Austrália,
Canadá, EUA, México, Nigéria, entre
outros. No Brasil, o representante do
OTFG é o Presidente da CONTTMAF e do
SINDMAR, Severino Almeida, que também
esteve presente à reunião mediada pelo
Presidente da FNTTAA, Ricardo Ponzi.
Compareceram também ao encontro
o Coordenador de Bandeiras de Conveniência da ITF na Região Interamericana,
Luiz Lima, os diretores do SINDMAR,
Odilon Braga, Enilson Pires, José Serra,
Jailson Bispo e Marco Aurélio, além de dirigentes dos demais sindicatos marítimos
filiados à ITF. Pela delegação estrangeira,
estiveram presentes o Chefe do Departamento de Estratégias de Campanha da
ITF, Tony Mcgregor, e o Coordenador de
Offshore, Norrie McVicar.
Os primeiros esforços, visando à
criação de um acordo global para essas
categorias foram registrados em 2003,
quando a ITF, em conjunto com ICEM

organizou a 1ª Conferência Global de
Solidariedade Offshore, em Aberdeen, na
Escócia. O evento foi uma espécie de reação à propaganda anti-sindical promovida
pela companhia americana Trico Marine
Services a bordo de suas embarcações,
que operavam no Golfo do México. Na
época, lideranças sindicais americanas e
brasileiras assinaram em Nova Orleans um
Pacto Bilateral de Solidariedade em favor
dos trabalhadores.
Na agenda de eventos para 2006 da
ITF/ICEM, está prevista a realização da 4ª
Semana de Ação contra os navios que
arvoram bandeiras de conveniência, na
América Latina. A última edição da campanha, em 2003, teve saldo altamente
positivo. Foram inspecionadas, ao todo,
200 embarcações, sendo 156 unidades
do sistema BDC. De acordo com a ITF,
57 navios foram notificados por atraso
no pagamento de salários, ausência de
acordo coletivo aprovado pela entidade
e falta de condições adequadas de acomodação e de assistência médica.
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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.

Rodrigo Maia (PFL-RJ)
–
–
–
–
–

Analista Financeiro graduado pela Faculdade Cândido Mendes.
Funcionário do Banco BMG (1990) e Banco Icatu S.A. (1993-1997).
Secretário Municipal de Governo na Prefeitura do Rio de Janeiro (1997-1998).
Eleito Deputado Federal (1999-2003) pelo PFL e reeleito pelo mesmo partido (2003-2007).
Elegeu-se com o compromisso de aprimorar a legislação trabalhista e se dedicar
à questão da geração de empregos.
– Preside a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados onde é líder partidário.
• Votou pela flexibilização da CLT, alterando o artigo 618 e estabelecendo a prevalência de
convenção ou acordo coletivo de trabalho sobre a legislação infraconstitucional.
• Foi a favor da matéria que determinou a conciliação trabalhista na empresa, restringindo o
acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho, forçando a conciliação na empresa.
• Votou favoravelmente à privatização da previdência do servidor, instituindo a previdência
complementar para o servidor público, com quebra da paridade e da integralidade, além da
oferta exclusivamente de benefício de contribuição definida.
• Votou pela redução do prazo prescricional, matéria que diminui o tempo para reclamações dos
direitos dos trabalhadores rurais.
• Votou a favor da Lei de Responsabilidade Fiscal, que privilegia o pagamento de juros em
detrimento às despesas com pessoal, custeio e investimentos em infra-estruturas e nas áreas
sociais.
• Foi contra a matéria que isenta o empregado das custas por arquivamento de ação, suprimindo a
punição ao trabalhador em razão do arquivamento de ação trabalhista, nos termos da Lei do Rito
Sumaríssimo.

Você sabia? Seu sindicato sabia!

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

