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Mais um divisor de águas
Os avanços da estrutura operacional do SINDMAR são visíveis e impossíveis de serem negados. Passamos
de acanhadas instalações na década passada para uma Sede moderna e operacional, com seus 1.600 metros
quadrados de área total, no centro da cidade do Rio de Janeiro.
De uma total ausência de Delegacia Sindical Regional, até 2002, em conseqüência de nossa caótica situação, e o quase desaparecimento na segunda metade da década passada, passamos hoje a contar com quatro
Delegacias. Planejamos encerrar a década com pelo menos sete.
Ainda sobre nossos mais recentes avanços: a inauguração do Centro de Simulação Aquaviária – CSA; o curso
inaugural da Universidade Corporativa de Marinha Mercante – UCM; e a oficialização da Fundação Homem do
Mar, ainda embrionária, dão clara amostragem da capacidade empreendedora das nossas categorias, através
da gestão da Diretoria, que ora é responsável por traçar seus rumos.
Nas questões que se referem diretamente às relações de trabalho de nossos Associados e representados,
demos saltos impossíveis de serem imaginados em meados da década passada. Àquela época, o esporte
favorito daqueles menos confiantes era apostar, nos corredores dos nossos antigos Sindicatos de origem,
quanto tempo nós ainda existiríamos.
Apenas como exemplo do que soubemos conquistar, registramos que no final da década passada tínhamos
empresas de navegação que mantinham nossos representados dez meses a bordo, proporcionando-lhes não
mais do que trinta dias de repouso anuais, além das férias regulamentares previstas na CLT. Fechamos 2006
em situação muito diferente. A maioria das empresas mantém nossos representados por força de nossos
Acordos Coletivos de Trabalho, com pouco mais ou pouco menos de quatro meses de embarque, e nenhuma
os mantém a bordo com os abomináveis dez meses. Conquistamos em pouco mais de meia década o que
dezenas de países, inclusive de tradição marinheira, passaram décadas para conquistar, ou mesmo... Perder.
Há que se registrar que várias nacionalidades de marítimos sequer possuem regime semelhante. Alguns,
simplesmente, nunca tiveram.
No ranking salarial, segundo o IBGE, os serviços de transporte aquaviário que ocupavam a 24ª posição entre
as empresas que melhor remuneravam os seus profissionais passaram ao final de 2004 para um honroso sétimo
lugar. Isto sem comentarmos que, no mesmo estudo, o trabalhador do setor foi um dos três profissionais que
mais avançaram em suas remunerações ao longo do período. Isto em 2004. Não existe, ainda, estudo mais
atual. Se houvesse, considerando que temos participado ou temos conhecimento de praticamente todas as
negociações do setor, ousaríamos afirmar que estaríamos ainda melhor colocados.
Há que se assinalar que, apesar de todas as conquistas obtidas pelas nossas categorias, muito ainda
precisamos fazer. É impossível, em tão curto espaço de tempo, o reparo total de décadas de água aberta em
nossa organização sindical. Ainda mais que sabemos que estamos lidando com a complexidade das paixões
humanas e não com a frieza dos materiais.

Severino Almeida Filho
Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF
President of SINDMAR and CONTTMAF

A fadiga, por exemplo, é um dos males de nossos dias. A
desmesurada cobrança aos homens e mulheres do mar chegou
ao limite do físico e mentalmente suportável, e as conseqüências
já estão no horizonte da armação mundial, através do cada vez
mais escasso ingresso de trabalhadores dispostos a enfrentar os
rigores da vida do mar, com competência e seriedade.
Em todo o mundo, os marítimos embarcados se ressentem
diante da incompreensão e insensibilidade de quem lhes emprega. Sentem desânimo, também, diante do vagar dos avanços das
legislações internacionais no estabelecimento e cumprimento
de condições apropriadas, na mais internacionalizada das atividades. Saudosos são os tempos em que tínhamos que conviver
unicamente com a fadiga decorrente do vencer mares pouco
amistosos e sua colega de viagem, o isolamento.
Esta edição da UNIFICAR nos é especial não apenas por
que nela registramos os principais momentos vividos em
2006. Ela é especial também por convidar a todos os Oficiais
e Eletricistas Mercantes a uma necessária reflexão.
Haverá entre nossos companheiros a perfeita compreensão do papel do SINDMAR em suas vidas? Terão a necessária
noção do ambiente em que laboram e a influência da prática
na navegação internacional em nossas vidas profissionais?
Terão mesmo a compreensão do que representam os avanços
que obtivemos?
A julgar pelas cobranças e expectativas geradas em nosso
interior, receamos que não.
Neste sentido, 2007 será um divisor de águas. Precisa
ser. Assim como 1987 foi um divisor de águas, por lograrmos construir uma das maiores e bem-sucedidas greves de
trabalhadores nacionais. Através dela, muito mais do que a
conquista salarial, despertaram-se os marítimos naqueles
dias da letargia que nos restava da violência que sobre nós
se abateu em 1964. Assim como foi em 1995, quando nos
arrancaram o monopólio de mercado de trabalho fixado na

Constituição brasileira de 1988. Naqueles anos, para que
pudéssemos sobreviver, decidimos, sábia e dolorosamente,
romper práticas e comportamentos alicerçados por décadas
de legislação produzida em outro cenário. Assim como 2000
representou para nós um divisor de águas, ao nos unificarmos,
assim certamente será visto 2007, quando do futuro, as atuais
e futuras gerações o focarem.
Quanto maior e melhor o SINDMAR, maior será a nossa
possibilidade de mantermos o nosso mercado de trabalho.
Também, maior e melhor será a nossa possibilidade de continuarmos avançando em nossas relações de trabalho. Contudo,
para mantermos o Sindicato cada vez maior e melhor, já não
nos basta ter um dos maiores índices de sindicalização do
país. Torna-se indispensável que consigamos dar direção e
sentido adequado a cada vetor que compõe o nosso universo
de força, representado por nossos Associados.
Urge investirmos na compreensão e visão de nossos
Associados, em relação às responsabilidades e compromissos
que cada um de nós tem, ou deveria ter, com relação ao
SINDMAR. Tem tudo a ver não apenas conosco, que construímos o presente, mas também com as novas gerações.
Investir em pessoas tem sido o nosso lema desde que
iniciamos o nosso SINDMAR. Nunca ele esteve tão intrinsecamente ligado às nossas próprias categorias.
Não nos basta uma instituição sindical reconhecida e respeitada em nosso meio, tanto no cenário nacional quanto internacional. Precisamos fortalecer os seus muros e alicerces.
É mais um patamar que necessita ser alcançado. É mais
um longo desafio a ser vencido, mas não é nada que não
possamos alcançar. Afinal, enfrentar e vencer desafios tem
sido uma constante na história que, com determinação inabalável, estamos construindo.
Saudações marinheiras

E D I TO R I A L

Another gable roof
Improvements of SINDMAR’s operational structure are visible and impossible to
be denied. We moved from a secluded installation of the last decade to modern
headquarters of 1600 square meters area downtown Rio de Janeiro.
From a complete absence of any SINDMAR Regional Branch until 2002, as a
consequence of our chaotic situation and almost extinction on the second half
of last decade we can nowadays count on four Regional Delegacies. We plan to
close this decade with seven of them.
Plus, as to our most recent advances: the inauguration of CSA – the
Waterways Simulation Center; the inaugural course of UCM – Merchant Marine
Corporative University and the officialization of Seafarer’s Foundation, still
embryonic, are a clear sample of the enterprising capacity of our professional
classes under the Management of their Direction Board which is now responsible
to set their directives.
As to matters directly related to labor relations of our associates and other
represented professionals we waged leaps that were even impossible to
be imagined in the mid-nineties. At that time the favorite sport of our most
unconfident critics was to bet along the halls of our former original Unions how
much time was left for us to survive.
Just as an example of what we were able to acquire, we have to register
that by the end of the last decade, there were shipping companies which kept
our associates and other represented professionals longer than ten months
aboard, with not more than 30 leave days a year plus normal legal vacation
leaves. We are closing 2006 on a very different condition. Most companies
run under Collective Labor Agreements with provisions for circa four months
aboard and no company holds any seafarer for the abominable periods of ten
months aboard.
We have managed, soon after ten years, what tens of countries took decades
to win or even… to lose. It is important to stress that several seafarers’ nations
do not even have a similar regime. Other ones, simply, have never had it.
According to IBGE – Brazilian Geographic and Statistical Researches Institute
– waterways transport activity was ranked as the 24th among all companies
that best remunerated their professionals. At the end of 2004 we raised to
the distinguished seventh position in the rank. Without stressing that shipping
companies workers were among the three groups of professionals that most
improved their remuneration standards along the period, according to the
same Research Institute. There has not been any other more recent research.
Nevertheless, had it there been, we would dare to say that we have reached
an even better classification, as we participated of all negotiations or we were
aware of practically all negotiations.

It is to be affirmed that despite all victories achieved by
our classes, a lot is still to be done. It is impossible in such a
short length of time to provide all due repairs after decades
of springing leaks in our labor trade union structure. Mainly
when we all know that the complexity of human passions
is at stake, not merely the coldness of materials.
Fatigue, for instance, is one of the evils of our days.
The unmeasured demands on seafarers have reached the
physical and mental limits that men and women are able
to bear and the consequences are already visible on the
horizon of world ship owners, as the gradually scarcer
recruiting of workers who are ready to face the rigor of life
at sea with competence and seriousness.
All over the world, seafarers on board grieve
incomprehension and lack of sensibility of their employers.
They feel unmotivated in face of the slow pace of
international that the legislation moves all over the world,
seafarers on board grieve incomprehension and lack of
sensibility of their employers. They feel unmotivated in
face of the slow pace of international that the legislation
moves to establish and accomplish adequate conditions for
the most internationalized of all economic activities. Good
old times were those when all fatigue was exclusively due
to overcoming rough seas and solitude, this ever present
travel partner.
The present edition of UNIFICAR is very special for us,
not only because we are registering the main moments we
experienced in 2006. It is also special for calling merchant
officers and electricians to a reflection.
Do our companions have the perfect understanding as
to the roll SINDMAR plays in their lives? Do they have the
necessary notion of the environment in which they work
or of the real influence of international navigation in their
lives? Do they really have the comprehension of what all
our achieved advances mean?

greatest and well succeeded workers’ strikes of the whole
Country. Because of it, besides wage improvements,
seafarers were waken up of a lethargy inherited from the
violence that waned our forces in 1964. And so was it in
1995, when we were deprived of the monopole of our labor
posts, as previously settled in the National Constitution
of 1988. By those years, aiming at survival, we decided,
painfully but wisely, to break with praxes and behaviors
based on decades of a legislation elaborated in another
scenario. As 2000 worked for us as a gale roof when we
merged the Unions, so it will certainly be in 2007 when the
present and the future generations look back on it.
The greater and better SINDMAR becomes, the widest
will be our responsibility to keep on improving our labor
relations. However, for bringing the Union each time
better and greater, it is no longer enough to bear one of
the best indexes of  unionism adherence in the Country. It
is indispensable for us to manage giving a direction and
sense to each vector that integrates our universe of force
as represented by our associates.
It is urgent to invest in the comprehension and in the
vision of our associates, as to the responsibilities and
commitments that each of us have or should have towards
SINDMAR. It is all related not only to ourselves as we build
the present, but, as well, with the generations to come.
Investing in people has been our motto since we started
with our SINDMAR. This motto has never been so intrinsically
linked to our professional classes as nowadays.
It is not enough for a Labor Union to be recognized and
respected in our environment, in the national scenario as
well as in the international one. We need to strengthen its
walls and its basement.

We are afraid they do not, considering all the charges
and expectations they generate.

This is another stride to be reached. It is a long challenge
to be overwhelmed but it is no goal we are not able to
reach. After all, to face and win challenges has been a
constant in a History that, with steady determination, we
are striving to build.

In this sense, 2007 will be like a gable roof. It has to
be. As 1987 was, when we managed to carry one of the

Salty Greetings

A voz do Marítimo
Transocean: dificultando a situação

Transpetro: cadê o respeito e a segurança?

“A cada dia que passa torna-se forte o sentimento entre
nós, oficiais da Transocean, de que a empresa não está realmente interessada em resolver a situação de nosso Acordo
Coletivo de Trabalho.”

“Está mais do que na hora de a Transpetro acabar com
essa história de multa; a subsidiária deve ter respeito pelos
empregados e efetuar as rendições no prazo certo. Muito
além de uma questão de respeito, trata-se de segurança.”

Pride: parece, mas não é

Rasgando o passado

“Se arrependimento matasse, já estaria morto. Ao me
proporem uma vaga de emprego, prometeram mundos e
fundos. Aceitei achando que seria uma boa oportunidade.
Hoje, percebo que fui enganado.”

“Gostaria de externar minha angústia diante da proximidade da data de validade da minha carteira de identidade.
Como estou desembarcado há mais de 15 anos, terei dificuldade em renovar minha identificação. Os marítimos precisam estar exercendo suas funções para poderem renovar
a carteira de identidade. Se não estivermos em atividade, o
que faremos?”

Petrobras: trabalhadores exigem
participação direta na elaboração do PCAC
“As empresas deverão encarar os funcionários com
seriedade. A novela do Plano de Cargos tem de terminar!
O plano deve ser amplamente debatido e apreciado na
próxima negociação.”

Aliança: pensando no futuro
“Desejamos a criação de uma previdência privada para
os marítimos que funcione como um auxílio futuro às nossas
aposentadorias.”

Libra: desrespeito, descaso, desaforo,
desprezo etc.
“Não podemos mais agüentar a forma com que a Libra
trata os marítimos. O descaso da empresa é muito grande
conosco. A companhia está a milhas de uma relação laboral
saudável e respeitosa.”

Metalnave: quem é quem?

Transpetro: trabalhar sem
abandonar a família

“O afretamento a casco nu das embarcações da Metalnave pela Elcano tem causado muita confusão entre nós,
empregados da Metalnave. Todos nós seremos empregados
da Elcano? Em caso de rescisão de contrato, será a Elcano ou
a Metalnave que quitará os encargos trabalhistas?”

“Clamamos pela criação de um rodízio de tripulantes para
o final de ano com a família. Temos companheiros e companheiras que estão há cinco anos consecutivos passando
as festas de fim de ano embarcados e, conseqüentemente,
longe de familiares.”

SINDMAR analisa proposta de convênios
A sua cidade ainda não possui convênio com o SINDMAR? Se você tiver interesse que o melhor
estabelecimento de ensino do seu município ou estado, ou a academia, ou o clube que você
freqüenta ofereça desconto para os associados do SINDMAR, envie para o e-mail convenio@
sindmar.org.br o nome da empresa que você queira que seja conveniada, o telefone, o endereço. A comissão de convênios do SINDMAR analisará cada proposta.
O SINDMAR quer aproximar ainda mais os laços de amizade entre associados e entidade.
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Tábua das Marés
MARÉ

ALTA

Atendendo a todos
A Delba Marítima fechou novo ACT com o SINDMAR. Anteriormente, a companhia havia atendido somente às reivindicações dos trabalhadores marítimos das embarcações AHTS. Com a
assinatura, os oficiais e eletricistas mercantes de todas as embarcações da empresa serão
contemplados. O acordo confirma a disposição do SINDMAR em negociar com empresas
Só trabalha sob pressão
filiadas à Abeam, que continua sem acordo para os oficiais e eletricistas mercantes.
A Metalnave negligenciou os trabaNavegando no mar e na internet
lhadores no cumprimento das relações
laborais.
A insatisfação era tanta com a
A DCNDB Overseas (Docenave) atendeu uma antiga reivindicação dos trabalhadores
absurda
situação
a que foram obrigados a
marítimos, pleiteada pelo SINDMAR. Recentemente, a companhia implementou
trabalhar
e
a
viver
a
bordo que os marítimos
um sistema de telecomunicação nos navios que dispõem de acesso à internet de
anunciaram
uma
greve
em setembro. Acuada,
banda larga. O primeiro navio a receber este recurso foi o Frotamanaus. Agora,
a
empresa
recuou
e
quitou
os salários atrasados
os trabalhadores podem se manter atualizados através do site do SINDMAR.
dos empregados. Em janeiro de 2007, a situação
voltou a ficar insustentável e um novo anúncio de
Preocupando-se
com os marítimos

greve
foi feito.
e de olho no aumento da frota

MARÉ

BAIXA

A Alfanave firmou o ACT 2006/2007 com o SINDMAR e atendeu
Arrebentando no lado do trabalhador
às principais reivindicações trabalhistas dos oficiais e eletricistas
A petroquímica Braskem anunciou um lucro líquido de
mercantes. Além disso, a companhia inaugurou em outubro o
R$ 122 milhões no primeiro trimestre de 2006. Entretanto,
estaleiro Navship em Navegantes, Santa Catarina, que é a priesta companhia vive em litígio com empresas nacionais
meira unidade brasileira financiada integralmente pelo Fundo
de
transporte de produtos químicos por tentar reduzir o
de Marinha Mercante e pelo Banco Nacional de Desenvolvivalor
do frete, gerando conseqüências nos salários pagos
mento Econômico e Social.
aos marítimos.

Regularizando situação laboral

Sem repartir os louros da vitória

A Technip, antiga Brasflex, assinou ACT com o SINDMAR,
A Aliança, que integra o ranking das 50 maiores companhias exportadoretroativo a 2004, independente da Abeam. Mesmo
ras,
acaba de ser eleita uma das melhores empresas na categoria Serviços
sendo filiada à associação, a empresa negociou
e
Transporte.
Apesar de tudo isso, a companhia se recusa a praticar uma boa
isoladamente com o SINDMAR e firmou o acordo.
relação
laboral
com os maiores colaboradores deste êxito: os marítimos.
Este é o primeiro ACT assinado com a Technip e
atende a muitos dos pleitos dos marítimos.

Faltou cuidado com o meio ambiente

Ganhando tempo

A Aliança, armadora do navio Flamengo, permitiu o vazamento de 200 litros de
óleo combustível por uma fissura no convés da embarcação que estava atracada em
Santos há poucos meses. A poluição só não foi maior porque a tripulação transferiu
o óleo para outro tanque assim que verificou o vazamento.

O estaleiro Eisa entregou recentemente
duas barcaças para a Norsul. As duas
embarcações estarão operando no
projeto da empresa em que um
Sem reconhecer a qualidade do trabalhador
empurrador leva uma barcaça e,
A Abeam insiste em não atender as principais reivindicações dos marítimos. Sem ACT desde
enquanto está sendo descarjaneiro de 2004, a situação dos marítimos continua precária. A equiparação dos salários com os
regada, o empurrador pega
outra, já carregada para
praticados no mercado e o término da diferenciação salarial entre embarcados e desembarcados
otimizar o tempo.
são dois pontos imprescindíveis nos pleitos dos oficiais e eletricistas.
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Cartas para esta seção: imprensa@sindmar.org.br

Interesses de todas as áreas

Heróis mercantes
na II Guerra Mundial
“Caros companheiros do SINDMAR.
Sou estudante da rede pública de Aracaju,

“Sou servidora pública na Vara do Trabalho em Imbituba, Santa Catarina, e
professora no Curso Técnico em Gestão Portuária. Trabalho diariamente com
processos envolvendo trabalhadores portuários e leciono aulas de legislação
Comercial e Tributária. (...) Solicito informações referentes ao procedimento para
ser assinante.”
Cleudes Silveira Martins – professora e servidora pública

Sergipe, e estou fazendo um estudo sobre
o ano de 1942, período em que o Brasil
foi inserido na II Guerra Mundial através
de ataques a navios da Marinha Mercante.
Acabo de ler a matéria especial sobre
a II Guerra Mundial na edição número 21
da revista UNIFICAR que muito me ajudou.”
Marcos Dantas – estudante

Vitória para marítimos
“Fico imensamente feliz em saber de uma conquista como esta, como foi a Resolução
Normativa nº 72. Isso é, sem dúvida, muito importante para a nossa categoria.
Espero que a luta continue sempre assim, pois o Sindicato tem meu total apoio.”
Marcos José de Morais Ferreira – 2OM

Confiança sindical
“Toda a força de trabalho do NT Neusa externa e reforça a crença da grande capacidade negocial da nossa representação sindical.”
N/T Neusa

Revista UNIFICAR
Publicação trimestral do SINDMAR
Sede: Av. Presidente Vargas 309/14º, 15º e 16º andares
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-010
Tel.: (21) 3125-7600 – Fax: (21) 3125-7640
www.sindmar.org.br • sindmar@sindmar.org.br
E-mail revista: imprensa@sindmar.org.br

Expediente
Edição Assessoria de Imprensa do SINDMAR Jornalista ResponsáveL

Marcio Arruda (RJ 19622 JP) jornalista assistente Luciana Aguiar
FOtografia/FOTO DE CAPA Luciana Vermell (RF 27898-RJ) ESTAGIÁRIA
de jornalismo Marina Schneider Projeto Gr áfico Dot Design
Diagramação Ana Paula Pimentel/Cris Cerqueira Revisão Shirlei

Nabarrete Nataline versão em inglês Edson Areias Produç ão Sol
Gráfica TIRAGEM 18 mil exemplares

Delegacia de Belém
Avenida Nazaré, 272, salas 306 e 307 – Nazaré – Belém (PA) – CEP: 66035-170
Tel.: (91) 3241-4900 e Fax: (91) 3242-7503 – secretariapa@sindmar.org.br

Delegacia de Cabedelo
Praça Getúlio Vargas, 79, Centro – Cabedelo (PB) – CEP: 58310-000
Tel.: (83) 3228-3848 e Fax: (83) 3228-4578 – secretariapb@conttmaf.org.br

Delegacia de Fortaleza
Rua Oswaldo Cruz, 1, sala 704, Meireles – Fortaleza (CE) – CEP: 60125-150
Tel.: (85) 3266-4224 – secretariace@sindmar.org.br

Delegacia de Macaé
Rua do Sacramento, 407, Imbetiba – Macaé (RJ) – CEP: 27913-150
Tel.: (22) 2772-2450 e (22) 2772-2791 – secretariamc@sindmar.org.br

DIRETORIA SINDMAR
PRIMEIRO PRESIDENTE Severino Almeida Segundo Presidente José

Válido Azevedo da Conceição DIRETOR-SECRETÁRIO Odilon dos Santos
Braga Primeiro Diretor Financeiro Nelson Nunes Segundo Diretor
Financeiro Jailson Bispo Ferreira Diretor DE comunicação Francisco

José Pinto Moreda Diretor PROCURADOR Marco Aurélio Lucas da Silva
Diretor de Educação e Formação Profissional José Serra Diretor DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS Nilson José Lima Diretor DE PREVIDÊNCIA
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UNIFICAR II

“Venho por meio desta informar
o interesse do Sr. Embaixador da
Nigéria, Kayode Garrick , em receber exemplares da revista Unificar.
Atenciosamente.”

“Gostaria que fosse incluído no cadastro de distribuição da revista Unificar

Yvonne Maha – secretária da Embaixada da
Nigéria

o endereço do Sr. Embaixador da República Dominicana, Manuel Morales
Lama, (...).”
Sammia Poveda – assistente do Embaixador

UNIFICAR III
“Considerando a qualidade das matérias veiculadas na UNIFICAR, solicitamos

Força das categorias

a inclusão da Fundação de Estudos do Mar na lista de assinaturas desta con-

“Crentes e confiantes na capacidade e nobre

Alte Fernando Coelho Bruzzi – Presidente da Femar

habilidade negocial da nossa força sindical de

UNIFICAR IV

nossos legítimos pleitos e verdadeiros anseios
de melhorias. Saudações marinheiras.”
N/T Carangola

ceituada revista.”

“Sou advogado militante do direito marítimo. Tomei conhecimento de tão prestigiosa publicação que, sobremaneira, despertou meu interesse. Como fazer para
tornar-me assinante da revista UNIFICAR?”
Eugênio Aquino – advogado

Problema jurídico trabalhista

O SINDMAR está
à sua disposição
Consulte a Assessoria Jurídica
do SINDMAR e tire dúvidas sobre
processos trabalhistas.
Nossos advogados estão à disposição
para orientar os associados.
Por isso, não esqueça: mantenha
seu cadastro atualizado!
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Aviso aos navegantes
Norman 13 viabiliza e incentiva
empresas de navegação a realizar estágio
supervisionado para oficiais
O oficial que está afastado por mais de cinco anos da
Marinha Mercante pode voltar à atividade participando
do programa Estágio Supervisionado. Para isso, a primeira
etapa a ser cumprida pelo candidato é a procura por uma
empresa de navegação que esteja interessada em embarcálo no período de três a cinco meses na condição de Estágio
Supervisionado. Após o contato do candidato ao estágio com
as companhias, as empresas interessadas deverão enviar
e-mail para a Diretoria de Portos e Costas (leila@dpc.mar.
mil.br), com cópia para o SINDMAR (educacao@sindmar.
org.br), manifestando esta intenção. É importante que as
empresas interessadas em contratar os candidatos informem
neste e-mail o nome completo do marítimo, o número da
CIR, a categoria e a razão social da empresa.
De acordo com o item 120 – Revalidação de Certificados – da
Normam nº 13, a “comprovação, mediante atestado, expedido
pelo Comandante do navio à época, de que completou, satisfatoriamente, um estágio por período mínimo de três meses em
navio operando na navegação marítima, no desempenho de
funções compatíveis com o certificado possuído, na qualidade de
tripulante extra lotação ou em funções de oficial de capacidade
imediatamente abaixo daquela que consta do certificado possuído,
pouco antes do acesso à nova capacidade nele expedida.”

Fórum debate regras do STCW 78/95 em junho
O SINDMAR está organizando mais um fórum sobre
as regras do STCW 78/95. O encontro reunirá autoridades da DPC, da Capitania dos Portos, gerentes de RH de
empresas de navegação e marítimos. Para este fórum,
que acontecerá em junho de 2007, a entidade começou a
estudar os temas e as dúvidas sugeridos pelos aquaviários.
O SINDMAR está recebendo sugestões através do e-mail
educacao@sindmar.org.br.

Toda força avante à UCM
Os interessados em participar dos cursos MBA em Gestão
em Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS), MBA em
Gestão de Manutenção em Equipamentos Marítimos, MBA
Shipping, MBA em Planejamento e Gestão da Ambiência
Corporativa e MBA em Direito Marítimo e Internacional já
podem entrar em contato com a sede do SINDMAR, no Rio
de Janeiro. As informações sobre estes cursos estão disponíveis na sede da UCM, que está localizada na Avenida
Rio Branco, 122, 17º andar, Centro do Rio de Janeiro, ou
telefonar para a universidade – (21) 2224-3214. No site da
UCM (www.ucm.org.br), os interessados poderão conhecer
outros detalhes de cada curso. O e-mail da universidade
(secretaria@ucm.org.br) também está à disposição para
sanar quaisquer dúvidas.

Revalidar STCW requer muita atenção
O Oficial que atuou em embarcação de bandeira estrangeira deve redobrar a atenção na hora de
revalidar o certificado de competência (DPC-031). Neste caso, o marítimo deve preencher o anexo
1-H de acordo com o item 128 da NORMAM 13 e encaminhá-lo para o Departamento de Recursos
Humanos da empresa que o embarcou. Com a documentação vinda da empresa em mãos, o Oficial
deve ir à Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência para que a homologação seja efetuada.
Para os oficiais que trabalharam em navios de bandeira estrangeira – mesmo que a empresa
onde ele trabalhou seja brasileira –, é importante a atenção em um ponto. No número de inscrição
da embarcação na CIR, haverá a letra “E” no lugar do quarto dígito.
É importante frisar que não há necessidade de homologação para oficiais que trabalharam em
embarcações de bandeira estrangeira de empresas inscritas no Registro Especial Brasileiro, REB.
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EFNT capacita trabalhadores no Nordeste
Ministro da Pesca
visita SINDMAR
em Cabedelo
O Ministro Altemir Gregolin, da Secretaria Especial da Aqüicultura e Pesca,
visitou pela primeira vez a Delegacia
Regional do SINDMAR e da CONTTMAF
em Cabedelo, na Paraíba, após participar da solenidade de implantação
do Projeto de Criação de Peixes em
Tanques, também conhecido como
Projeto Tilápias. O Secretário Estadual
de Aqüicultura e Pesca, Anísio Maia,
também participou do encontro. No
dia 5 de maio de 2006.
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Em 2006, quatro turmas do curso Especial de Familiarização em Navios Tanques,
EFNT, foram capacitadas. No primeiro semestre, a Delegacia Regional do SINDMAR
e da CONTTMAF realizou dois cursos. Os dois últimos EFNTs foram ministrados em
agosto e novembro.
As aulas das quatro turmas foram ministradas nas dependências da Representação Sindical, na Capitania dos Portos da Paraíba e de Pernambuco. A primeira
turma formou 33 aquaviários e a segunda capacitou 30 marítimos. A terceira, que
foi formada em Recife, contou com 34 marítimos. A última de 2006, organizada
nas dependências do Departamento de Ensino Profissional Marítimo da Capitania
dos Portos da Paraíba, capacitou 30 aquaviários. No total, mais de 120 profissionais
foram especializados no EFNT.
O Capitão dos Portos da Paraíba, Capitão-de-Fragata Rogério Miccuci, e de Pernambuco, Capitão-de-Mar-e-Guerra Jorge Augusto Baltazar de Lara, o Presidente da
Companhia Docas da Paraíba, Eurípedes Balsanufo de Melo, e o Delegado Regional
do SINDMAR e da CONTTMAF, Rosivando Viana, prestigiaram e congratularam os
aquaviários que concluíram estes EFNTs.

Convívio social do marítimo é tema de trabalho de pós-graduação
Mostrar para a sociedade brasileira como é a vida do marítimo. Com este pensamento, a estudante Emily Ferreira de
Sousa, de 24 anos, concluiu a monografia “O convívio social do
profissional da Marinha Mercante”, apresentada com projeto
final do curso de pós-graduação em Recursos Humanos da
Universidade Federal do Ceará.

LEO ALMEIDA

Graduada em secretariado executivo, Emily disse ter enfrentado dificuldades para a pesquisa no início do trabalho.
“Demorei até encontrar um orientador na faculdade que conhecesse o assunto para poder me ajudar no trabalho de mais
de um ano de pesquisas”, revela Emily, que é filha do Oficial
Raimundo Evandro Neves de Sousa. Apesar de apresentar
citações do Oficial Evandro, Emily garante que o trabalho não
está focado unicamente na experiência do pai. “Este trabalho
é fruto principalmente da ajuda didática que consegui do
SINDMAR, por intermédio das publicações da biblioteca da
entidade, do site do Sindicato e da revista UNIFICAR”, afirma.
No dia 6 de junho de 2006.
Divulgação

A companhia de navegação São Miguel lançou a
barcaça CD Arpoador no Rio de Janeiro. A barcaça é
utilizada principalmente na operação de recolhimento
de cascalho, já que é equipada com casco duplo. Desta
forma, a chance de o tanque ser perfurado no transporte de cascalhos é minimizada. Além do recolhimento
de cascalho, a barcaça pode operar no apoio às atividades de perfuração de petróleo, pois está equipada
para receber e bombear o cascalho da perfuração e o
petróleo produzido durante os testes de formação, e
na operação em situações de derramamento de óleo

LEO ALMEIDA

Barcaça de casco duplo
começa a operar na Bahia

no mar. A barcaça CD Arpoador opera no bloco BMCAL-4 na
Bacia de Camamu Almada, na Bahia. A barcaça CD Arpoador conta com o equipamento de bombeio de cascalho do
consórcio Hidroclean-Garner. O equipamento de combate
a vazamentos de óleo instalado na chata também é da
Hidroclean. No dia 24 de maio de 2006.
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Deputada Federal Jandira Feghali
e Diretor da DPC, Alte Torres,
prestigiam batismo do Volans
O SINDMAR compareceu à solenidade de batismo do rebocador
Volans, que é o último de uma série de cinco embarcações. A renovação da frota teve um investimento de US$ 25 milhões, sendo
a maior parte deste valor financiado pelo BNDES. O rebocador, que
foi construído no estaleiro do Grupo Wilson, Sons, opera no porto
de Vitória, no Espírito Santo. A embarcação recebeu o nome Volans
para homenagear a constelação, que é conhecida pelos marinheiros
dos mares do sul como “peixe voador”. A Deputada Jandira Feghali, o
Diretor da DPC, Alte Torres, e o então Secretário de Indústria Naval,
Energia e Petróleo do Rio de Janeiro, Wagner Victer, compareceram
à solenidade de entrega do rebocador, além de outras autoridades
civis e militares. No dia 8 de junho de 2006.

Luciana Vermell

Divulgação

LEO ALMEIDA

Seap debate
desenvolvimento
da pesca em Cabedelo
A Delegacia Regional do SINDMAR e da CONTTMAF
em Cabedelo, na Paraíba, recebeu a visita do Chefe de
Gabinete da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, José
Claudenor Vermohlen. O Presidente da Colônia de Pesca
de Cabedelo, Paulo Ferreira, também esteve presente ao
encontro em que foram debatidos aspectos relacionados
ao desenvolvimento pesqueiro na cidade, como a administração do terminal público pesqueiro do município.
A Seap confirmou recentemente o repasse de
R$ 223 mil para o projeto de construção de uma escola
técnica para o desenvolvimento da atividade pesqueira
e o manuseio de pescado no estado. No dia 25 de
outubro de 2006.
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SINDMAR
faz balanço
do EGCOL
em Belém
A Representação Sindical do SINDMAR em Belém, no
Pará, realizou o encerramento do curso especial de Gerenciamento, Comando e Liderança, EGCOL. O curso, que
integra o Projeto Voluntariado, contou com a participação
de 50 oficiais mercantes. O instrutor Herbert França, que
ministrou o EGCOL, destacou a importância da participação
dos marítimos nos cursos. “O Oficial e Eletricista mercantes
que tiverem experiência e conhecimento específicos na
área em que atuam podem apresentar um projeto à Delegacia Regional. Desta forma, poderemos constituir novos
cursos e compartilhar experiências”, destacou. No dia 5
de maio de 2006.

SINDMAR

DIVULGAÇÃO

Leo Almeida

Aquaviários
recebem
certificado
do ECIN
A cerimônia de encerramento do curso
Básico em Combate a Incêndio, ECIN, aconteceu na Delegacia Regional da CONTTMAF
e do SINDMAR, em Cabedelo. Os 25 alunos
que foram capacitados neste curso receberam os certificados durante a solenidade.
As aulas do ECIN foram ministradas entre
os dias 29 de maio e 2 de junho, na Base
Naval de Natal, no Rio Grande do Norte.
O Capitão dos Portos da Paraíba, Comandante Rogério Miccuci, o Presidente
da Companhia Docas do estado, Eurípedes Melo, o Auditor Fiscal da DRT-PB,
Roberto Sales, o Deputado Estadual Vital
do Rego Filho, o Presidente da Câmara
dos Vereadores de Cabedelo, José Maria
de Lucena, e a representante do Ministério Público, Tânia Porto, participaram da
solenidade de encerramento do ECIN. No
dia 12 de julho de 2006.

Palestra do SINDMAR atrai
centenas de futuros oficiais
O Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, palestrou para 300 alunos
e alunas do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, Ciaga. O tema A
Marinha Mercante Brasileira e suas Mudanças em Decorrência do Cenário
Internacional do Transporte Marítimo foi amplamente debatido pelos futuros
oficiais mercantes. Além de mostrar ao corpo docente a história recente
da Marinha Mercante, Severino apontou a importância da participação dos
oficiais e eletricistas no SINDMAR. “Nosso Sindicato vive exclusivamente
da contribuição dos nossos associados. A participação de cada um é essencial para que haja melhorias na nossa categoria”, destaca Severino. O
Presidente da entidade sindical destacou, também, a competitividade do
mercado, a qualificação dos oficiais mercantes brasileiros e a questão da
aposentadoria do marítimo.
Segundo a Comandante-Aluna Nicoli Pinheiro, de 20 anos, a palestra
ampliou os conhecimentos da realidade sindical dos futuros oficiais, até
então desconhecida pela maioria dos alunos. “As tendências do Transporte
Marítimo Internacional e as atualidades sobre a Marinha Mercante, assim
como a atuação do Sindicato, foram muito interessantes”, afirma a aluna.
O Comandante da Escola, CMG Julio César Barcellos, também assistiu à
palestra. Nos dias 10 e 12 de julho de 2006.
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SINDMAR

O Vice-Almirante Paulo Cezar Dias
de Lima assumiu o comando do 3º Distrito Naval, na capital do Rio Grande do
Norte. A cerimônia de passagem de comando foi realizada na Base de Natal.
A solenidade marcou a despedida do
Vice-Almirante Luiz Augusto Correa do
comando do 3º Distrito Naval.
A festividade foi presidida pelo
Comandante de Operações Navais da
Marinha, Almirante-de-Esquadra Julio
Soares de Moura Neto, e contou com a
presença de autoridades civis e militares, representantes dos trabalhadores,
executivos de empresas de navegação
e familiares.
O Delegado Regional da CONTTMAF
e do SINDMAR em Cabedelo, Rosivando
Viana, compareceu à cerimônia em que
o Vice-Almirante Luiz Augusto Correa
passou o comando para o sucessor. No
dia 27 de julho de 2006.
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O Comandante do Ciaga, CMG Julio César Barcellos, visitou a sede do
SINDMAR no Rio de Janeiro e gentilmente entregou ao Sindicato uma bandeira
da nossa Representação Sindical produzida pela Marinha. Na ocasião, o Comte
afirmou acreditar em parceria cada vez mais intensa entre o Centro de Instrução e o SINDMAR. O Comandante disse que já colocou uma outra bandeira do
SINDMAR no Ciaga e solicitará ao Ciaba, em Belém, a disposição de uma terceira,
naquele Centro de Instrução. O orgulho marinheiro do nosso associado agora
estará hasteado nas Escolas de Formação. No dia 30 de agosto de 2006.
Divulgação

Novo Comandante
assume 3º Distrito
Naval

Ciaga presenteia SINDMAR com produção
de três exemplares do pavilhão do Sindicato

Governador reeleito
da Paraíba visita
Delegacia Regional
O Governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, visitou a Delegacia Regional do
SINDMAR e da CONTTMAF em Cabedelo, na Paraíba. Além do Governador reeleito,
o Senador eleito Cícero Lucena, o Vice-Governador José Lacerda, os deputados
estaduais João Gonçalves e Giannina Farias, o ex-Prefeito de Cabedelo, José Farias
Junior, e o Vice-Prefeito desta mesma cidade, Cláudio Lucena, também estiveram
na nossa Representação Sindical. No dia 26 de agosto de 2006.

Câmara de Cabedelo presta
homenagem ao SINDMAR
O Presidente da CONTTMAF e do SINDMAR, Severino Almeida, recebeu o título de Cidadão Cabedelense concedido pela Câmara Municipal
da cidade portuária paraibana. A solenidade aconteceu na Fortaleza
de Santa Catarina, no município que homenageou o Sindicato.
Na mesma cerimônia, o
Delegado Regional das
entidades na cidade, Rosivando Viana, recebeu o
título de Honra ao Mérito
Cabedelense. As duas homenagens foram feitas
pelos vereadores José Maria
de Lucena Filho e Fábio
Araújo. No dia 15 de setembro de 2006.

O Delegado Adjunto do SINDMAR em Belém,
Darlei Pinheiro, salientou a importância da
Convenção Marítima Consolidada pelo então o
Capitão dos Portos da Amazônia Oriental, CMG
Jorge Francisco Silva Junior, durante a visita do
Sindicato à Capitania, em Belém, Pará. A nova
Convenção, que reuniu cerca de 60 convenções
e recomendações do trabalho marítimo em um
só documento, foi aprovada por unanimidade
em Genebra, Suíça, por representantes de trabalhadores, de governos e de empresários de 106
países. Após cinco anos de diversos encontros
e trabalhos integrados, mais de um milhão de
trabalhadores no mundo serão beneficiados com
a aplicação da Convenção única, que é um marco
para o setor. O novo documento é o quarto pilar
do sistema de regulamentação internacional da
indústria marítima global – os outros são as convenções que regulam a segurança da navegação
(SOLAS), o treinamento dos marítimos (STCW) e
a prevenção da poluição por navios (MARPOL).
A comunidade marítima internacional espera
que a Convenção Marítima Consolidada entre em
vigor antes de 2010. Para isso, os países terão de
ratificar o documento e aplicá-lo integralmente.
Após esta confirmação, a Convenção única será
um instrumento eficiente também para a fiscalização de embarcações nacionais e estrangeiras.
No dia 26 de setembro de 2006.

FOTOS: Divulgação

SINDMAR destaca
importância da Convenção
única para a Capitania dos
Portos da Amazônia Oriental

Empresa recua após greve de aquaviários
A paralisação nas embarcações Ferry Boat da companhia F. Andreis
contou com a adesão de mais de 90% dos aquaviários. As quatro horas de
greve nas embarcações da empresa que estavam em Cabedelo, na Paraíba,
foram suficientes para que houvesse a promessa de avanços salariais e
pagamento de horas extraordinárias. A companhia ainda acordou com os
manifestantes a liberação dos trabalhadores aquaviários para a capacitação de cursos específicos, já que a F. Andreis proibia a participação de
funcionários em cursos direcionados à categoria. A Delegacia Regional do
SINDMAR e da CONTTMAF em Cabedelo considerou excelente o resultado
da mobilização dos trabalhadores. No dia 26 de setembro de 2006.
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Divulgação

Novo departamento cuidará
da navegação interior
Durante reunião na sede da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Antaq, o Presidente do SINDMAR e da
CONTTMAF, Severino Almeida, destacou que a iniciativa da
autarquia em criar a Superintendência de Navegação Interior,
SNI, é um forte sinal de atenção especial com o setor de
transporte aquaviário interior.
O líder sindical ressaltou a definição de critérios para
autorização de Empresas Brasileiras de Navegação neste
modal. “É preciso criar não só estímulos para trazer novos
empreendedores para o setor, mas dificuldades para impedir
a operação de empresas que não realizam bons serviços e
desrespeitam regras de segurança, não só relativas às pessoas como também ao meio ambiente”, destacou.
A Superintendência de Navegação, que antes cuidava
dos assuntos relativos à navegação interior, foi renomeada
como Superintendência de Navegação Marítima e de Apoio.
No dia 1º de novembro de 2006.

Representante dos oficiais e
eletricistas mercantes prestigia
aniversário do Ciaba
Capitaneada pelo Comandante do Ciaba, CMG Mário
Rodrigues da Costa Filho, a solenidade que celebrou o 114º
aniversário do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar
reuniu autoridades civis e militares, além dos futuros oficias
e eletricistas mercantes que hoje estudam no Centro de
Instrução e do Delegado do SINDMAR na capital paraense,
José Vivekananda.
Durante a solenidade, os técnicos da unidade da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários, Antaq – recém inaugurada em Belém –, informaram ao Delegado Adjunto do
Sindicato, Darlei Pinheiro, que a prioridade da agência é o
levantamento e atualização de dados para a elaboração de
um plano específico para a área. De acordo com os técnicos, o plano será aplicado a partir do primeiro bimestre de
2007. O engenheiro naval Hamilton Picanço, o advogado
especializado em Direito Marítimo Sérgio Seabra e os engenheiros Daniel Veiga, Paula Fajardo e Rony Reis trabalham
na unidade da Antaq na capital paraense. No dia 27 de
outubro de 2006.

Antaq cassa licença da Marbulk
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Antaq, cassou a autorização
outorgada à Navegação Brasileira Marbulk para operar como empresa brasileira na
navegação de cabotagem e longo curso.
De acordo com a Resolução número 656, publicada no Diário Oficial da União,
a Antaq cassa a licença da Marbulk para operar em águas brasileiras. No dia 7 de
novembro de 2006.
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Qualificação é destaque
durante formatura do APMA

Excelência na qualidade dos oficiais. O tema foi destacado pelo Comandante do Ciaga, CMG Julio César Barcellos,
durante a cerimônia de formatura dos 16 oficiais que concluíram o curso de Aperfeiçoamento para Oficiais de Máquinas, APMA. Navegando na mesma rota que o SINDMAR,
que sempre destaca a ótima qualificação dos marítimos,
o Comandante do Ciaga afirmou que os oficiais brasileiros
estão cada vez mais bem preparados. O Superintendente
de Ensino do Ciaga, CMG professor Osvaldo Carneiro Filho,
e o Chefe do Departamento de Ensino de Máquinas da
instituição, Francisco Diocélio, prestigiaram a solenidade,
assim como os cerca de 70 familiares e convidados.

Os 102 alunos do curso de formação de oficiais da
Marinha Mercante do Centro de Instrução Almirante
Braz de Aguiar participaram da tradicional solenidade de formatura no Ciaba. O Delegado Regional do
SINDMAR em Belém, José Vivekananda, entregou o
prêmio de melhor aluna do curso de Máquinas do
Centro de Instrução em 2006 para a ComandanteAluna Júlia Gabriela de Almeida Soares. A aluna
Vanessa Calixto de Vasconcelos recebeu a premiação
pelo primeiro lugar no curso de Náutica. Pela primeira
vez duas mulheres conquistam as premiações de
melhores alunos do Ciaba.

Belém abraça mais
uma formatura de oficiais
Julio Cesar

LEO ALMEIDA

Luciana Vermell

Presente da cerimônia, o SINDMAR congratulou todos
os companheiros que se formaram no dia, em especial o
Oficial Glauco André de Melo, da turma de 1998. “O patamar
que os oficiais marítimos brasileiros conseguiram atingir
é realmente muito bom”, destaca o Oficial, que recebeu
o prêmio de primeiro aluno da turma das mãos do CMG
Barcellos. No dia 17 de novembro de 2006.

A cerimônia foi capitaneada pelo Comandante do IV
Distrito Naval, Vice-Almirante Newton Cardoso, e pelo
Comandante do Ciaba, CMG Mário Rodrigues da Costa
Filho. A solenidade ainda contou com as presenças de
autoridades civis e militares, do SINDMAR, de representantes das empresas de navegação e de familiares
dos formandos. A turma Thiago Rabelo, nome em homenagem ao companheiro de sala de aula que morreu
em junho de 2006, organizou o baile de formatura na
Sede Campestre da Assembléia Paraense neste mesmo
dia. No dia 6 de dezembro de 2006.
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Divulgação

Diário de Bordo

Confraternização
e experiência
Mantendo a tradição dos últimos 12
anos, o Departamento de Aposentados
do SINDMAR organizou um almoço de
confraternização no final do ano passado. O evento, que aconteceu em um
restaurante na Zona Norte do Rio de
Janeiro, contou com a presença de mais
de 90 oficiais e eletricistas aposentados,
todos associados do Sindicato. A satisfação pelo reencontro de velhos amigos
estava estampada em cada rosto. A
confraternização foi uma grande oportunidade de antigos amigos marítimos
se reencontrarem e lembrarem as
histórias que marcaram suas vidas. No
dia 8 de dezembro de 2006.

Luciana Vermell

Rio de Janeiro contempla
formatura de jovens oficiais
Qualidade e quantidade. Os 135 alunos e alunas terceiranistas da turma
Rafael de Alvarenga do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha concluíram
o curso de formação de oficiais da Marinha Mercante. Os, agora, praticantes
participaram da solenidade no Ciaga capitaneada pelo Diretor de Portos e
Costas, Alte Marcos Martins Torres, e pelo Comandante da Escola, Capitão-deMar-e-Guerra Julio César Barcellos. Os formandos Nicoli Pinheiro, do curso de
náutica, e Rodrigo Muniz dos Santos, do curso de máquinas, foram premiados
como melhores alunos. Autoridades civis e militares e gerentes de companhias
de navegação prestigiaram a solenidade de formatura, além do SINDMAR e de
familiares e amigos dos formandos. No dia 15 de dezembro de 2006.

SINDMAR apóia ENAM de Belém
Com o apoio da Delegacia Regional do SINDMAR de Belém, o
curso Especial de Noções de Apoio Marítimo, ENAM, formou mais
uma turma no Norte do país. As aulas deste curso foram ministradas
pelo Comandante Hebert Bruno da Cunha França no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, Ciaba, para 35 futuros oficiais. No
último dia do curso, os alunos ressaltaram a qualidade dos tópicos
abordados nas aulas. O ENAM transmite aos alunos conhecimentos
sobre operações e atividades no apoio marítimo, embarcações e
equipamentos especiais utilizados neste segmento. Este curso ocorreu através do Projeto Voluntariado em que profissionais capacitados
e associados do Sindicato repassam experiências aos alunos. No dia
24 de novembro de 2006.
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Líder dos
marítimos
recebe alta
condecoração
do Ministro
dos Transportes
Terceira turma conclui CAAQ-ME
A terceira turma do Curso de Adaptação de Aquaviários
em Elétrica, CAAQ, se formou no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, Ciaga. Os eletricistas formados neste
curso estão capacitados de acordo com a necessidade das
modernas embarcações que operam em águas jurisdicionais
brasileiras. No dia 27 de novembro de 2006.

Turma de 1956
da Escola de
Marinha Mercante
do Pará celebra
50 anos de formatura
É com saudade que pilotos, comissários e maquinistas,
que se formaram na Escola de Marinha Mercante do Pará em
1956, relembraram os 50 anos de formatura. Naquele ano, a
festa foi realizada no Palace Theatre, atual Grande Hotel, em
Belém, e foi comandada pelo Capitão-de-Corveta João Hélios
da Costa Marques. “O paraninfo da nossa turma foi o ContraAlmirante Ari dos Santos Rongel, então Comandante do 4º
Distrito Naval. Ele foi escolhido porque muito nos ajudou na
formatura”, recorda o CCB Paulo Vinícius da Silva Farias.
O Capitão Farias, que se formou como Comissário, seguiu
carreira na Marinha Mercante e ascendeu ao posto de Capitão
de Cabotagem em 1983, tendo tripulado os navios Graziela
Ferraz e Taqui, da Companhia Brasileira de Transportes de
Granéis. Hoje, o Oficial aposentado mora na cidade onde se
formou e tem 69 anos. No dia 12 de dezembro de 2006.

A medalha do Mérito Mauá é um reconhecimento do
Ministério dos Transportes a personalidades que contribuem com todos os modais do setor de transportes no
Brasil. Em 2006, o Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio
Passos, liderou a entrega da condecoração, que aconteceu
no Clube do Exército, em Brasília.
Durante a cerimônia de entrega das medalhas, Paulo
Sérgio Passos ressaltou a importância do investimento em
infra-estrutura. De acordo com ele, o desafio de retirar os entraves e criar condições necessárias para o desenvolvimento
da economia brasileira tem uma volumosa importância.
Na ocasião, representando os trabalhadores dos
sindicatos filiados à CONTTMAF, o Presidente desta Confederação Nacional e do SINDMAR, Severino Almeida, foi
galardoado com a medalha do Mérito Mauá. Na mesma
solenidade, o Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, o Presidente da
Transpetro, Sérgio Machado, e os Ministros de Estado Dilma
Rousseff, Waldir Pires, Guido Mantega e Celso Amorim,
entre outros, também receberam a insígnia. A medalha do
Mérito Mauá foi instituída em 1965 pelo Decreto 55.475.
Extinta no governo Fernando Collor, a condecoração foi
restabelecida em 1999 pelo Decreto 3.047.
Visconde de Mauá é o patrono da Marinha Mercante
brasileira. Nascido em 1813, Irineu Evangelista de Sousa,
o Visconde de Mauá, contribuiu no setor de transportes
para o engrandecimento do país. Há mais de 150 anos,
mais precisamente em 1849, Visconde de Mauá fundou
o estaleiro da Companhia Ponta de Areia, em Niterói,
tornando-se o pioneiro da indústria naval no Brasil.
Visconde de Mauá, que foi precursor da valorização da
mão-de-obra e do investimento em tecnologia, morreu
em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, em
1889. No dia 5 de dezembro de 2006.
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Bandeirantes
Dragagem

O SINDMAR visitou
embarcações atracadas
e fundeadas nos portos
e terminais brasileiros.

Visitas a Bordo
Pontengi

N/T Caravelas

SINDMAR

SINDMAR

Camocim

Draga
Copacabana
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Frotamacau

LEO ALMEIDA

Volans (acima e
no detalhe ao lado)

LEO ALMEIDA

Frotamerica
N/T Jataí

Bandeirantes Dragagem

Global Maceió

Manaus Mercosul Line

Metaltanque II

Nas visitas a bordo, o SINDMAR
sempre solicita às tripulações
das embarcações o preenchimento
do Relatório de Visita a Navio.
Neste documento, os marítimos
podem avaliar a explanação
dos representantes da entidade
que foram a bordo e relatar os
próprios pontos de vista, tudo
visando à melhoria, cada vez
maior, no relacionamento entre
representantes e representados.

Metaltanque IV

UNIFICAR

Número 24

Edição Especial

23

Acordos

FOTOS: Leo Almeida

Coletivos

Representantes da Norsul se encontram
com diretores do SINDMAR para assinarem o ACT

Representantes da São Miguel se reúnem com os diretores do
SINDMAR Jailson Bispo e Odilon Braga para a assinatura do ACT

Oficiais dos empurradores
da Norsul têm novo ACT

Novo ACT para trabalhadores
da São Miguel

O SINDMAR e a companhia de navegação Norsul
chegaram a um consenso e assinaram o Acordo Coletivo
de Trabalho 2005/2007 para os marítimos que atuam nos
empurradores da empresa. A reunião que selou o acordo
aconteceu no dia 7 de abril na sede da entidade sindical,
no Rio de Janeiro. O Diretor Administrativo-Financeiro
da Norsul, Bruno Lima Rocha, o Gerente de Recursos
Humanos, Vicente Ramos, e o Diretor Comercial da companhia, Ângelo Baroncini, participaram do encontro com
o SINDMAR.

O SINDMAR e a companhia de navegação São Miguel se
reuniram no dia 24 de abril na sede da entidade sindical, no
Rio de Janeiro, para assinarem o Acordo Coletivo de Trabalho
2006/2007. O último acordo para os marítimos da empresa
havia sido firmado há quase dois anos. Neste período, a empresa acordou com o SINDMAR o termo aditivo, reajustando
itens do antigo ACT, como por exemplo a incorporação das
diárias TCP aos salários.

Entre as conquistas deste ACT está a fixação do regime
de repouso dos oficiais, que passou a ser de 1x1 para
todas as embarcações. “Este acordo traduz o desejo dos
nossos representados, já que houve ampla participação
do pessoal de bordo no acompanhamento desse processo
negocial”, afirma o Segundo Diretor Financeiro do SINDMAR,
Jailson Bispo.
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Uma das inovações deste ACT é a implantação do bônus
de operação concedido aos oficiais e eletricistas mercantes
que atuam em navios offshore. “É um fato inédito a empresa
e o Sindicato acordarem a questão da premiação para os
trabalhadores. Acredito que a companhia está avançando
nas negociações a cada ano”, ressaltou o Gerente Executivo
da empresa, Carlos Augusto Cordovil.
O acordo coletivo de trabalho firmado é retroativo a 1º de
fevereiro de 2006.

SINDMAR e Escuderia Brasil selam ACT
O SINDMAR e a Escuderia Brasil se reuniram no dia 6 de junho na sede do
Sindicato, no Rio de Janeiro, e assinaram o Acordo Coletivo de Trabalho para
os oficiais da companhia.

O Segundo Diretor Financeiro
do SINDMAR, Jailson Bispo, e o encarregado
de Controladoria da Escuderia Brasil,
Joubert Machado Tristão, firmam o ACT
para os oficiais mercantes da empresa

O documento firmado abrange o período de 1o de julho de 2005 a 30 de junho
deste ano. A entidade sindical e a empresa começarão as conversas visando ao
início do processo negocial para o próximo acordo coletivo ainda este ano.
A Escuderia Brasil opera prestando serviços à Petrobras, disponibilizando
oficiais mercantes para as plataformas da estatal.

SINDMAR assina termo
aditivo com a BOS
Representantes da Brazil Offshore Services, BOS, se encontraram no dia 10 de abril
com diretores do SINDMAR na sede da entidade
sindical, no Rio de Janeiro, para assinar o termo
aditivo ao ACT. O Diretor Financeiro da BOS,
Aristido Reichert, e o Diretor de Operações da
empresa, Felipe Meira, participaram da reunião
que selou o acordo dos índices do termo aditivo
ao ACT 2005/2007.
Conforme acordado no ACT para os oficiais
e os eletricistas mercantes, o SINDMAR e a BOS
buscaram definir os detalhes deste termo aditivo.
Assim, o percentual de reajuste acordado é quase
100% superior à inflação anual calculada pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC.

FOTOS: Leo Almeida

O Diretor Financeiro da BOS, Aristido Reichert,
e o Diretor de Operações da companhia, Felipe Meira,
conversam com os diretores do SINDMAR Jailson
Bispo e Odilon Braga sobre os últimos detalhes antes
da assinatura do termo aditivo ao ACT

O Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido, e o Gerente de RH da
companhia, Selmo da Cunha Barbosa, acordam o termo aditivo ao ACT
para os oficiais e eletricistas da Bandeirantes Dragagem e Construção

Reajuste para marítimos
da Bandeirantes
O SINDMAR e a companhia Bandeirantes Dragagem e Construção se
reuniram no dia 12 de maio para acordarem o termo aditivo ao Acordo
Coletivo de Trabalho, assinado em dezembro de 2004 e que esteve em vigor
até o final de agosto de 2006. O encontro entre a empresa e a entidade
sindical aconteceu na sede da companhia, no Rio de Janeiro.
O termo aditivo assinado que reajusta as cláusulas do Acordo Coletivo
de Trabalho é retroativo a 1º de setembro de 2005. O documento assinado contempla as principais reivindicações dos trabalhadores, tais como a
eliminação do banco de horas e a melhoria do regime de repouso.

UNIFICAR

Número 24

Edição Especial

25

O Segundo Diretor Financeiro do
SINDMAR, Jailson Bispo, e o Diretor
da Seabulk, José Roberto Neves,
acordam os termos do ACT para
trabalhadores marítimos da empresa

Valores do ACT com a Seabulk são corrigidos
O SINDMAR e a Seabulk se reuniram no dia 19 de junho na sede da entidade sindical, no
Rio de Janeiro, para assinar o termo aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2007.
Instrumento utilizado somente para corrigir os valores acertados no ACT, o termo
aditivo assinado pela companhia e pelo Sindicato é retroativo a 1º de fevereiro de 2006.
O documento esteve em vigência até o dia 31 de janeiro de 2007.

Leo Almeida

A Seabulk, que é uma empresa do Grupo Seacor Marine, está no mercado brasileiro há
quatro anos e emprega atualmente cerca de 80 marítimos. A empresa possui dois PSVs 3000
e um LH 1800, que operam em Macaé, no Rio de Janeiro, e em Vitória, no Espírito Santo.

O Diretor de Recursos Humanos da
Technip, Nelson Prochet, cumprimenta
o Diretor Financeiro do SINDMAR,
Jailson Bispo, após a assinatura do
ACT, observados pelo advogado João
Baptista Câmara e pelo DiretorSecretário do Sindicato, Odilon Braga

Luciana Vermell

Companhia filiada à Abeam assina ACT
Mais uma empresa filiada à Abeam resolve se destacar da associação para
assinar diretamente o Acordo Coletivo de Trabalho com o SINDMAR. A Technip, antiga
Brasflex, firmou o acordo com o Sindicato no último dia 11 de outubro. O encontro
que selou a assinatura do ACT para os oficiais e os eletricistas aconteceu na sede da
companhia, no Rio de Janeiro.
O Acordo assinado entre o SINDMAR e a Technip foi o primeiro para os marítimos
da empresa. Adotando um discurso e uma atitude de valorizar o trabalhador representado pelo SINDMAR – ao contrário da maioria das empresas ligadas à Abeam –,
a companhia analisou e atendeu muitas das reivindicações dos trabalhadores. Após
examinarem a contraproposta da empresa, os trabalhadores sinalizaram positivamente para o Sindicato assinar o ACT.
Com isso, a antiga Brasflex passa a ser mais uma companhia que assina Acordo
Coletivo de Trabalho independente da Abeam, apesar de continuar a ser filiada a esta
associação. Aliás, a atitude desta empresa comprovou mais uma vez a resistência
criada por algumas companhias filiadas à Abeam em não querer negociar ACT e que
se lastram, apenas, na pouca valorização que dão a seus profissionais. Os marítimos
das empresas que não têm ACT com o SINDMAR reclamam que a Abeam não prega
o respeito profissional nem a valorização do trabalho; conseqüentemente, os salários
dos profissionais destas companhias que se recusam a celebrar um ACT estão completamente desatualizados. O SINDMAR mantém a disposição de voltar a conversar
com as empresas filiadas à Abeam para firmar Acordo para oficiais e eletricistas, sem
nunca esquecer de lutar pelos direitos essenciais e justos que merecem. O Acordo
firmado é retroativo a 2004 e estará em vigência até 2008.
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O Segundo Diretor Financeiro do SINDMAR,
Jailson Bispo, e o Diretor da Mar Oil, Durval
Menezes Gama, assinam o termo aditivo

SINDMAR firma
termo aditivo
com Mar Oil
O SINDMAR e a Mar Oil Apoio Marítimo se reuniram no dia 20 de junho
na sede da entidade sindical, no Rio de
Janeiro, para assinar o termo aditivo ao
Acordo Coletivo de Trabalho, ACT, para
os marítimos da empresa. O documento firmado é retroativo a 1o de fevereiro
deste ano e estará em vigência até o
dia 31 de janeiro de 2007.
O Sindicato voltou a negociar com a
Mar Oil em 2006 para debater o reajuste
do índice econômico. Este termo aditivo
atualizou os valores já acertados no ACT. A
Maroil trabalha no segmento offshore em
agenciamentos, já que a companhia não
possui embarcações próprias. A empresa
está no mercado brasileiro há 19 anos.

O representante da Alfanave e diretores
do SINDMAR assinam o ACT
Luciana Vermell

Lauro Nobre, Diretor da Barcas S.A.,
escuta as reivindicações dos representantes
dos oficiais mercantes

ACT é assinado para oficiais
e eletricistas da Alfanave
Em franca expansão no mercado offshore, a Alfanave
( Jetmar e Opmar), empresa do grupo norte-americano
Edison Chouest, demonstrou preocupação com os trabalhadores ao atender as principais reivindicações trabalhistas
dos oficiais e eletricistas mercantes. Desta forma, o Acordo
Coletivo de Trabalho 2006/2007 foi assinado pelo SINDMAR
e pela companhia no dia 2 de outubro. A reunião que selou
o acordo ocorreu na sede da companhia matriz das duas
empresas, no Rio de Janeiro, e contou com a participação
do Diretor Financeiro do SINDMAR, Jailson Bispo, e do Diretor-Secretário do Sindicato, Odilon Braga.
Este foi o segundo ACT assinado entre as companhias e
o Sindicato. O acordo foi firmado somente após a consulta
do SINDMAR aos representados, que perceberam os avanços
no documento e sinalizaram para a assinatura do Acordo
Coletivo. A Alfanave demonstrou disposição em conversar
com o representante dos oficiais e eletricistas mercantes
para acertar tanto este ACT, que é referente ao período
2006/2007, quanto o acordo anterior (2004/2006).
Segundo o Diretor da empresa, Carlos Cezar Frauches
Araújo, a Alfanave possui oito embarcações. Em setembro,
a companhia lançou ao mar o Navegantes Pride. Para 2007,
a companhia, que terá 11 embarcações, espera receber
mais um navio ainda no primeiro trimestre de 2007. A nova
embarcação está sendo construída no estaleiro Navship,
inaugurado em outubro em Navegantes (Santa Catarina),
de propriedade do grupo Edison Chouest.

LEO ALMEIDA

Barcas S.A. e SINDMAR
assinam acordo
O SINDMAR e a Barcas S.A. assinaram o Acordo Coletivo
de Trabalho 2006/2007 na sede da empresa, em Niterói, no
dia 19 de junho. O documento firmado é retroativo a 1o de
fevereiro de 2006 e teve validade de 12 meses.
Antes do início do processo negocial, o Sindicato realizou
visitas a bordo e assembléias gerais com os representados.
O Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido, ressaltou o
impasse que perdurou durante o processo negocial, apesar
de a companhia ter tido um diálogo franco com a entidade
sindical até a assinatura do ACT. “Esperamos manter este
relacionamento com a Barcas, que se mostrou disposta a
atender os pleitos dos trabalhadores, mesmo que gradualmente”, afirma Válido.
Um dos principais itens conquistados neste acordo é a
redução da diferença remuneratória entre Comandantes e
Chefes de Máquinas da companhia. Antes do acordo, além
de haver uma grande diferença remuneratória entre ambos
(maior do que as praticadas em outras empresas), os valores
estavam muito abaixo da média de mercado.
A Barcas S.A. é uma companhia voltada ao transporte de
passageiros. Com um total de 23 embarcações, a empresa
opera seis linhas, entre elas a Rio–Niterói, utilizada por cerca
75 mil pessoas por dia.
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Luciana VERMELL

Luciana Aguiar

Representantes da Delba marítima se reúnem
com diretores do SINDMAR para a assinatura do ACT

O Gerente de RH da VShips, Alexandre Souza Lima, observa os
representantes da Flumar e dos trabalhadores assinarem o ACT

Protegidos, mas
sem avanços laborais
O SINDMAR e a Flumar se reuniram para assinar o
Acordo Coletivo de Trabalho 2006/2007 para os marítimos
da companhia. O encontro aconteceu no dia 25 de outubro,
no Rio de Janeiro.
Sem apresentar avanços, o Acordo Coletivo firmado
apenas mantém a relação laboral entre empregador e
funcionários. “Esperamos que este documento mantenha
acesa a chama desta relação. Contudo, é imprescindível que
a Flumar se empenhe em dar ao trabalhador marítimo mais
do que a reposição da inflação acumulada. Os trabalhadores
urgem por avanços reais”, afirma o Segundo Presidente do
SINDMAR, José Válido, que também é Diretor para Assuntos
de Navegação Marítima da FNTTAA.
O Gerente de Operações da Flumar, Marco Aurélio de
Clemente Guedes, disse que o mercado de produtos químicos
e gases está passando por um momento ruim. “Nos últimos
dois anos houve uma estagnação no mercado. Atualmente,
até a infra-estrutura dos portos está nos prejudicando”,
escusa-se. O Gerente da Flumar afirmou que a empresa
estuda a possibilidade de aumentar a frota em dois navios,
já que há embarcações da companhia que foram construídas
há mais de duas décadas.
Com a assinatura deste acordo, as tripulações demonstraram o voto de confiança no futuro da empresa. No entanto,
o SINDMAR alertou mais uma vez à Flumar que a política de
arrocho salarial poderá comprometer o quadro de marítimos
da companhia, já que os profissionais eficientes e competentes tendem a buscar as melhores condições laborais. Os
oficiais e os eletricistas que se desligaram da empresa após
o mês de fevereiro de 2006 deverão procurar a Flumar para
receberem as diferenças remuneratórias.
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Delba Marítima firma
relação laboral para
representados do SINDMAR
Mais uma empresa filiada à Abeam firma o Acordo Coletivo de Trabalho com o SINDMAR. O Diretor-Superintendente
da Delba Marítima, Carlos Vincenzi, e o Gerente de RH da
companhia, Paulo Martins, se reuniram com os diretores do
SINDMAR Jailson Bispo e Odilon Braga para assinar os ACTs
2004/2006 e 2006/2007. O encontro aconteceu na sede do
Sindicato, no Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro.
Os representados do SINDMAR que trabalham na Delba se
mobilizam através do Sindicato para buscar melhores condições
a bordo desde o término da vigência do último acordo. “Mais
um passo foi dado dos vários que pretendemos dar nos próximos anos”, resume o Diretor Financeiro do SINDMAR, Jailson
Bispo. O Gerente de RH da Delba disse aliviado: “Conseguimos
fechar o acordo. Toda negociação resulta em bons acordos
para todos”, avalia Paulo Martins. O Diretor-Superintendente da
companhia, Carlos Vincenzi, disse que há previsão de a Delba
aumentar a frota. “Nos próximos meses, receberemos mais
uma embarcação que vai operar em Aracaju”, afirma.
A troca acionária na Delba, que é uma das mais antigas
empresas filiadas à Abeam, provocou boas mudanças. “Isto
trouxe novas visões que estão dando uma outra diretriz à
empresa em relação aos trabalhadores representados pelo
SINDMAR”, afirma o Diretor-Secretário, Odilon Braga. Este ACT
comprovou mais uma vez que o Sindicato está disposto a negociar também com as empresas filiadas à Abeam que ainda
não têm acordo para os oficiais e os eletricistas mercantes. Vale
lembrar que no primeiro semestre deste ano os trabalhadores
das embarcações AHTS da Delba sinalizaram positivamente e
o Sindicato firmou um acordo para os seus representados.

Aliança assina ACT
e SINDMAR alerta sobre
rotatividade dos oficiais
Representantes do SINDMAR
e da empresa assinam ACT
para marítimos da Aliança

Os diretores do SINDMAR e representantes da Aliança se
reuniram no dia 25 de outubro para firmar o Acordo Coletivo
de Trabalho 2006/2007. O encontro que selou a assinatura
do ACT aconteceu no Rio de Janeiro.
Durante a reunião, o Sindicato alertou o perigo iminente
relacionado ao aumento na rotatividade dos oficiais mercantes na companhia. “A política do RH da Aliança precisa
ser substituída. Se não houver mudanças significativas, os
trabalhadores marítimos certamente não ficarão estimulados
a seguir carreira na empresa”, salienta o Diretor para Assuntos
de Navegação Marítima da FNTTAA e Segundo Presidente do
SINDMAR, José Válido. O dirigente sindical frisou que a Aliança, o maior armador privado do país com 12 embarcações,
precisa corrigir o tratamento dado aos marítimos e atender
às reivindicações pleiteadas na pauta.
O Gerente de RH da Aliança, Marco Antonio Gomes, alegou
que a empresa não pratica arrocho salarial. “O segmento
está passando por um momento delicado. Os reajustes
salariais estão ligados diretamente ao mercado. Nada mais
que isto”, afirma.

FOTOS: Luciana Vermell

Jailson Bispo e Odilon Braga, diretores do SINDMAR, e Fernando
Afonso Lomeu Ferreira e Eunice Paidusis, representantes da Triaina,
firmam o termo aditivo ao ACT para os oficiais da Triaina

SINDMAR assina termo aditivo ao ACT com a Triaina
O SINDMAR assinou no dia 29 de novembro o termo
aditivo referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2007
com a Triaina Agência Marítima. A reunião que selou o
acordo entre a empresa e o Sindicato aconteceu na sede
do SINDMAR, no Rio de Janeiro.
O termo aditivo firmado reajusta os salários dos trabalhadores aquaviários representados pelo SINDMAR. A

assinatura deste termo comprova a intenção da Triaina em
manter o quadro de representados do SINDMAR com valores
compatíveis com as qualificações.
Há dez anos no mercado brasileiro, a Triaina opera no
segmento de agenciamento offshore na Região Sudeste.
“Somos agentes de 44 navios afretados à Petrobras”, declara
a Gerente de RH da companhia, Eunice Santos Paidusis.
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Renovado ACT para marítimos da DCNDB Overseas
Representantes do SINDMAR e da Docenave (DCNDB
Overseas S.A.) se reuniram na sede da empresa, no Rio de
Janeiro, no dia 5 de dezembro, para assinar o Acordo Coletivo
de Trabalho 2006/2007.
Durante o encontro, o Gerente Administrativo da companhia, Fernando Mascarenhas, salientou o diálogo franco
entre a empresa e a representação sindical marítima.
“Graças ao bom entendimento entre as partes e a vontade
de querer fazer as coisas da melhor forma possível, conseguimos construir uma relação negocial construtiva entre o
Sindicato e a empresa”, destacou.

O Consultor de RH da companhia,
André Teixeira, observa o Gerente
Administrativo da DCNDB, Fernando
Mascarenhas, e o Segundo Presidente
do SINDMAR e Diretor para Assuntos
de Navegação Marítima da FNTTAA,
José Válido, assinarem o ACT

Um dos avanços deste ACT foi a redução do número de dias
trabalhados. Em vez de ficar 90 dias embarcado, o trabalhador
marítimo permanecerá 85 dias, sem que haja alteração no
número de dias de repouso. “Começamos a evoluir nessa
relação de trabalhadores embarcados e desembarcados e essa
foi a tônica de todo o processo negocial. Esse foi o primeiro
passo e nós vamos continuar trabalhando nessa questão nos
próximos processos negociais”, revelou Mascarenhas.
A inclusão de uma cláusula que prevê o debate das
condições de trabalho da mulher a bordo também é uma
das inovações do documento.
Luciana Aguiar

O Segundo Diretor Financeiro do SINDMAR, Jailson
Bispo, o Gerente Financeiro da Pan Marine, Jaime
Chistof, e o Chefe do Departamento Pessoal da
companhia, Luiz Henrique Flaeschen, durante a
reunião em que foi firmado o ACT

Pan Marine assina ACT
com SINDMAR
O SINDMAR e a Pan Marine assinaram o Acordo Coletivo
de Trabalho 2006/2007 para os oficiais e os eletricistas da
empresa no dia 26 de julho. Os trabalhadores marítimos que
desempenham funções nas quase quarenta embarcações da
Pan Marine agora estão protegidos pelas cláusulas do ACT.

Leo Almeida

Os oficiais e os eletricistas da Pan Marine estavam descobertos do Acordo Coletivo desde 2004, já que a assinatura
do último ACT havia sido firmada em junho de 2003. Mesmo
após a assinatura, o SINDMAR afirmou que continuará lutando
pela escala de 28x28, já que a Pan Marine não concordou em
estipular este regime no ACT. O período de 28 dias ininterruptos de trabalho é o ideal. A partir de 28 dias de trabalho,
há possibilidade de o marítimo não começar a desempenhar
100% da capacidade e do conhecimento.
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CONTTMAF tem novo
representante em Londres
O Oficial Superior de Máquinas Nilson José Lima assumiu a
Representação da CONTTMAF junto à Representação Permanente
Brasileira na Organização Marítima Internacional, IMO, em Londres,
no dia 5 de maio. O OSM substituiu o Capitão-de-Longo-Curso
Darlei Santos Pinheiro.
Recentemente, o Oficial Nilson Lima, na ocasião em que
ocupava a representação de Atividades Setoriais para Assuntos
Internacionais da CONTTMAF, participou ativamente do apoio dado
à proposição MEPC-53/19/4 feita pela International Confederation
of Free Trade Union, ICFTU, que elaborou um código de práticas
visando à segurança do marítimo. Este dispositivo foi importante para a percepção da grande dimensão que o documento
representa para os marítimos, não só no Brasil, mas em todo o
mundo. “Precisamos de medidas preventivas antes que aconteçam
tragédias”, afirma.
Nilson se dedica intensamente a trabalhar em um tema que
tanto aflige os trabalhadores marítimos: a fadiga. A CONTTMAF
defende que o marítimo pode evitar acidentes se estiver integrado e bem adaptado ao ambiente de trabalho, se dominar
os conhecimentos que a Marinha Mercante exige, se estiver
atualizado com o que ocorre ao seu redor e, principalmente, se
estiver livre da fadiga.

Darlei Pinheiro passa
a função para Nilson Lima,
observado pelo Chefe da
RPB-IMO, Almirante-de-Esquadra
Miguel Angelo Davena
Captain Darlei Pinheiro assigns
functions to Chief Engineer Nilson
Lima observed by Admiral Miguel
Angelo Davena, Chief of IMO-PRB

Conttmaf has new
representative in London
Chief Engineer Nilson Jose Lima undertook the
Representation of Conttmaf at Brazilian Permanent
Representation before the International Maritime
Organization-IMO, last may 5. The Chief Engineer
relieved Captain Darlei Santos Pinheiro.
Recently C/Eng. Nilson José Lima was in charge of
Sector Activities for International Affairs of CONTTMAF
and took active part in supporting proposition MEPC53/19/4 addressed by the International Confederation
of Free Trade Union – ICTFU which elaborated a code
of practices regarding seafarers safety. This precept
was important for understanding the great dimension
the document represents for seafarers not only in
Brazil but,as well, around the whole world. “We need
preventive actions before tragedies happen.”
Nilson is intensively dedicated to work on a
theme that also affects Brazilian seafarers: fatigue.
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MARINHA DO BRASIL
DA/WL/02/T
REPRESENTAÇÃO PERMANENTE DO BRASIL JUNTO À ORGANIZAÇÃO MARÍTIMA INTERNACIONAL

L ONDRES, GB.
Em 5 de maio de 2006.
ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2006
Assunto: Transmissão de Função.
Para conhecimento desta Representação e devidos fins, torno público o seguinte:
1. TRANSMISSÃO DE FUNÇÃO
Em decorrência de comunicação recebida do Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos,
na Pesca e nos Portos (CONTTMAF):
• O Capitão de Longo Curso DARLEI SANTOS PINHEIRO passa, na presente data, a função de Representante da CONTTMAF junto à RPB-IMO; e
• O Chefe de Máquinas NILSON JOSÉ LIMA assume, na presente data, a função de Representante da CONTTMAF junto à RPB-IMO.
2. DESPEDIDA
Desembarca hoje da Representação Permanente do Brasil junto à Organização Marítima Internacional (RPB-IMO) o Capitão de Longo Curso
Darlei Santos Pinheiro, após mais de três anos de convívio.
 este período, coube ao CLC Darlei a honrosa tarefa de ser o primeiro representante da CONTTMAF junto à RPB-IMO, fruto do Convênio ceN
lebrado entre a Marinha do Brasil e aquela Confederação.
 ara vencer os naturais obstáculos do pioneirismo, o CLC Darlei muniu-se de pertinácia, dedicação, atributos que, aliados aos seus naturais
P
dotes de inteligência e permanente disposição para o serviço, contribuíram para o sucesso na missão e permitiram que angariasse o respeito
e a admiração dos seus colegas de trabalho.
C onhecedor profundo dos assuntos afetos à Classe Marítima, o CLC Darlei foi um leal e eficiente assessor dos Representantes Permanentes
com quem conviveu, sem, contudo, deixar de contribuir de forma valiosa para os propósitos da Confederação a que serve.
Dentre os trabalhos desenvolvidos, destacamos sua participação nos seguintes Grupos de Trabalho:
• Código de Práticas para proteção de instalações portuárias, complementares às regras do Código para Proteção de Navios e Instalações
Portuárias (ISPS Code);
• Consolidação da Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que resultou na adoção da Convenção Consolidada de 2006,
beneficiando os marítimos nas questões negociadas; e
• Tratamento Justo de Marítimos, que resultou nas diretrizes adotadas pela última sessão do Comitê Jurídico da IMO.
 o momento em que nos despedimos do CLC Darlei, quero manifestar, em meu nome e em nome da tripulação da RPB-IMO, os nossos
N
agradecimentos pelo profissionalismo, pelo convívio agradável, bem como desejar-lhe um bom regresso ao nosso País e votos de felicidades
na querida Belém do Pará, extensivos aos seus familiares.
Bons ventos e mares tranqüilos!
3. BOAS-VINDAS
 o Chefe de Máquinas NILSON JOSÉ LIMA renovo meus votos de boas-vindas à tripulação da RPB-IMO e formulo votos de sucesso na nova
A
função.
MIGUEL ANGELO DAVENA
Almirante-de-Esquadra (RM1)
Chefe da Representação
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O representante Alterno do Itamaraty,
Conselheiro David Silveira da Mota, o
Presidente da CNBE, CMG (IM) Roberto
Guimarães Coutinho, o CLC Darlei Pinheiro,
o Chefe da Representação Permanente do
Brasil perante a IMO, Alte Miguel Angelo
Davena, o OSM Nilson Lima e o representante
Alterno, CMG Wagner Lázaro Ribeiro Junior,
participaram da solenidade de transmissão
de função

Com a força e a garra tão características do profissional
marítimo, Darlei Pinheiro trabalhou arduamente durante os
mais de três anos em que ficou à frente da Representação
da CONTTMAF em Londres. Ele foi o primeiro representante da Confederação a ocupar esta função. No período em
que exerceu a Representação da CONTTMAF, ele participou
ativamente de Grupos de Trabalho do código de práticas
para proteção de instalações portuárias complementares
ao ISPS Code (International Ship and Port Facility Security
Code), acompanhou de perto o processo de consolidação da
Convenção Única da OIT – que ineditamente reuniu em um
só texto as determinações e recomendações contidas em
outras 68 Convenções para o trabalho marítimo adotadas
nos últimos 86 anos – e defendeu intensamente o justo tratamento dado aos marítimos. Este último trabalho, inclusive,
originou as diretrizes adotadas em recente sessão do Comitê
Jurídico da IMO.
O líder e atual Chefe da Representação Permanente
do Brasil perante a Organização Marítima Internacional,
Almirante-de-Esquadra Miguel Angelo Davena, elogiou o
trabalho feito por Darlei na Ordem de Serviço nº 04/2006,
conforme documento que a UNIFICAR publica na página 32.
O Chefe da Representação Permanente do Brasil perante
a IMO, Almirante-de-Esquadra Miguel Angelo Davena, o
representante Alterno, CMG Wagner Lázaro Ribeiro Junior,
o representante Alterno do Itamaraty, Conselheiro David
Silveira da Mota, o Presidente da Comissão Naval Brasileira
na Europa, CMG (IM) Roberto Guimarães Coutinho, oficiais da
CNBE, a oficial da RPB-IMO, CC (T) Débora de Araujo Marinho,
e funcionários da RPB-IMO compareceram à solenidade de
transmissão de função para Nilson Lima.

Foreign Ministry’s Substitute Representative,
Counselor David Silveira da Mota, the President of
Brazilian Naval Mission for Europe, Captain Roberto
Guimarães Coutinho, Captain Darlei Pinheiro,
Admiral Miguel Angelo Davena, Chief of IMO-PRB,
C/Eng. Nilson Lima, Substitute Representative Captain
Wagner Lázaro Ribeiro Junior, attend the function
assignment cerimony

CONTTMAF supports that seafarers can avoid accidents
when they are integrated and well adapted to their labor
environment; when they master the knowledge marine
service requires; when they are up to date with the
environment surrounding them and, mainly, when they
are free from fatigue.
The actual Chief of Permanent Representation of Brazil
before IMO, Admiral Miguel Angelo Davena, praised the
job performed by Darlei on the Service Order no 04/2006.
Admiral Miguel Angelo Davena, Substitute
Representative, Captain Wagner Lázaro Ribeiro Junior,
Foreign Affairs Ministry’s Substitute Representative,
Counselor David Silveira da Mota, the President of
Brazilian Naval Mission for Europe, Captain Roberto
Guimarães Coutinho and other officers, LieutenantCommander Deborah de Araujo Marinho, IMOPermanent Brazilian Representation officer and
other staff personnel attended the solemnity.
With typical strength and stamina of seafarers,
Darlei Pinheiro worked hard for more than three years
ahead of CONTTMAF representation in London He was
the first CONTTMAF Representative to assume the
charge where he participated in Work Groups such
as ISPS (International Ship and Port Facility Security
Code) and kept pace with the process of elaboration of
ILO Consolidated Convention which gathered in a sole
text all recommendations and commands of other 68
conventions concerning work at sea in the last 86 years.
He stood intensively for a fair treatment to seafarers.
This last job originated the directives adopted by a
recent session of IMO Juridical Committee.
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Nova Resolução do Conselho Nacional
de Imigração entra em vigor
Instituição do documento aumentará número
de postos de trabalho marítimo
Os marítimos brasileiros celebram mais uma vitória na
luta por mais empregos. Após 13 meses de diversos debates
e reuniões entre lideranças sindicais, armadores e representantes do governo federal, a Resolução Normativa nº 72 do
Conselho Nacional de Imigração, CNI, entrou em vigor no dia
13 de outubro. O documento, que regulamenta a chamada
de tripulantes nas navegações de cabotagem e de apoio
marítimo e para as embarcações e plataformas utilizadas
nas atividades de pesquisa e exploração de petróleo no mar,
revoga a Resolução Normativa nº 58.
Uma das inovações do novo documento é a obrigatoriedade da utilização progressiva de brasileiros no setor
marítimo após noventa dias de permanência das embarcações estrangeiras em águas jurisdicionais brasileiras.
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Normative Resolution 72 will
increase seafarers’ job posts
New document issued by National
Council of Immigration comes into force
Brazilian seafarers celebrate another victory
at the struggle for more jobs. After 13 months of
several debates and meetings held among Union
leaders, ship owners and Federal Government
Representatives, Normative Resolution 72 issued
by the National Council of Immigration came into

fotos: Divulgação

A Resolução representa
um avanço significativo
na defesa do mercado
de trabalho do marítimo
brasileiro, especialmente no
segmento de apoio marítimo
The Resolution represents
a meaningful improvement
in the safeguard of Brazilian
seafarers’ job postings, specially
in the offshore segment

force late October 13. The document that rules the call of
Crewmembers for cabotage and offshore navigation and for
vessels and oil rigs employed in the research and extraction
of Petroleum at sea revokes Normative Resolution 58.
One of the innovations is the obligation of progressive
hiring of Brazilian professionals of maritime activities after
90 days foreign vessels remain on Brazilian jurisdictional areas.
“For the offshore segment and vessels or oil rigs involved
with numberless oil research and extraction operations, the
Resolution turns to be a meaningful improvement in the
safeguard of Brazilian seafarers’ jobs offer on our waters”,
underlines Severino Almeida, President of CONTTMAF and
SINDMAR. On behalf of the Brazilian seafarers the Union
leader, who took part of the discussions of all aspects of the
document, highlighted to the Especial Deputy of the Ministry of
Labor and Employment, also President of the National Council
of Immigration, Nilton Freitas, the effort and skill the Ministry
displayed to provide Brazilian seafarers with a Resolution most
adequate to the interests of our Nation.
According to the National Council of Immigration, circa five
thousand new work posts are to be created. CNIg estimates
that two thirds of posts for crewmembers at cabotage and
offshore will be taken up in the coming two years. “By means
of the dialogue practiced on a high technical and institutional
level we share the conviction of having approved a Normative
Resolution that will contribute a big deal for the development

“No segmento de apoio marítimo e para as embarcações e
plataformas envolvidas em inúmeras operações de pesquisa
e exploração de petróleo, a resolução representa um avanço
significativo na defesa do mercado de trabalho do marítimo brasileiro em nossas águas”, salienta o Presidente da
CONTTMAF e do SINDMAR, Severino Almeida. Representando
os trabalhadores marítimos brasileiros, o líder sindical, que
participou das discussões em que foram abordados diferentes
aspectos do documento, salientou ao Assessor Especial do
MTE e Presidente do Conselho, Nilton Freitas, o esforço e a
competência demonstrados pelo Ministério em prover os
trabalhadores brasileiros marítimos com uma resolução mais
apropriada aos interesses nacionais.
De acordo com o Conselho Nacional de Imigração, cerca
de cinco mil novos postos de trabalho deverão ser criados.
Além disso, o CNI estima que dois terços das vagas para
tripulantes nos segmentos de cabotagem e do offshore
serão ocupados por marítimos brasileiros nos próximos dois
anos. “Por meio do diálogo empreendido em alto nível
técnico e institucional, temos a convicção de ter aprovado
uma Resolução Normativa que muito contribuirá para o
desenvolvimento do nosso país nos setores de petróleo
e de navegação marítima, com geração de emprego de
qualidade e forte impacto em nossas comunidades”, salientou Nilton Freitas.
A manutenção e a criação de novos postos de trabalho,
através do desenvolvimento de mecanismos legislativos
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A RN 72 regulamenta a
chamada de tripulantes nas
navegações de cabotagem e
de apoio marítimo, além das
embarcações e plataformas
utilizadas nas atividades de
pesquisa e exploração petrolífera
no mar. O documento traz a
obrigatoriedade da utilização
progressiva de brasileiros no setor
marítimo após noventa dias de
permanência das embarcações
estrangeiras em águas
jurisdicionais brasileiras
RN 72 rules over the calling of
crewmembers for cabotage
and offshore as well as for
vessels and oil rigs allocated
for activities of research and
extraction of petroleum at sea.
The document stamps the
mandatory employment of
Brazilian professionals of the
maritime sector in case foreign
vessels remain more than
90 days within Brazilian
jurisdictional waters

of our Country at the sectors of petroleum and maritime
navigation with the generation of qualified employment and
of strong impact in our communities“, stressed Nilton Freitas.
The maintenance and creation of new jobs posting by
means of development of legislative mechanisms on behalf of
seafarers’ interests have been a constant concern of Brazilian
maritime unionism. In the 90’s when Brazilian seafarers
could not count on a legislation to safeguard their job posts
aboard foreign vessels under affreightment and in operation
in Brazilian jurisdictional waters the Unions’ actuation sought
to revert this status. As a result of the actions carried by the
maritime unionism Normative Resolution 31 issued by the
CNIg came to the light in 1998. The document, however, did
not quantify neither set the limit of time within which the
foreign crews should be replaced by the Brazilian ones.
Normative Resolution 58 of 2003, established, among
other precepts, the mandatory hiring of Brazilian seafarers
at several technical levels and activities by the companies
freighting foreign vessels, should these vessels operate on
Brazilian jurisdictional waters for a period longer than 90
continuous days. With the adoption of Normative Resolution
72, Brazilian seafarers not only win new job posts but, most
of all, a legislation that renders them the due right to take up
the labor posts which the union always strove for.
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que defendam os interesses dos trabalhadores, têm sido
preocupações constantes da representação sindical marítima brasileira. Na década de 1990, quando os marítimos
brasileiros não contavam com uma legislação que lhes
garantisse postos de trabalho nas embarcações estrangeiras
afretadas e operando em águas jurisdicionais brasileiras, a
ação sindical buscou reverter esta situação. Como resultados
das ações empreendidas pela representação sindical marítima, a Resolução Normativa nº 31 do CNI foi instituída em
1998. O documento, no entanto, não quantificava e nem
fixava o limite de tempo para que as tripulações estrangeiras fossem substituídas pelas brasileiras.
A Resolução Normativa nº 58, de 2003, estabelecia, dentre
outras designações, a obrigatoriedade da contratação de
marítimos brasileiros em diversos níveis técnicos e atividades
pelas empresas afretadoras de embarcações estrangeiras, no
caso destes navios operarem em águas jurisdicionais brasileiras por um período superior a 90 dias contínuos. Contudo,
esta resolução ainda não definia a proporcionalidade. Com a
instituição da Resolução Normativa nº 72, o marítimo brasileiro
não ganha apenas novos postos de trabalho, mas, sobretudo,
uma legislação que lhe confere o legítimo direito de ocupar o
lugar pelo qual o Sindicato sempre lutou.

O artigo terceiro da Resolução Normativa
nº 72 estabelece a proporcionalidade de
brasileiros nas embarcações estrangeiras
após noventa dias em águas brasileiras
Art. 3º Quando embarcações ou plataformas estrangeiras operarem
em águas jurisdicionais brasileiras por prazo superior a noventa dias
contínuos, deverão ser admitidos marítimos e outros profissionais
brasileiros, nas mesmas proporções, observadas as seguintes condições:
I – para embarcações utilizadas na navegação de apoio marítimo,
assim definida aquela realizada para o apoio logístico a embarcações e
instalações, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e
hidrocarbonetos:
a) a partir de noventa dias de operação, deverá contar com um terço de
brasileiros do total de profissionais existentes a bordo, em todos os
níveis técnicos e em todas as atividades, de caráter contínuo;
b) a partir de cento e oitenta dias de operação, deverá contar com um meio
de brasileiros do total de profissionais existentes a bordo, em todos os
níveis técnicos e em todas as atividades, de caráter contínuo; e
c) a partir de trezentos e sessenta dias de operação, deverá contar com
dois terços de brasileiros do total de profissionais existentes a bordo, em
todos os níveis técnicos e em todas as atividades, de caráter contínuo.
II – para embarcações de exploração ou prospecção, assim como
plataformas, definidas as instalações ou estruturas, fixas ou flutuantes,
destinadas às atividades direta ou indiretamente relacionadas com a
pesquisa, exploração e exploração dos recursos oriundos do leito das
águas interiores e seu subsolo ou do mar, inclusive da plataforma
continental e seu subsolo:
a) a partir de cento e oitenta dias de operação, deverá contar com um
quinto de brasileiros do total de profissionais existentes a bordo;
b) a partir de trezentos e sessenta dias de operação, deverá contar com
um terço de brasileiros do total de profissionais existentes a bordo; e
c) a partir de setecentos e vinte dias de operação, deverá contar com dois
terços de brasileiros do total de profissionais existentes a bordo.
III – para embarcações utilizadas na navegação de cabotagem, definida
como aquela realizada entre portos ou pontos do território brasileiro,
utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores:

Article 3 of Normative Resolution 72 establishes
the rate of Brazilians on board of foreign
vessels after 90 days on Brazilian waters
Art. 3 – Should foreign vessels or oil rigs operate in Brazilian jurisdictional
waters for more than 90 continuous days, Brazilian seafarers and other
Brazilian professionals ought to be hired, at the same rate, according to
the following conditions:
I – for vessels utilized for the off shore activity, so defined this one
effectuated as logistical support for vessels and rigs employed at the
activities of research and extraction of mineral and hydrocarbons:
a) a fter 90 days of operation, they ought to count one third of Brazilians
out of the total number of professionals on board at all technical
levels and at all activities of continuous performance.
b) a fter hundred and eighty days of operation, they ought to count one
half of Brazilians out of the total number of professionals on board at
all technical levels and at all activities of continuous performance; and
c) after three hundred and sixty days of operation, they ought to count
two thirds of Brazilians out of the total number of professionals on board
at all technical levels and at all activities of continuous performance.
II – for vessels of extraction or prospection, as well as oil rigs, so defined
plants or structures, steady or floating, utilized for activities directly or
indirectly related to research, extraction or exploit of resources originated
from the bed of sheltered waters and its subsoil or of the sea, including
the continental shelf and its subsoil.
a) a fter hundred and eighty days of operation, they ought to count one
fifth of Brazilians out of the total number of professionals on board .
b) after three hundred and sixty days of operation, they ought to count two
thirds of Brazilians out of the total number of professionals on board.
c) after seven hundred and twenty days of operation ,they ought to count
two thirds of Brazilians out of the total number of professionals on board.
III – for vessels utilized for cabotage, so defined as that one carried
among ports or spots within the Brazilian Territory, using maritime
waterways or this one and internal navigable waterways:

a) a partir de noventa dias de operação, deverá contar com um quinto de
marítimos brasileiros, arredondando-se para o inteiro subseqüente, em
caso de fração igual ou maior que cinco décimos, em cada nível técnico
(oficiais, graduados e não-graduados) e em cada ramo de atividade
(convés e máquinas) de caráter contínuo; e

a) a fter ninety days of operation, they must count one fifth of Brazilian
seafarers, conveying to the subsequent whole number in case the
fraction equals or exceeds five tenths at each technical level (officers,
rated and non rated) and in each department (engine and deck)
of continuous performance; and

b) a partir de cento e oitenta dias de operação, deverá contar com
um terço de marítimos brasileiros, arredondando-se para o inteiro
subseqüente, em caso de fração igual ou maior que cinco décimos,
em cada nível técnico (oficiais, graduados e não-graduados) e em
cada ramo de atividade (convés e máquinas) de caráter contínuo.

b) a fter one hundred and eighty days of operation, they must count
one third of Brazilian seafarers, conveying to the subsequent whole
number in case the fraction equals or exceeds five tenths at each
technical level (officers, rated and non rated) and in each department
(engine and deck) of continuous performance.

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho e Emprego regulamentará
procedimento para análise de solicitação justificada de prorrogação
dos prazos previstos neste artigo, incluída consulta ao sindicato
representativo da categoria.

Sole paragraph – The Ministy of Labor and Employment will regulate the
procedure for analyzing justified requirements of prorogation of deadlines
foreseen on this article, including consultation of the Union representing
the laborers’ class.
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Leia a Carta de Nilton Freitas
Brasília, 11 de outubro de 2006.
Prezado(a) Senhor(a),

LEO ALMEIDA

É com satisfação que encaminho ANEXO para vossa apreciação, o texto aprovado na VIII Reunião Ordinária do Conselho
Nacional de Imigração (CNIg) do último dia 10 de outubro em
substituição a atual Resolução Normativa 58 (RN-58) do CNIg,
disciplinando a chamada de profissionais estrangeiros para
trabalho a bordo de embarcação ou plataforma estrangeira.
Adjunto ainda, Nota Informativa sobre os Objetivos e
Diretrizes que constituíram parâmetro para elaboração da
nova Resolução Normativa e um Relatório Executivo sobre as
reuniões havidas para a consecução desses objetivos, expressos
no novo texto.
Por oportuno, quero expressar meus mais sinceros agradecimentos pelo esforço e dedicação que Vossa Senhoria dispensou
ao assunto nesses 13 meses de debates,consultas e negociações sobre a matéria, que exigiram de nós 19 encontros formais
e a elaboração e análise de 13 versões de textos.
Destaco, sobremaneira, a eficiência do método de consulta
às partes diretamente interessadas que empreendemos nessa
gestão do CNIg, atribuindo mais conhecimento especializado na
elaboração da Norma e mais eficácia à sua aplicação prática,
diminuindo o risco de distorções e equívocos. Nesse sentido,
enalteço a iniciativa do Ministério Público do Trabalho (MPT) e a
participação ativa e construtiva do Sindicato Nacional dos Oficiais
da Marinha Mercante (SINDMAR), da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos
Portos (CONTTMAF), da Federação Única dos Petroleiros (FUP),
do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (SindpetroNF), da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), do Sindicato
Nacional das Empresas de Navegação Marítima (SYNDARMA),
do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), da Associação Brasileira
das Empresas de Serviços de Petróleo (ABESPETRO) e de representantes de diversas empresas do setor.
Por meio da consulta ampla e do diálogo empreendido em
alto nível técnico e institucional, tenho a convicção de que aprovamos de forma unânime uma Resolução Normativa que muito
contribuirá para o desenvolvimento do nosso país no setor de
petróleo e de navegação marítima, com geração de emprego
de qualidade e forte impacto em nossas comunidades.
Finalizando, sugiro a Vossa Senhoria a elevação desses agradecimentos e dessas informações aos dirigentes máximos de sua
entidade ou instituição, porque, sem o necessário apoio deles,
dificilmente teríamos alcançado o nível de consenso logrado
nessa extenuante jornada de 13 meses de negociação.

Prezado Senhor Nilton Freitas
Acusamos o recebimento do texto de nova Resolução Normativa
do Conselho Nacional de Imigração para a chamada de tripulantes em
embarcações e plataformas estrangeiras operando em águas jurisdicionais
brasileiras.
Agradecemos à comunicação e gostaríamos de registrar os nossos elogios
e agradecimentos aos esforços e competência demonstrados pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, através de sua pessoa, secundado pelo Coordenador
de Imigração, Dr. Paulo Sérgio de Almeida, servindo de Secretário Técnico,
em prover os trabalhadores nacionais em nossa atividade, com Resolução
mais apropriada aos interesses nacionais. Isto realizado com incomensurável
compromisso na busca do consenso.
Sempre soubemos das dificuldades em atender a demanda
adequadamente posta pelo Ministério Público do Trabalho, junto ao CNI.
Iniciativa que sempre soubemos enaltecer. Igualmente, sempre soubemos
que avanços nesta área, considerando os imensos interesses comerciais
envolvidos, nos exigem a compreensão de que o cenário que defendemos
exige um processo de amadurecimento de consciências e corações.
A despeito disto, reconhecemos que um passo importante em direção a
este cenário foi obtido.
Finalmente, estamos tomando as devidas providências para darmos
amplo conhecimento, não só às nossas entidades filiadas, como aos
nossos representados, dando-lhes não apenas ciência do novo texto mas,
igualmente, conhecimento do esforço e compromisso do atual Governo, com
a defesa do mercado de trabalho dos marítimos e a geração de empregos
em nosso setor.

Assim, com o respeito costumeiro, despeço-me cordialmente.

Fraternalmente

Nilton Freitas

Severino Almeida Filho – CONTTMAF / FNTTAA / SINDMAR

Presidente do Conselho Nacional de Imigração – CNIg
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Read Nilton Freitas’ letter
Brasília, October 11, 2006
Dear Sir:
I am glad to send you the attached text as approved at the VIII Ordinary Meeting
of the National Council of Immigration (CNIg), held on October 10 in substitution
to the present Normative Resolution 58 of our CNIg, regulating the call of foreign
professionals for work to be carried on board of foreign vessels or oil rigs.
Please find attached an Informative Note as to Objectives and Directives
that constituted the parameter for elaboration of the new Normative
Resolution as well as an Executive Report about the meetings that were held
for consecution of the objectives expressed in the new text.
I take this opportune chance to express my most sincere recognition to
the effort and dedication your good self dispensed the subject along these
13 months of debates, consultations and negotiations, with regard to the
matter that demanded us 13 formal meetings with the elaboration and
analysis of 13 versions of texts.
I underline, most of all, the efficiency of the method of consulting the
parts that are directly involved, as sustained by the present administration
of CNIg, thus gathering more specialized know-how for elaboration of the
Norm and efficiency as to its application, reducing the risks of distortion
and mistakes. In this sense I hereby commend the initiative of the Union
Labor Attorney Office, the active and edifying participation of SINDMAR
– Merchant Marine Officers’ National Union, CONTTMAF – Waterways, Civil
Aviation, Dockers and Fishing Activities Workers’ National Confederation,
FUP – Oil Workers’ Federation, Oil Workers’ Federation of the North of Rio
de Janeiro State, Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., SYNDARMA – Shipping
Companies’ Syndicate, IBP – Brazilian Petroleum Institute, ABESPETRO
– Brazilian Association of Service Companies of Petroleum, and representatives of several companies of the activity.
I am convinced that, by means of the ample consult and of the dialog kept
at a high technical and institutional standard, we managed, unanimously, to
approve a Normative Resolution that shall contribute for the development
of our Country in the oil and maritime navigation activities together besides
generating qualified employment with a strong impact on our communities.
Finally, I hereby suggest you to report this recognition and these information to the leading direction of your Entity or Institution as, without their
necessary back up we surely would not have reached the level of consensus
we managed thru out this extenuating 13 months journey of negotiation.
As usual, I leave you my best regards.
Cordially
Nilton Feitas – CNIg – National Council of Immigration – President

S I N D M A R ’ s P r e sid e n t ans w e rs

Dear Mr. Nilton Freitas
We hereby acquaint the reception of the text of the new Normative
Resolution as issued by the National Council of Immigration concerning
the call of crewmembers for foreign vessels and oil rigs in operation on
Brazilian jurisdictional waters.
We do thank you for the communication as we take the opportunity
to register our commends and recognition to the efforts and to the
skill displayed by the Ministry of Labor and Employment, by means
of your good self, seconded by the Coordinator of Immigration, Dr. Paulo
Sérgio Almeida – who served as Technical Secretary – to provide the
Brazilian workers of our activity with this Resolution most appropriate
to the national interests. This has been performed with unmeasurable
commitment to the pursuit of consensus.
We have always been aware of the difficulties to attend all demands
duely addressed to the CNIG by the Union Labor Attorney Office, all these
demands, by the way, always lauded by us. Equally, we always knew that
progresses in this area, taking into account the huge commercial interests
at stake, require our comprehension to the fact that the scenario we defend
calls for a process of maturing hearts and minds. In spite of this, we do
recognize that an important step towards this scenario has been achieved.
At last, we are urging the necessary arrangements to put forth – not
only to our affiliated Entities, but also to the professionals we represent
– more than the new text, but, as well, the effort and commitment of the
present Brazilian Government on behalf of the defense of seafarers’ job
market as well as of the generation of employments in our activity.
Fraternally
Severino Almeida Filho – CONTTMAF / FNTTAA / SINDMAR

O SINDMAR mantém a associação de mais de 90%
das categorias que representa. Este percentual é
um orgulho para todos nós. Este índice traduz a força
do nosso Sindicato e a união de nossas categorias.
Participe e colabore cada vez mais com o seu Sindicato.

Há força na união.
UNIFICAR
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Solenidade marca lançamento
de educação complementar
para profissionais qualificados
Cursos da Universidade
Corporativa de Marinha
Mercante já começaram
“Não se faz Marinha Mercante apenas com navios sobre a
água, mas também é fundamental que se faça com decisões
acertadas.” A declaração do Presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, durante a solenidade de lançamento da Universidade
Corporativa de Marinha Mercante, UCM, fruto da parceria entre o
SINDMAR e a UNIGRANRIO, está embasada em algo muito além
do transporte marítimo. O inédito investimento na educação
complementar fortalecerá ainda mais o trabalhador marítimo,
que já possui uma excelente formação nos Centros de Instrução.
O SINDMAR acredita que o investimento nos profissionais do setor
é primordial para a excelência da categoria. O evento de lança-
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Solemnity to engrave the
launching of complimentary
training for qualified professional
Courses at Merchant Marine Corporative
University have already begun
“Not only ships afloat are necessary for
implementing a Merchant Marine: it is also needed
to take right decisions”. SINDMAR President
Severino Almeida’s statement during the solemnity
to install UCM – the Merchant Marine Corporate
University, a result of the partnership between
SINDMAR and UNIGRANRIO; this statement exceeds,
by far, the sole range of maritime transportation.

The innovating investment on complementary
training will strengthen, even more, the seafarers
which, since long, have already gotten an excellent
background acquired at the Maritime Academies.
SINDMAR believes that investing on seafarers is a
fundamental step to achieve excellence for all the
seafaring class. The event took place last May 11,
at the Navy Cultural Court in Rio de Janeiro, where
more than 150 guests including civil and military
authorities, union leaders, shipping executives,
seafarers and parliamentarians were gathered.
UNIGRANRIO’s Rector Arody Cordeiro Herdy said
that UCM will continuously seek to contribute for
seafarers complementary education, as basic
graduation is duly carried out by Brazilian Navy.
According to the Rector, beyond courses on
Maintenance Management, Safety, Environment
and Health, as already programmed, other courses
will arise, to fulfill the needs of all seafarers.
“It is relevant to stress that by no means shall
we replace the courses ministered by the Brazilian
Navy. The Corporate University intends to be a

mento da UCM aconteceu no último dia 11 de maio, no Espaço
Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro, e reuniu cerca de 150
convidados, entre autoridades civis e militares, líderes sindicais,
trabalhadores marítimos, executivos de empresas de navegação
e parlamentares.
Parceiro do Sindicato nesta empreitada, a UNIGRANRIO,
representada no evento pelo reitor Arody Cordeiro Herdy,
afirmou que a UCM procurará contribuir cada vez mais para
a educação complementar para os trabalhadores do setor, já
que a formação é realizada pela Marinha. De acordo com o
reitor, além dos cursos de Gerência de Manutenção de Equipamentos e de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, já
programados, surgirão outros, conforme as necessidades dos
trabalhadores marítimos. “É importante frisar que não há hipótese de substituirmos os cursos ministrados pela Marinha. A
Universidade Corporativa será a complementação na formação
dos marítimos”, reitera Arody.
Futuramente, a Universidade Corporativa de Marinha Mercante
estudará a possibilidade de expandir os cursos ministrados pela
instituição para outros estados do Brasil. “A imensa abrangência
do SINDMAR facilitará a aceitação da UCM em outras cidades”,
planeja o reitor da UNIGRANRIO. Arody Herdy ressaltou o ineditisFotos: Leo Almeida

O reitor da UNIGRANRIO frisou que
não há hipótese de a UCM substituir os
cursos ministrados pela Marinha
UNIGRANRIO’s Rector stresses that
under no hypothesis UCM is to replace
courses ministered by Brazilian Navy

Personalidades ligadas ao setor marítimo atentas à exibição do filme de lançamento da UCM
Personalities involved in Maritime Activities watch attentively exhibition of a film concerning UCM launching
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Docent board and managing
group welcome UCM scholars

Luciana Vermell

Corpo docente e grupo gestor
dão boas-vindas aos alunos da UCM
Poucos meses após a cerimônia de lançamento da Universidade Corporativa de Marinha Mercante, as aulas do curso MBA
de Gestão em SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) tiveram
início. A aula inaugural deste curso aconteceu na sede da UCM
no Rio de Janeiro.
Durante a solenidade de abertura, os alunos tiveram o primeiro
contato com os coordenadores e com o grupo gestor da UCM. Os
estudantes também tiveram a oportunidade de conhecer o corpo
docente do curso de SMS da universidade, entre eles a Defensora Pública Luciene Strada, que é autora de diversas publicações
sobre segurança na navegação, o Inspetor Geral da Fronape José
Menezes Filho, que é Doutor em Política e Estratégia Marítimas, e
Paulo de Tarso Gonçalves, Instrutor de Análise Preliminar de Riscos
e especialista em aplicativos informatizados em SMS.
Além de professor da UCM, o Comandante José Menezes
Filho é coordenador do curso de SMS. Durante a aula inaugural,
o Comte ressaltou a importância deste MBA e relatou aos alunos
alguns casos em que o profissional já trabalha como Coordenador
de SMS, mas não possui a certificação.
Os alunos da UCM terão a formação complementar necessária
para o desenvolvimento de atividades relacionadas à Marinha Mercante. É o caso do Oficial Pedro Martins Lima, de 51 anos, inscrito
no curso de Gestão em SMS. “Minha vida profissional praticamente
foi galgada em Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Como já trabalho com SMS, espero adquirir conhecimentos ainda maiores nesta
área”, afirma. Os cursos Gestão em SMS e Gestão de Manutenção
de Equipamentos, ambos ministrados na UCM, visam à qualificação
ainda maior dos trabalhadores marítimos brasileiros.
A sede da UCM fica na Avenida Rio Branco, número 122, 17º
andar, no Centro do Rio de Janeiro. Os interessados em participar
dos cursos da UCM deverão acessar o site www.ucm.org.br ou
entrar em contato pelo telefone (21) 2224-3214.
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Just a few months after the ceremony for
installing UCM – the Merchant Marine Corporate
University – classes of the MBA courses on
Safety Management, Environment Management
and Health Management came to a start. The
maiden class took place at UCM headquarters
in Rio de Janeiro. During the inauguration
solemnity, students made the first contact with
UCM coordinators and with the administrative
group. The students also had the chance to meet
the Docents Board members of the University’s
Health Management Course, as the Public
Defender Luciene Strada – an authoress of several
publications concerning safety of navigation,
the General Inspector of FRONAPE (tanker fleet)
José Menezes Filho,who holds a Doctor Degree in
Politics and Maritime Strategy, and Paulo de Tarso
Gonçalves, Instructor of Preliminary Analysis of
Risks and an expert in informatics applications on
Health Management.
Captain José Menezes Filho, one of UCM
teachers, is also the coordinator for the Health
Management course. At the maiden class, Captain
Menezes stood out the importance of this MBA
and reported to the students the existence
of professionals who already work as Health
Management Coordinator although not bearing
a certification.
The students of the UCM will acquire
complementary training to perform professional
activities related to the merchant marine. It is
the case of Deck officer Pedro Martins Lima, 51,
who enlisted in the Health Management Course.
“My professional life practically was based on
Safety, Environment and Health. As I already
work with Health Management, I am going to
gain wider knowledge on this area”, states he.
The courses on Health Management, Equipment
Maintenance and Management both ministered
by UCM, aim to provide a still better qualification
to the Brazilian seafarers.
UCM headquarters are located at Avenida Rio
Branco 122, 17th floor, downtown Rio de Janeiro.
Those who are interested to participate in UCM
may access www.ucm.org.br or call (21) 2224-3214.

Jandira Feghali lembrou que o SINDMAR
é o primeiro Sindicato a investir
em educação corporativa no Brasil

O Presidente da Transpetro,
Sérgio Machado, disse que o futuro
da Marinha Mercante está ligado
à educação e à tecnologia

Jandira Feghali reminded that
SINDMAR is the first Labor Union to invest
in corporative education in Brazil

TRANSPETRO’s President, Sérgio
Machado, states that the future
of the Merchant Marine is attached
to education and technology

O Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, e o
reitor da Unigranrio, Arody Herdy, trocam cumprimentos
durante a solenidade de lançamento da UCM
SINDMAR’s President, Severino Almeida, UNIGRANRIO’s
Rector, Arody Herdy, exchange compliments during
the solemnity of UCM launching
Fotos: Leo Almeida

complement on seafarers training”, reiterates
Arody. In the future, the Merchant Marine Corporate
University will consider the possibility to expand its
courses to other Brazilian States. “The wide reach
of SINDMAR will facilitate the acceptance of UCM
in other cities”, plans the Rector of UNIGRANRIO,
Arody Herdy. He stood out the pioneer status
of UCM and the partnership with SINDMAR – the
Merchant Marine Officers Union. “We overcame
the barriers that separated educational institutions
and labor unions or corporations”, states the rector.
National Congress Representative Jandira Feghali,
who, for almost two decades has being struggling
on behalf of Brazilian seafarers, attended the
event. She affirmed that the unreplaceable
graduation provided by Brazilian Navy and the
excellent complementary training to be afforded by
UCM, turn to be of utmost importance for seafarers.
“It is fundamental to invest in professionals.
The sprouting of the Merchant Marine Corporate
University makes SINDMAR the first Brazilian Union
to invest in corporate education”, says she.
Rear Admiral Luiz Antonio Malafaia, Brazilian
Navy’s Shore and Harbor Department Superintendent

mo da UCM e a parceria com a entidade sindical. “Vencemos as
barreiras que separavam as instituições de ensino dos sindicatos
e das corporações”, afirma o reitor.
A Deputada Federal Jandira Feghali, que há quase duas décadas
vem trabalhando em prol dos trabalhadores marítimos brasileiros,
também compareceu ao evento. A deputada afirmou que a insubstituível formação proporcionada pela Marinha e a boa educação
complementar, que será feita pela UCM, serão importantíssimas
para os marítimos. “Investir nos profissionais é primordial. E com
o surgimento da Universidade Corporativa de Marinha Mercante,
o SINDMAR se torna o primeiro sindicato no Brasil a investir em
educação corporativa”, afirma.
O Superintendente de Ensino da DPC, Alte Luiz Antônio
Malafaia, analisou a iniciativa do SINDMAR, que colocou em
prática o projeto Universidade Corporativa. “Esta feliz iniciativa
do SINDMAR em criar a UCM permitirá o desejado aprimoramento a todos que fazem parte da Marinha Mercante”, salientou
o Alte Malafaia.
O Presidente da Transpetro, Sérgio Machado, destacou a importância da UCM para o setor marítimo. “Só fazemos grandes projetos
com coração e mente. O primeiro representa a garra. Já o segundo,
que é a mente, está agregado à tecnologia e à capacidade profissional. O futuro da Marinha Mercante está ligado à educação e à
tecnologia”, afirma Sérgio Machado. Após longos e obscuros anos,
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o investimento, não só financeiro, mas também
educacional e profissional, é primordial para o soerguimento da Marinha Mercante brasileira. Durante
a cerimônia de lançamento da UCM, o Presidente
da Transpetro lembrou que 96% do transporte no
mundo são feitos pelo mar. “Só se faz Marinha
Mercante competitiva com pessoas bem preparadas”, afirma. A frase do Presidente da Transpetro é
melhor entendida ao constatarmos que os setores
mais competitivos da economia nacional têm vasta
experiência nesta modalidade educacional.
A Universidade Corporativa de Marinha Mercante acredita que a recuperação da Marinha
Mercante traduzirá em uma maior demanda
por profissionais altamente especializados e
qualificados no setor marítimo. Além dos trabalhadores, os cursos da UCM favorecerão também
as empresas, que terão empregados com uma
qualificação ainda maior. Assim, as companhias
terão um excelente retorno trabalhista para o
alcance de metas e produção. Desta forma, e com
uma remuneração compatível com a qualidade
profissional, a rotatividade dos funcionários será
brutalmente reduzida.

registered: “This happy initiative of SINDMAR to found MCU will
give pace to the desired improvement of all those who work in the
merchant marine”, highlighted Admiral Malafaia.
The President of Transpetro – PETROBRAS subsdiary for transport,
terminal and ducts – Sérgio Machado, detached the importance of UCM
for the maritime industry. “Only with heart and mind can we afford
great projects. The heart means stamina while the mind is aggregated
to technology and to professional skill. The future of the merchant
marine is linked to education and technology“, affirms Sérgio Machado.
After long and cloudy years, this investment, not only financial, but
also educational and professional, is fundamental for the upraising of
the Brazilian Merchant Marine. During the MCU inauguration ceremony,
the President of Transpetro reminded that 96% of world trade is
carried by sea. “A competitive Merchant Marine demands high skilled
personnel”, affirms he. TRANSPETRO President’s statement can be better
understood as one observes that the most competitive sectors of our
national economy display a vast experience on the educational mode.
The Merchant Marine Corporate University has for clear that the
recovery of the fleet will require a major demand for highly skilled
professionals by the maritime industry. Beyond labors, MCU will also
favor the companies which will be able to increase their laborers skill.
Therefore they may obtain better results in the pursuit of their goals.
Better wages in pace with increased professional qualification
and reduced turn over of labor force are thus expected.

Fotos: Leo Almeida

O Presidente do Syndarma, Hugo Figueiredo
(abaixo), e o Presidente do Sinaval, Ariovaldo
Rocha (ao lado), destacam a criação da UCM
SYNDARMA’s Presidente, Hugo Figueiredo
(picture below), and SINAVAL’s President, Ariovaldo Rocha
(picture on the right), detach the creation of UCM

O Superintendente de Ensino da
DPC, Alte Malafaia, afirmou que a
UCM permitirá o aprimoramento a
profissionais que fazem
parte da Marinha Mercante
Brazilian Navy’s Ports and Coast
Department Teaching Superintendent,
Admiral Malafaia, affirmed that
UCM will lead to proficiency of all
Merchant Marine professional
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ES P A Ç O M A RIN H A MERC A NTE DO F UTURO

Integrando gerações
A revista UNIFICAR destina este espaço exclusivamente para a publicação de textos de alunos do Ciaga e do Ciaba.
Os textos deverão revelar o entendimento dos autores sobre assuntos relacionados à atividade mercante marinheira.
A escolha do texto a ser publicado caberá à editoria da UNIFICAR, que poderá recusar a publicação de textos impróprios
ou inadequados ao perfil editorial da revista. Vale lembrar que é imprescindível que o texto tenha, no máximo,
3.200 toques e que esteja acompanhado de uma foto do autor(a) em que o rosto esteja destacado.

Para participar desta seção, o(a) aluno(a) do Ciaga ou do Ciaba deverá enviar o texto pelo e-mail imprensa@sindmar.org.br.

A presença da mulher
na Marinha Mercante
Aluna: Júlia Gabriela de Almeida Soares – 3º ano de Máquinas – Ciaba

O homem sempre travou batalhas com o objetivo de
conquistar reconhecimento da condição humana. Esse
reconhecimento se traduz não só na satisfação de necessidades como alimentação, moradia, segurança, emprego
ou salários dignos, mas também no respeito do valor do
ser humano. Exemplos de tais batalhas são notados no
empenho da mulher em participar, profissionalmente
da sociedade, e é graças às mesmas que há a presença feminina em diversas áreas do campo de trabalho.
Áreas que há pouco eram dominadas exclusivamente
por homens, como a Marinha Mercante, começaram a
ceder espaço de forma ainda pouco numerosa, porém
crescente, às mulheres.
A competência e interesse na profissão marinheira são
demonstrados pela mulher nas Escolas de Formação de
Oficiais da Marinha Mercante, onde hoje é bastante comum
a presença feminina, o que não existia há nove anos. Isto é
claramente notado através da observação da quantidade de
alunas formadas a cada ano. A primeira turma de oficiais da
Marinha Mercante do Ciaba a receber mulheres foi em 1997
e formou, em 2000, nove alunas. Em 2005, formaram-se
19. No ano seguinte, 28. Vale ressaltar que a participação
feminina nas Escolas de Formação ocorre tanto no curso
de Náutica como no de Máquinas.
Em 2006, pela primeira vez simultaneamente no Ciaba,
a presença de duas mulheres nos papéis de ComandanteAluna e de Imediata-Aluna é destaque. As duas juntas com
outras cinco Oficiais-Alunas e sete Oficiais-Alunos trabalham
em conjunto pra cumprirem as tarefas sem distinção de
sexo. É deste modo que a aluna da EFOMM anseia trabalhar
a bordo dos navios.

As expectativas do que será encontrado a bordo, de como
se desenvolverá a instrução durante o importante período de
estágio chamado praticagem e de como será o relacionamento
com as pessoas de bordo que auxiliarão a formação neste
período são muitas, visto que estes são pontos que contribuem relevantemente para a adequação à vida marinheira e
ao nível de conhecimentos exigido pelo mercado de trabalho.
Há a preocupação por parte da aluna em desenvolver tarefas
durante o estágio e de se relacionar bem com os tripulantes
para que, assim, o período de instrução possa ser aproveitado
sem preconceito ou distinção de sexo. As expectativas e as
preocupações não se encerram no período de praticagem; se
estendem à adaptação da profissão de Oficial Mercante, à melhoria profissional contínua e ao alcance do topo da carreira.
Através de exemplos do desempenho das mulheres nas
Escolas de Formação e a bordo, percebe-se que as mesmas
são capazes tanto quanto os homens de desenvolver tarefas
da profissão. Os obstáculos da mulher ligados à estrutura
física são superados pelo desenvolvimento tecnológico e pela
dedicação e inteligência, que fazem as oficiais conquistarem
respeito e confiança a bordo.
A participação da mulher na Marinha Mercante representa
não só mais uma fonte de força de trabalho ou uma vitória
feminina; representa um avanço ao cenário marinheiro. Nele,
a mulher imprime uma nova maneira de agir, coloca seu
olhar, jeito e ritmo de trabalho, ajudando a transformá-lo
num ambiente mais moderno, equilibrado e menos distante
de uma vida social. A presença a bordo da mulher, além de
reafirmar a necessária igualdade de oportunidades como ser
humano, torna o padrão marinheiro mais sociável e humanizado, sem perder a qualidade exigida pelo mercado.
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Centros de Instrução celebram

Dia Marítimo Mundial
Instruction Centers celebrate
World Maritime Day
Once again World Maritime day has been
celebrated all over the Globe. This year the
celebration took place in September 28. In Rio
the solemnity was held at CIAGA (Centro de
Instrução Almirante Graça Aranha). Admiral Roberto
de Guimarães Carvalho, General Commander of
Brazilian Navy, Rear Admiral Marcos Martins Torres,
Commander of Harbors an Coast Navy Department,
Captain Julio César Barcellos, Commander of CIAGA,
Merchant Marine cadets, directors and managers
of the principal maritime companies assisted the
event. CONTTMAF, SINDMAR and other seafarer
sister-unions were also present at CIAGA.
IMO Secretary-General, Efthimios Mitropoulos,
addressed the Day Message highlighting, among
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Mais uma vez o Dia Marítimo Mundial foi celebrado em
todo o planeta. Este ano, a comemoração ocorreu no dia 28
de setembro. No Rio de Janeiro, a solenidade foi realizada no
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, Ciaga. A cerimônia
contou com a presença do Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, do Diretor da
DPC, Vice-Almirante Marcos Martins Torres, do Comandante do
Ciaga, CMG Julio César Barcellos, de futuros oficiais mercantes e
de diretores e gerentes das principais empresas de navegação.
A CONTTMAF, o SINDMAR e os sindicatos marítimos co-irmãos
também prestigiaram a celebração no Ciaga.
O Secretário-Geral da IMO, Efthimios Mitropoulos, enviou
a Ordem do Dia que discorreu, entre outros assuntos, sobre a
segurança nos navios e a redução do risco de acidentes. O Diretor de Portos e Costas, Alte Torres, palestrou sobre os anseios
e as perspectivas que rondam a Marinha Mercante.
Durante a cerimônia, o Almirante-de-Esquadra Roberto de
Guimarães Carvalho convidou o Presidente da CONTTMAF, Severino Almeida, o Presidente do Syndarma, Hugo Figueiredo, e

O Dia Marítimo Mundial reuniu no Rio de
Janeiro o Comandante do Ciaga, CMG Barcellos,
e o Presidente do CONTTMAF, Severino Almeida

FOTOS: Luciana Vermell

World Maritime Day gathered in Rio de Janeiro
Captain Barcellos, Commander of CIAGA, and
Severino Almeida, President of CONTTMAF

Representantes do setor marítimo depositam coroa de flores
em homenagem ao patrono da Marinha Mercante, Visconde de Mauá
Shipping Sector Representatives place a crown of flower in homage
to the Patron of Brazilian Merchant Marine, the Viscount of Mauá

o Diretor de Transportes da Transpetro, Agenor
César Junqueira Leite, para homenagearem Visconde de Mauá, depositando uma coroa de flores
em frente à estátua deste que é o patrono da
Marinha Mercante. O gaúcho Irineu Evangelista
de Souza, que recebeu o título de Visconde em
1874, chefiou a construção do primeiro estaleiro
no país, em Ponta da Areia, em Niterói. Visconde
de Mauá foi precursor da valorização da mãode-obra e do investimento em tecnologia. No
segundo ano do estaleiro, ele empregou mais
de mil operários. Nos onze primeiros anos, a
unidade construiu 72 navios.
Em Belém, a celebração do Dia Marítimo
Mundial ocorreu no Centro de Instrução Almirante
Braz de Aguiar, Ciaba, e foi capitaneada pelo
Comandante da escola, CMG Mário Rodrigues da
Costa Filho. O Chefe do Estado Maior, CMG Carlos
Alberto Auffinge, e o então Capitão dos Portos da
Amazônia Oriental, CMG Silva Júnior participaram
da cerimônia no Centro de Instrução. A solenidade ainda contou com a presença do Delegado
Adjunto do SINDMAR, Darlei Pinheiro, além de

other themes, safety on board ships and reduction of
accidents level. Harbour and Coast Commander, Admiral Torres,
discoursed about expectations and perspectives envolving
the Merchant Marine
During the solemnity, Admiral Roberto de Guimarães Carvalho
invited CONTTMAF Presidente, Severino Almeida, SYNDARMA
(Maritime Companies Syndicate) President Hugo Figueiredo, and
Transpetro Director of Transports Agenor César Junqueira to pay
homage to the Viscount of Mauá, the Patron of Brazilian Merchant
Marine, laying flowers on his monument. The gaúcho (gentilic
for those who are born in the Brazilian State of Rio Grande do
Sul) was agraciated with the title of Viscount in 1874, led the first
shipbuilding in a Brazilian yard, at Ponta d’Areia, Niterói, Rio de
Janeiro. The Viscount of Mauá was the pioneer in valorizing Brazilian
workers and in investing in technology. In his second shipyard he
employed more than one thousand workers and in the first eleven
years he built 72 ships.
In Belém do Pará, the celebration of World Maritime Day took place
at Centro de Instrução Almirante Brás de Aguiar (CIABA) and was
headed by the Academy Commander, Captain Mário Rodrigues da
Costa Filho. Chief of Naval Staff, Captain Albert Auffinge, East Amazon
Ports Captain, Captain Silva Júnior. Unipilot (East Amazon Pilots
Association assisted the ceremony at CIAGA. Darlei Pinheiro, Adjunct
Director of SINDMAR, besides other civil and military authorities also
assisted the solemnity.

autoridades civis e militares.
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Navegando em pleno
Centro do Rio de Janeiro
Interação entre softwares credencia o recém-inaugurado Centro
de Simulação Aquaviária como o mais moderno do mundo
A preocupação em relação à segurança do tripulante e
da embarcação é crônica no mundo todo. Mesmo com vasta
experiência e ótima qualificação, características tão comuns
a trabalhadores marítimos brasileiros, nenhum profissional
está livre de se envolver em incidentes ou até mesmo
acidentes que possam trazer prejuízos à vida humana e à
embarcação. Assim, a necessidade de um constante aprimoramento para o bom desempenho da atividade passa
a ser extremamente importante, mesmo com as lições
aprendidas no dia-a-dia da vida marinheira.
A melhor alternativa para este aprimoramento é a simulação, que é a forma mais eficiente e econômica para criar
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Sailing along an avenue
downtown Rio de Janeiro
Interaction of softwares ranks the recently
inaugurated Waterway Simulation Center
(CSA) as the most modern in the world
Supervision of crew members and vessels
safety is a chronic issue all over the world. Although
the vast experience and excellent qualification, so
common among Brazilian seafarers, none of these

FOTOS: Luciana Vermell

Representando o Ministro Sérgio
Rezende, o Secretário Executivo
do Ministério da Ciência e
Tecnologia, Luiz Fernandes,
destacou a importância do
CSA para o país durante a
cerimônia de inauguração do
Centro de Simulação Aquaviária
no Rio de Janeiro
On behalf of Minister Sérgio Resende,
the Executive Attaché for the Ministry
of Science and Technology, Luiz
Fernandes, stressed he importance of
the Simulation Center for the Country
during the its inauguration ceremony
in Rio de Janeiro

professionals is exempt from getting involved with
incidents or even accidents that may bring losses
to human lives and to vessels. Thus, the need for
constant proficiency regarding better performance
of activities becomes extremely important, allied
to the day-by day lessons learned in life at sea.
The best alternative for this improvement is the
simulator, the thriftiest and most efficient form to
raise specific situations without exposing a seafarer
to the dangers of on board training such as wrong
maneuvers and mechanical failures, e.g., which may
harm human lives, the environment or wealth. Setting
the course and sailing the route according to this
North, SINDMAR idealize, approximately three years
ago ,to build a training center, able to simulate each
and every situation at sea.
Last November 27, the world’s most modern
Waterways Simulation Center was inaugurated in Rio
de Janeiro. The Minister of Transports Paulo Sérgio
Passos, the Minister of Fisheries, Altemir Gregolin,
the Executive Secretary of Sciences and Technology
Ministry, Luiz Fernandes, representing Minister
Sérgio Rezende, rendered prestige to the installing
ceremony of CSA, the Waterways Simulation Center.
Beyond the Republic ministers, National Congress

situações específicas sem fazer com que o marítimo, devido a
uma manobra equivocada ou até mesmo problemas mecânicos,
cause danos à vida humana, ao meio ambiente ou, ainda, ao
patrimônio. Traçada a derrota e navegando rumo a este norte, o
SINDMAR idealizou há pouco mais de três anos a idéia de montar
um centro de treinamento com capacidade de simulação de toda
e qualquer situação no mar.
No dia 27 de novembro, o mais moderno Centro de Simulação
Aquaviária do mundo foi inaugurado no Rio de Janeiro. O Ministro
dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, o Ministro da Pesca, Altemir
Gregolin, e o Secretário Executivo do Ministério da Ciência e
Tecnologia, Luiz Fernandes – representando o Ministro Sérgio Rezende
– prestigiaram a solenidade de instituição do Centro de Simulação
Aquaviária, conhecido pela sigla CSA. Além dos Ministros de Estado,
a Deputada Federal Jandira Feghali, o reitor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), Aluízio Teixeira, o Presidente do SINDMAR,
Severino Almeida, o Presidente da Transpetro, Sérgio Machado, o
Presidente do Syndarma, Hugo Figueiredo, o Diretor da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Alte Murillo Barbosa, o
Diretor Geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Haroldo Lima, e
o Secretário Regional da ITF para a América Latina e Caribe, Antônio
Fritz, compareceram à cerimônia de inauguração do CSA, assim
como toda a diretoria do SINDMAR e representantes dos sindicatos
co-irmãos. Pela Marinha do Brasil, o Diretor da Escola de Guerra
Naval, Contra-Almirante Antonio Ruy de Almeida Silva, o Diretor
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O reitor Aluízio Teixeira disse que a parceria entre a UFRJ e o SINDMAR
traduz um importante intercâmbio de conhecimentos técnicos e
científicos para o setor marítimo

Representative Jandira Feghali, Rio de Janeiro State
University’s Rector Aluízio Teixeira, SINDMAR’s President
Severino Almeida, TRANSPETRO’s President Sérgio
Machado, SYNDARMA’s President, Hugo Figueiredo,
ANTAQ – Waterways Transport National Agency‘s
President, Admiral Murillo Barbosa, ANP – National
Petroleum Agency’s Director Haroldo Lima, ITF Secretary
for Latin America and the Caribbean, Antônio Fritz
attended CSA inauguration ceremony, as well as all
Direction Board of Sindmar and other sister labor union’s
Representatives. On behalf of the Brazilian Navy, Naval
War School’s Director, Rear Admiral (UH) Antonio Ruy de
Almeida Silva, Naval System Analysis Center’s Director,
Vice Admiral (VADM) Eduardo Monteiro Lpes,(both
representing Navy’s Chief of Staff, Admiral (ADM)
Euclides Janot de Mattos, CIAGA’s Commander, Captain
(CAPT) Julio César Barcellos, Port’s Captain for Rio de
Janeiro, Captain (CAPT) Monteiro Dias, rendered their

Rector Aluízio Teixeira says that UFRJ/SINDMAR partnership means an important
exchange of technical and scientific knowledge for the maritime activity

Ministro do MCT simula operação
em alto mar
Na semana anterior à inauguração do Centro de Simulação Aquaviária,
o Ministro da Ciência e Tecnologia na ocasião, Sérgio Machado Rezende,
visitou as instalações do CSA, no Rio de Janeiro, para conhecer os
detalhes do Centro de Simulação.
Naquele dia, o Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, explicou
ao Ministro Rezende o funcionamento do mais moderno Centro
de Simulação Aquaviária do mundo. “O CSA opera com softwares
integrados. Se um marítimo cometer uma falha durante o treinamento,
o erro vai surgir para o companheiro ou a companheira que integra a
turma durante o mesmo treinamento. No CSA, a tripulação é treinada
em equipe”, explica Severino, contando que a atualização dos softwares
é feita através de downloads.
Durante a visita, o Ministro da Ciência e Tecnologia da época
experimentou a sensação de participar de um programa de simulação
no CSA. A autoridade manobrou uma lancha de resgate, que segue o
modelo matemático que reproduz com fidelidade a embarcação.
“Passei no teste?”, indagou, com bom humor, Rezende.
No final da visita, o Ministro comentou as particularidades do CSA.
“Fiquei impressionado. Tive a nítida sensação do balanço das ondas do
mar quando experimentei aquele programa de simulação. Realmente
não imaginava o tamanho da complexidade deste Centro de Simulação,
que envolve softwares e hardwares sofisticados”, conta Rezende.
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Science and Technology Minister simulates
high seas operation
One week prior to inauguration of the Waterways Simulation Center,
the Minister of Science and Technology, Sérgio Machado Rezende paid
a visit to the CSA plant in Ro de Janeiro to get to know CSA in details.
That day, the President of SINDMAR, Severino Almeida, explained to
Minister Rezende the operation of the world’s most modern Waterways
Simulation Center. “CSA operates integrated softwares. Should a seafarer
make a mistake during a drill the wrong action will be shown to his (her)
training crew companion. At CSA the crew is trained as a whole team”,
explains Severino, reporting that software update is kept by downloads.
During the visit the Science and Technology Minister lived the
experience of participating in a simulation program at CSA.
His Excellency maneuvered a rescue boat that obeys a mathematical
model that reproduces faithfully the vessel.”Have I passed the test?“,
asked, in good humor, Rezende.
At the end of the visit the Minister remarked the particularities
of CSA; “I am impressed. I had the clear impression of the swell
while trying the simulation program. I really could not imagine
the complexity of this Simulation Center with all its sophisticated
software and hardware.”, reported Rezende.

prestige to the solemnity. Upon starting the operations
of CSA a vessel was virtually maneuvered and operated
downtown Rio de Janeiro.

Partnerships, strugle and conquests
To materialize the institutional project of this Simulation
Center, SINDMAR established a partnership with the Federal
University of Rio de Janeiro (UFRJ) in October, 2005. At the
occasion of the signature of the Covenant binding the Union
and UFRJ, Rector Aluízio Teixeira stated that the partnership
between the Teaching Institution and the Trade Union
meant an important exchange of technical and scientific
expertise for the maritime activity. Information collected
from researches and studies led at UFRJ oceanic tank – which
allow physical experiments – are to be complemented by
CSA in order to enable their visualization by means
of available models in softwares. This exchange is the fruit

do Centro de Análises de Sistemas Navais, Vice-Almirante
Eduardo Monteiro Lopes (ambos representando o Chefe do
Estado-Maior da Armada, Almirante-de-Esquadra Euclides
Duncan Janot de Matos), o Comandante do Ciaga, CMG Julio
César Barcellos, e o Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, CMG
Monteiro Dias, prestigiaram a solenidade. O início das operações do CSA colocou, virtualmente, uma embarcação para
manobrar e operar em pleno Centro do Rio de Janeiro.

Parceria, lutas e conquistas
Para viabilizar o projeto institucional deste Centro de
Simulação, o SINDMAR firmou uma parceria com a Universidade
Federal do Rio de Janeiro em outubro de 2005. Na ocasião da
assinatura do convênio entre o Sindicato e a UFRJ, o reitor Aluízio
Teixeira afirmou que a parceria entre a instituição de ensino
e a entidade sindical significa um importante intercâmbio de
conhecimentos técnicos e científicos para o setor marítimo. As
informações das pesquisas e dos estudos do tanque oceânico
da UFRJ, que possibilita a experiência física no mar, serão complementadas pelo CSA que possibilitará uma experiência visual
com os modelos disponíveis nos softwares. Esta permuta é fruto
da destreza em pesquisas da universidade e da experiência
de homens e mulheres do mar organizados no SINDMAR. “É a
primeira vez que a universidade firma um convênio desta magnitude com um sindicato de trabalhadores”, afirma o reitor.
A pedido da UFRJ, a Deputada Federal Jandira Feghali, que
há quase duas décadas é uma das grandes defensoras dos interesses dos trabalhadores marítimos, apresentou uma emenda
parlamentar de R$ 2,5 milhões ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, MCT. O financiamento para a aquisição dos equipamentos que compõem o Centro de Simulação Aquaviária foi
obtido somente no início de 2006 após a aprovação e liberação
do Ministério. Nesta mesma época, a universidade fez uma
pesquisa mundial de preços e decidiu pela Transas Marine USA
Inc, que apresentou as melhores cotações de preços, prazos
de entrega dos equipamentos e softwares, integração dos
produtos e melhores tecnologias em simulação.
Simultaneamente, o SINDMAR adquiriu e preparou o 14º
andar do edifício localizado na Avenida Presidente Vargas,
número 309, no Centro do Rio de Janeiro (um andar abaixo
da sede do Sindicato), para receber e montar os equipamentos que compõem o Centro de Simulação Aquaviária.
De acordo com o convênio firmado com a UFRJ, o Sindicato
é o responsável pelas obras de estrutura, pela montagem e
pela manutenção do CSA. Logo após a aprovação da emenda
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o SINDMAR iniciou
as obras estruturais do Centro de Simulação. “Investimos

UNIFICAR

Número 24

Edição Especial

51

Sérgio Machado, Presidente da Transpetro: “Com este Centro de Simulação, teremos condições de treinar nossos homens e mulheres no Brasil”
Sérgio Machado, President of Transpetro: “After this Simulation Center we will have conditions to train our men and women in Brazil”

até agora pouco mais de R$ 1,1 milhão neste projeto, sem
falarmos na aquisição do imóvel de 400 metros quadrados
em pleno centro comercial do Rio de Janeiro”, afirma o
Presidente do SINDMAR, Severino Almeida.

of dexterity in researches of the University and of the
experience of seafarers, women and men, organized at
SINDMAR. “It is the first time the University firms a Covenant
of such a magnitude with a labor Union”, states the Rector.

A Deputada Jandira Feghali resume a importância do
Centro de Simulação Aquaviária para o Brasil e lembrou
a natural vocação marítima do país. “O Brasil possui uma
enorme rede hidroviária e mais de sete mil quilômetros
de costa. Tenho certeza de que a soma da habilidade em
pesquisas da UFRJ com a seriedade e o trabalho do SINDMAR
e o apoio e o incentivo da Autoridade Marítima resultarão
no tão esperado estímulo à vocação marinheira”, confia.
“O CSA é um dos projetos que mais tenho orgulho de ter
participado”, declara Jandira. Apoiando a determinação da
Deputada, o Presidente do Syndarma, Hugo Figueiredo,
destaca que a importância em construir navios não pode
estar isolada. Segundo ele, é preciso, também, investir em
recursos humanos.

By request of the University – UFRJ – National Congress
Representative Jandira Feghali, who, for almost two
decades has been one of the greatest supporters of
seafarers interests, presented a parliamentary amendment
of R$ 2,5 million to the Ministry of Science and Technology.
Financing to acquire the equipments that integrate CSA
was only obtained in the beginning of 2006, after approval
and liberation by the Ministry. Meanwhile, the University
conducted a world research on prices and decided for
Transas Marine USA Inc., which presented the best
quotations, plant and software delivery terms, products
integration and better technologies in simulation.

Mais avançado tecnologicamente do que os já renomados
centros da Dinamarca, Noruega e Estados Unidos, o Centro de
Simulação Aquaviária instalado no Rio de Janeiro desvenda um
segredo. “Os outros projetos são desenvolvidos por técnicos
em informática. O CSA foi idealizado por oficiais da Marinha
Mercante e, a partir da nossa realidade, foi desenvolvido por técnicos especializados. Este Centro de Simulação engloba centenas
de situações da vida marinheira”, confidencia o Oficial Marcos
da Silveira, que também é o Coordenador Técnico do CSA.
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Simultaneously, SINDMAR acquired and prepared
the 14th floor of the building placed at Presidente Vargas
Avenue, 309, downtown Rio de Janeiro (one floor below
Union’s Headquarters) to accommodate and to assemble the
equipments that compose CSA. According to the Covenant
signed with the University (UFRJ) the Labor Union remains
responsible for structural works, assembly and maintenance
of CSA. Soon after the approval of the parliamentary
amendment by Science and Technology Ministry, SINDMAR
started the structural works of CSA. “Up to now we have

invested a little bit more than R$ 1,1 million in this project,
without taking into account the acquisition of this 400 square
meter estate in plain Rio de Janeiro downtown commercial
area”, affirms SINDMAR’s President, Severino Almeida.
National Congress Representative Jandira Feghali
resumes the importance of the Waterways Simulation
Center (CSA) for Brazil and remarked the natural maritime
vocation of the Country. “Brazil has an enormous
waterways net and its coast is longer than seven thousand
kilometers. I am sure that the addition of researches
expertise of UFRJ with the seriousness and labor of
SINDMAR plus the support and incentive of Brazilian
Maritime Authority will result in the so much expected
stimulus to the seafaring vocations“, trusts she. ”CSA is
one of the projects I am most proud to have participated”,
declares Jandira. Hugo Figueiredo, SYNDARMA’s President,
supporting Jandira’s determination, detaches that the
importance of building ships can’t be isolated. According
to him, it is also needed to invest in human resources.

O CSA é o único Centro de Simulação no planeta que apresenta uma perfeita interação entre todos os equipamentos e
os softwares. Desta forma, os exercícios simulados passam a
ser fiéis à realidade e a qualquer situação específica, já que
se houver algum dado equivocado ou atitude praticada erroneamente por algum dos marítimos em atividade no CSA, o
sistema apontará a falha. Os oficiais e técnicos em operações
marítimas treinarão agindo em equipe e não isoladamente
ou por categorias. “Cada companheiro ou companheira que

A Deputada Federal Jandira Feghali apresentou uma emenda parlamentar
ao Ministério da Ciência e Tecnologia a pedido da UFRJ para a aquisição
dos equipamentos que compõem o Centro de Simulação Aquaviária.
Congress Representative Jandira Feghali presented a parliamentarian amendment
to the Ministry of Science and Technology, by request of UFRJ, for acquiring
equipments that integrate the Waterways Simulation Center

Technologically ahead of the renowned centers of
Denmark, Norway and USA, CSA installed in Rio de Janeiro
discloses a secret. “Other Centers have been developed
by Informatics experts. But CSA has been developed by
Merchant Officers, and with its start point in our reality,
it was developed by specialized technicians. This
Simulation Center matches hundreds of seafaring life
situations”, reports Deck Officer Marcos da Silveira,
Technical Coordinator of CSA.
CSA is the only Simulation Center on the planet
to display a perfect interaction of all equipments
and software. Therefore, the simulated drills happen
to reproduce the strict reality and any other specific
situation: should there be any mistaken data or wrong
action committed by a CSA training seafarer, the system
will indicate the failure. Officers and other maritime
activities experts will be trained acting as a crew and not
individually or by category. “Each Companion to enroll a
crew is important and each and every one depend on the
commitment of the whole team with the success of the
maneuver or of the operation“, states Severino Almeida.
Everything happens as in real life. By the way, every
operation at CSA is monitored by the Instructors by means
of cameras spread in all compartments, i.e, training rooms.
Beyond this monitoring, simulations will be recorded
so that seafarers can review, with the assistance of the
instructors, either correctness or mistakes performed on
training.”Doubtlessly this will contribute for professional
proficiency. All conditions are according to reality”, states
Vice-President of SYNDARMA, Cláudio Décourt.

Durante a inauguração do Centro de Simulação Aquaviária, o
Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, convida todos a conhecerem
o CSA em operação
During the inauguration, President of Sindmar, Severino Ameida,
invites all attendants to watch CSA in operation
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“Vamos aperfeiçoá-los aqui no Brasil”
Entre as diversas autoridades presentes na solenidade de inauguração
do Centro de Simulação Aquaviária no dia 27 de novembro de 2006,
o Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, destacou a ampliação
dos investimentos neste setor no país e a necessidade de profissionais
cada vez mais qualificados.
Paulo Sérgio Passos também salientou a importância do setor
marítimo. “Este segmento é extremamente estratégico e vital para
o país. O homem sempre será o centro das esferas da qualificação
e da capacitação”, afirma Passos.
Para o Ministro, o CSA reduzirá significativamente o treinamento feito
pelos trabalhadores marítimos nos centros de simulação espalhados
pelo mundo. “O início das operações do Centro de Simulação Aquaviária
significa independência e agilidade. Vamos deixar de enviar nossos
profissionais para fora do Brasil para aperfeiçoá-los aqui no país. Cada
vez mais o Brasil está qualificando nossa infra-estrutura e nossos
profissionais”, aposta.
Os Ministros da Pesca e dos Transportes, Gregolin e Passos,
respectivamente, simulam operação no porto de Nova York durante a
apresentação do CSA no dia da inauguração do Centro
Gregolin and Passos, respectively Minister of Fisheries and Minister of Transports,
simulate an operation for entering the Port of New York at CSA inauguration

forma a tripulação é importante e todos dependem do
comprometimento da equipe para o sucesso na manobra
ou operação”, afirma Severino Almeida. Tudo acontece
como na realidade. Aliás, toda operação no CSA é monitorada pelos instrutores através de câmeras espalhadas nos
compartimentos, isto é, nas salas de treinamento. Além
deste monitoramento, as simulações são gravadas para os
aquaviários poderem rever, juntamente com os instrutores,
os acertos e os erros cometidos durante o treinamento.
“Sem dúvida isto ajudará o aprimoramento profissional.
Todos os requisitos estão de acordo com a realidade”, afirma
o Vice-Presidente do Syndarma, Cláudio Décourt.
Aperfeiçoar. Esta é a palavra que melhor define a
finalidade do CSA, que é um Centro complementar à formação realizada pelo Ciaba e pelo Ciaga. Os pilares deste
Centro de Simulação Aquaviária são o aprimoramento
profissional com treinamentos específicos e o desenvolvimento de projetos embasados na política de ensino
profissional adotada pela Autoridade Marítima. Nenhum
aquaviário ou futuro trabalhador marítimo irá aprender a
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O Ministro Passos também destacou a iniciativa da UFRJ e do
SINDMAR em transformar o projeto do CSA no mais moderno Centro de
Simulação do planeta. “Este Centro de Simulação colocou o Brasil como
referência em simulação no cenário internacional”, afirmou, na ocasião,
Paulo Sérgio Passos.

Upgradingt. This is the best word to define the
objectives of CSA, a complement to the basic graduation
led by CIAGA and CIABA. The pillars of this Waterways
Simulation Center are professional promotion by specific
trainings and the development of projects based on
professional teaching adopted by the Maritime
Authority. No seafarer or future seafarer is to learn
how to navigate or operate at the CSA which has been
created exclusively for bettering the professionals
committed to the maritime activity.
Responding for the constant updating of CSA, the
software will always be programs of last generation
as constant updating is to be performed by means of
on line downloading. Therefore it won’t be necessary to
replace CSA equipment to keep it up to date: downloading
the software updating files by the internet will reduce
considerably maintenance costs of the Center and will
preserve modernity of CSA. “With this constant updating
there will be a continuous evolution. Circa one thousand
professionals will be upgraded every year at CSA“, foresees
Marcos da Silveira.

Let’s upgrade them in Brazil
Among several authorities to attend the inauguration solemnity
of CSA in November 27, Transports Minister, Paulo Sérgio Passos,
stressed that investments in his area will be increased and therefore
the need for qualified professionals.
Paulo Sérgio Passos always highlighted the importance of maritime
transport. “This segment is extremely strategic and vital for
the country. The man will always be the center of qualification
and capacitation spheres”, states Paulo Sérgio Passos.
According to the Minister, CSA will reduce, considerably, training
given to seafarers at the simulation centers spread around the world.
“The beginning of operations at CSA means independence and agility.
We will stop sending our professionals abroad and, instead, we are
going to upgrade them here in our country. Each time more Brazil
is improving our infrastructure and our professionals“, predicts he.
Passos also highlighted the leading action of UFRJ and SINDMAR
to make CSA project become the most modern in the Planet.
“This Simulation Center has placed Brazil as a reference in
simulation in the international scenario”, affirmed, at the occasion,
Paulo Sérgio Passos.

Besides being technologically ahead other Simulation
Centers spread around the world as to the item
interaction of equipments and software, CSA starts its
operation with an additional significant advantage for
Brazilians in comparison to other Centers in North America
and Europe: the proximity to head offices of the main
shipping companies settled in Brazil. “Cost cuts companies
will achieve as they reduce or even stop sending
seafarers abroad to get this training is a relevant factor.
When CSA starts to operate here in Rio de Janeiro, it will
be easier and cheaper to enhance proficiency of Brazilian
seafarers“, believes General Inspector of FRONAPE,
Captain José Menezes Filho. Companies spend up to US$
20 thousand per course to qualify a seafarer at European
Simulation Centers. The President of TRANSPETRO, Sérgio
Machado, declared that the Country cannot give up
having a strong Brazilian Merchant Marine. “Without
technology there is no sustainability. Brazil has all
conditions to afford a sovereign Merchant Marine. With
this simulation Center we will have conditions to train
our men and women in Brazil”, trusts Sergio Machado.
Bruno Lima Rocha Administrative Director of Norsul thinks

navegar ou operar no CSA, que foi criado exclusivamente
para o aperfeiçoamento dos profissionais do mar.
Responsáveis pela constante atualização do CSA, os
softwares sempre serão programas de última geração porque
a constante atualização é feita através de downloads. Desta
forma, não será preciso a troca do maquinário do Centro de
Simulação para mantê-lo atual; baixar os arquivos de atualização
dos softwares pela internet reduzirá expressivamente o custo
de manutenção do Centro e manterá a modernidade do
CSA. “Com esta constante atualização, haverá uma evolução
contínua. Cerca de mil profissionais se aperfeiçoarão por ano
aqui no CSA”, prevê Marcos da Silveira.
Além de estar à frente tecnologicamente de outros Centros
de Simulação espalhados pelo mundo no quesito interação
entre equipamentos e softwares, o CSA entra em operação com
mais uma vultosa vantagem para os brasileiros em relação aos
melhores Centros da América do Norte e Europa: a proximidade
com os principais escritórios das empresas de navegação instalados no Brasil. “A redução de gastos que as companhias farão
quando diminuírem ou até mesmo pararem de enviar marítimos
a outros países para esta qualificação é um fator relevante. Com
o CSA funcionando aqui no Rio (de Janeiro), será mais fácil e mais
barato trabalhar o aprimoramento dos profissionais marítimos
brasileiros”, acredita o Inspetor Geral da Fronape, Comte José
Menezes Filho. As empresas gastam até US$ 20 mil por curso
para qualificar o marítimo nos Centros de Simulação na Europa.
O Presidente da Transpetro, Sérgio Machado, afirmou que o país
não pode abrir mão de possuir uma Marinha Mercante brasileira
forte. “Sem tecnologia não há sustentabilidade. O Brasil tem
toda condição de ter uma Marinha Mercante soberana. Com
este Centro de Simulação, teremos condições de treinar nossos
homens e mulheres no Brasil”, confia Sérgio Machado. Para
Bruno Lima Rocha, Diretor Administrativo da Norsul, a localização do CSA é estratégica. “Além de estar localizado no Centro
da cidade do Rio de Janeiro, o Centro de Simulação Aquaviária
está próximo do porto e das sedes das principais empresas de
navegação que operam no país”, opina.

Surpreendendo
em cada detalhe
A entrada do Centro de Simulação é monitorada. Apenas
instrutores, alunos matriculados em cursos e pessoas previamente autorizadas poderão ingressar nas dependências do CSA.
Para evitar qualquer interferência de barulhos e movimentações
externas, as janelas do Centro de Simulação são isoladas acusticamente. Cada turma será formada por no máximo seis alunos
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que formarão a tripulação a bordo do Centro de Simulação
Aquaviária. Para retratar a realidade, os alunos terão de usar
os Equipamentos de Proteção Individual durante todo o treinamento. O passadiço do CSA, por exemplo, reproduz fielmente o
compartimento de uma embarcação. “É impressionante como
há uma infinidade de detalhes. A gente se sente numa verdadeira embarcação”, declara o Comte José Menezes Filho. E isso
é verdade. “A fidelidade à realidade é tanta que nos exercícios
em que o mar está sob mau tempo, alguém que não tenha
intimidade com o trabalho no mar pode até marear”, conta
o Segundo Diretor Financeiro do SINDMAR, Jailson Bispo, que
coordenou as obras para a instalação do CSA.
O projeto do Centro de Simulação Aquaviária é composto
de três etapas. A primeira está relacionada à opção e à instalação dos equipamentos no espaço físico. O cumprimento
desta etapa resultou em um passadiço offshore que poderá
ser usado por Práticos e Comandantes como dois navios
independentes. O passadiço instalado é do tipo “classe A”,
que é composto por um console de vante com sete telas de
plasma de 50 polegadas cada colocadas lado a lado no sentido horizontal, formando um ângulo de 240º de visibilidade.
Este ângulo corresponde à visão do operador ao manusear
a embarcação. O “classe A” ainda apresenta dois radares e
sistemas de navegação por cartas eletrônicas. A ré, o CSA tem
o “classe X” que é formado por cinco telas de plasma de 50
polegadas cada alinhadas lado a lado no sentido vertical para
que o marítimo em instrução possa ter a visualização comple-

O Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, a
Deputada Federal Jandira Feghali, o Ministro
dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, o reitor
da UFRJ, Aluízio Teixeira, o Presidente da
Transpetro, Sérgio Machado, e o Ministro
da Pesca, Altemir Gregolin, descerram a fita
inaugural do CSA.
President of SINDMAR, Severino Almeida, Congress
Representative Jandira Feghali, Minister of Transports,
Paulo Sérgio Passos, the Rector of UFRJ, Aluízio
Teixeira, President of Transpetro, Sérgio Machado,
and the Minister of Fisheries Altemir Gregolin
disclose the inauguration ribbon at CSA.
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that CSA address is strategic. “Besides being located
downtown Rio, CSA is near the harbor and the main
shipping companies in operation in Brazil”, says he.

Surprising in each detail
Entrance to CSA is surveilled. Only instructors,
registered students and previously authorized personnel
will be able to enter CSA quarters. To avoid any
disturbance by noise or external activities, all CSA
windows are acoustically insulated. Each class will count
a maximum of six students who will compose the crew
aboard CSA. To portray reality, students will have to
wear Individual Protection Equipments full time while at
training. CSA bridge, e.g., reproduces a vessel’s one. “It
is amazing the infinity of details. We really feel aboard”,
says Capt. José Menezes Filho. “Fidelity to real life at sea
is such that on drills under bad weather someone who
is not used to seafaring can even get sea sick”, reports
Jailson Bispo, Second Finanial Director of SINDMAR who
coordinated civil construction works for installing CSA.
CSA project involves three different stages. The
first one is related to the option and the mounting of
equipments in the physical space. The fulfillment of
this step resulted in an offshore bridge that may be
used by Pilots and Masters as in two different ships.
The assembled bridge is Class “A” type, including a fore

console with seven 50 inches plasma screens, horizontally
side by side, with a 240° visibility angle. This angle
portraits the vision of an operator upon handling the vessel.
Class A still possesses two radars and navigating systems
by electronic charts. Astern, CSA has the Class X which
is integrated by five 50 inches plasma screens, vertically
side by side, so that the training seafarer may have the
complete visualization, for instance, of the poop or of the
rig (depending on the simulated drill). At the CSA there is
the class 2 DP – Dynamic Positioning; one for the engine
room based on PC and liquid Cargo Operation.
At the last one, seafarers will be able to train pollution
fighting as well as prevention of pollution by vessels.
CSA is the only Simulation Center in the world that
operates with full interaction of software and equipments.
This way seafarers will always have a perfect training
as all operation will bring effects at the vessel
compartment named CSA. The second stage of the project
is the installation of the consoles with Engine Room
simulators (ECR). CSA intends to inaugurate this stage until
the end of 2007.The third and last step is due for 2008,
with the installation of Anchor Handling simulators, ROV,
Remote Operated Vehicle and Fisheries, among other.
CSA rooms reproduce compartments of a vessel.
Bridge, Engine Room with real consoles, the Engine
Room in PC, and Dynamic Positioning system enclose

ta, por exemplo, da popa ou da plataforma (dependendo do
exercício simulado). Neste Centro, há o simulador de sistemas
DP (Dynamic Positioning) “classe 2”, um de Praça de Máquinas
fundamentado em PC e de Operações com Cargas Líquidas e
outro de Gerenciamento de Crise e de Operações com Cargas
Líquidas. Neste último, os trabalhadores marítimos poderão
treinar o combate à poluição marítima e a prevenção da
poluição por navios. O CSA é o único Centro de Simulação no
mundo que funciona com plena interação entre softwares e
equipamentos. Desta forma, os marítimos sempre terão um
perfeito treinamento, já que todas as operações e manobras
surtem efeitos nos compartimentos da embarcação chamada
CSA. A segunda etapa do projeto é a instalação de consoles
com simuladores da Praça de Máquinas (CCM). O CSA pretende
inaugurar esta fase até o final de 2007. O terceiro e último estágio, que será inaugurado em 2008, corresponde à instalação
dos simuladores de Manuseio de Âncoras, de ROV (Remote
Operated Vehicle) e o de pesca, entre outros.
As salas do Centro de Simulação Aquaviária representam
compartimentos de uma embarcação. As salas do Passadiço,
a Praça de Máquinas com consoles reais, a Praça de Máquinas
em PC e o sistema de Posicionamento Dinâmico possuem
equipamentos e softwares que operam e interagem. Ainda
há outras salas, como o Gerenciamento de Crises, que é muito
importante no treinamento dos aquaviários. Neste compartimento, os marítimos enfrentarão problemas simulados e
terão de solucioná-los durante todo o treinamento específico.

O Vice-Almirante Eduardo Monteiro Lopes,
representando o Chefe do Estado-Maior da
Armada, Almirante-de-Esquadra Euclides Duncan
Janot de Matos, também prestigiou a inauguração
do CSA no Rio de Janeiro
Rear Admiral (RAUH) Eduardo Monteiro Lopes on behalf
of Navy’s Chief of Staff Vice-Admiral (VADM) Euclides
Duncan Janot de Matos also rendered prestige to CSA
inauguration in Rio de Janeiro
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O Coordenador Técnico do CSA,
Oficial Marcos da Silveira, afirmou
o Centro de Simulação Aquaviária,
foi idealizado por oficiais mercantes
e desenvolvido por técnicos
especializados
CSA Technical Coordinator, the Merchant
Officer Marcos da Silveira, was idealized by
merchant officers and developed by experts

Novas tecnologias embarcadas
Simulador de Manobras Passadiço no layout de embarcação de apoio marítimo (offshore), com a possibilidade de operação como dois
navios independentes, com interação entre os demais simuladores.
1. Console de Vante Classe A
Dois Radares (Banda X ou S e dos modelos da Furuno, BridgeMaster E ou da Kevin Hughes); Sistema de Navegação em Cartas Eletrônicas (CDIS);
CFTV; 2 Consoles Navis DP na configuração Classe 2; Automatic Identification System (AIS); Ship Security Alert System (SSAS); Conning Station
com Ecobatímetro, Repetidora da Agulha Giroscópica, Binóculo, Marcas diurnas, Pilot Card do modelo matemático carregado, Radiogoniômetro,
GPS, Controle das âncoras, Controle dos cabos de amarração e solicitação de rebocadores, Controle das máquinas, Controle do sistema de
governo, Sinais de socorro (pirotécnicos), Search and Rescue Transponder (SART), Loran, Omega, Repetidora da Agulha Magnética, Alarmes;
Controles azimutais; Controles de passo; Telégrafo de máquinas; Comando dos modos de governo; Timão.
2. Console de Ré
Radar (Banda X ou S e dos modelos da Furuno, BridgeMaster E ou da Kevin Hughes); Sistema de Navegação em Cartas Eletrônicas (ECDIS); CFTV;
2 Consoles Navis DP na configuração Classe 2; Automatic Identification System (AIS); Ship Security Alert System (SSAS); Conning Station com
Ecobatímetro, Repetidora da Agulha Giroscópica, Binóculo, Marcas diurnas, Pilot Card do modelo matemático carregado, Radiogoniômetro, GPS,
Controle das âncoras, Controle dos cabos de amarração e solicitação de rebocadores, Controle das máquinas, Controle do sistema de governo,
Sinais de socorro (pirotécnicos), Search and Rescue Transponder (SART), Loran, Omega, Repetidora da Agulha Magnética, Alarmes; Controles
azimutais; controles de passo; Telégrafo de máquinas; Comando dos modos de governo.
3. Mesa de Cartas: Sistema de comunicações (GMDSS) e Sistema de Auxílio à Navegação.
Simulador de Posicionamento Dinâmico Estação de Instrutor e seis Estações de Aluno com Simulador de Posicionamento Dinâmico
Navis e Conning Station para apoio às manobras. Operação integrada com os demais simuladores.
Simulador de Praça de Máquinas em PC Estação de Instrutor e seis Estações de Aluno com os seguintes modelos de navios: Navio
Químico, Navio Petroleiro, Navio de Carga Geral e Navio LPG. Todos os sistemas de bordo são simulados com separação por seções: motores,
elétrica, refrigeração e sistemas auxiliares. Desde o controle de alimentação e lubrificação até os testes com sistemas de governo e de lavagem
de tanques (COW) podem ser simulados integrados aos demais simuladores.
Simulador de Gerenciamento de Crise Programa de avaliação de um cenário com poluição por óleo ou nuvem tóxica. Avaliação de
deslocamento de produtos em carta náutica vetorial com integração entre todas as embarcações carregadas em outros simuladores. Biblioteca
de mais de 300 produtos com todas as características tais como a densidade, temperatura de evaporação, viscosidade, fabricante, entre outras.
Simulação de uso de skimmer, barreiras de contenção, comunicações, logística de coleta de resíduos e de transporte.
Sala dos Instrutores Estação de gerenciamento dos exercícios. Capacidade de acompanhamento dos exercícios em tempo real com visualização de 12 monitores “clones”. Estação de Instrutor do Sistema de Comunicações GMDSS. Acompanhamento do comportamento e reações
dos alunos e alunas por meio de circuito fechado de TV. Câmeras com infravermelho que disponibilizam dados na web.
Estrutura Servidor industrial 19”; computadores dos canais de visualização industriais 19”; Switch gerenciável Giga Ethernet; Rede CAT6 Giga
Ethernet; Gerenciamento remoto de todos os computadores. Ambientes com ar condicionado e sistema redundante na sala dos servidores.
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O Ministro da Pesca, Altemir
Gregolin, tira dúvidas sobre
o funcionamento do CSA
com o Presidente do
SINDMAR, Severino Almeida,
observados pelo Presidente da
Transpetro, Sérgio Machado, e
pelo Ministro dos Transportes,
Paulo Sérgio Passos
Minister of Fisheries, Altemir
Gregolin, clears his doubts
about the operation of CSA
with President of SINDMAR,
Severino Almeida, as President
of Transpetro Sérgio Machado
and the Minister of Transports,
Paulo Sérgio Passos watch them

equipments and software that operate and interact.
There are still other rooms, as Crisis Management which
is of utmost importance for seafres training. At this
compartment seafarers will face simulated problems and
will have to solve them while at specific training. This
will be the best tool of evaluation of decisions taken
by persons in charge to minimize the effects on sea
pollution, toxic clouds, and other forms of pollution. The
ability to interact several vessel during crisis results also
in Crisis Management in case of terrorist attacks, kidnaps
and search and rescue operation (SAR).
The investment to conclude the first stage did not
override R$ 4 million, out of which 2,5 million were
provided by the Union Government, by means of
a program sponsored by the Ministry of Science and
Technology; the rest was provided by resources of our
Labor Union. After the conclusion of the third stage CSA
will have received the investment of circa R$ 7 million.
Fidelity to on board drills as simulated at CSA have
a secret: mathematical models. CSA has today 20
mathematical models of ships which can be maneuvered
(owned ships) plus 300 target ships. Besides these,
CSA requested TRANSAS-USA the development of three
additional vessels that operate in Brazil. Projects of UT275(PSV), UT-722 (AHTS) and oil relief ships as Navion
Stavanger, Atalfo Alves, Cartola and Nordic Rio are already
available at the Simulation Center. According to CSA
Technical Coordinator, Marcos da Silveira, directions and
intensities of sea streams and wind, height of waves,
meteorological conditions, (presence or not presence of
rain, ice, snow, thunder and lightening), daylight, twilight

Esta será a melhor ferramenta para a avaliação das decisões
tomadas pelas pessoas responsáveis em abrandar os efeitos da
poluição no mar, nuvem tóxica e outras formas de poluição. A
capacidade de interação entre múltiplas embarcações durante
a crise resulta, também, no treinamento do Gerenciamento de
Crises em casos de ataques terroristas, seqüestros e operações
de busca e salvamento (SAR).
O investimento para conclusão da primeira fase do CSA
não ultrapassou R$ 4 milhões, sendo que R$ 2,5 milhões
foram recursos da União, através de um programa do
Ministério da Ciência e Tecnologia; o restante desta importância foi recurso do Sindicato. Após a finalização da terceira
fase, o Centro de Simulação Aquaviária terá recebido um
investimento de cerca de R$ 7 milhões.
A fidelidade ao trabalho a bordo dos exercícios simulados
no CSA tem um segredo: a modelagem matemática. Hoje, o
Centro de Simulação Aquaviária possui 20 modelos matemáticos de navios que podem ser manobrados (navios próprios) e
mais de 300 navios alvo. Além destes, o CSA solicitou à Transas
USA o desenvolvimento de mais três modelos de embarcações
que operam no Brasil. Os projetos do UT-755 (PSV), do UT-722
(AHTS) e de navios aliviadores, como o Navion Stavanger,
Ataulfo Alves, Cartola e Nordic Rio, já estão disponíveis no Centro
de Simulação. De acordo com o Coordenador Técnico do CSA,
Marcos da Silveira, as direções e intensidades da corrente do mar
e do vento, a altura das ondas, as condições meteorológicas (a
existência ou não de chuva, neve, gelo, relâmpagos e trovões),
a luz do dia ou crepúsculo ou escuridão – incluindo, também,
a possibilidade de visualização das constelações conforme a
região geográfica do exercício que está sendo realizado – e o
balanço da embarcação são partes integrantes dos programas
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utilizados no CSA. O Centro de Simulação Aquaviária também
adquiriu 15 áreas de exercícios já preparadas e testadas dos
principais portos do mundo. Na segunda etapa, o CSA receberá
o programa de geração de modelos matemáticos Model Wizard.
Com isto será possível o desenvolvimento de áreas de exercício
nacionais por técnicos brasileiros. “Todas estas variáveis influenciam no treinamento simulado. Os equipamentos do Centro de
Simulação podem gerar toda e qualquer situação a bordo de
uma embarcação”, explica Marcos da Silveira.

or darkness – including, also, the possibility of visualization
of constellations according to the geographic region where
the drill is being carried – ships rolling are important
features of programs employed by CSA. CSA has also
acquired 15 drill areas of the most important ports of the
world, all of them duly ready and tested. At the second
stage CSA will be receiving programs to generate WIZARD
mathematical models. This will enable Brazilian experts
to develop drills of application to local areas. ”All these

New Board Technologies
Maneuver Simulator Bridge on offshore vessel lay out with the possibility for operating two independent ships by interacting the
other simulators.
1. Fore Class A Console
Two radars (X or S Band plus two Furuno-Bridge Master E models or Kevin Hughes’); One Electronic Chart Navigation System – ECDIS, CFTV, 2
Navis DP console with Class 2 configuration; Automatic Identification System – AIS; Ship Security Alert System – SSAS; Connnning Station with
echo sound. Magnet Compass repeater. Binoculars. Day tracers, Pilot Card with loaded Mathematic Model, Radio direction finder, GPS, Anchor
controllers, mooring lines control and tug lines, engine control, rudder system control, distress signals-flare, Search and Rescue Transponder
– SART. Loran, Omega, Magnetic Compass Repeater, Alarms, Azimuthal Controls, Pitch Controls, Engine Telegraph, Steering mode controls,
Steering wheel.
2. Aft Console
One radar (X or S Band, model Furuno, Bridge Master E or Kevin Hughes). One Electronic Chart Navigation System – ECDIS, CFTV; 2 DP Navis
Consoles with Class 2 configuration, Automatic Identification System – AIS; Ship Security Alert System – SSAS; Conning Station with Echosound,
Magnet Compass Repeater, Binoculars, Day tracer, Pilot Chart wit loaded mathematic model, Radio Direction Finder, GPS, Anchor Control, Mooring
line Controls and tug lines, Engine Controls, Rudder System Control, distress signals(flare), Search and Rescue Transponder – SART, Loran, Omega,
Magnetic Compass Repeater, Alarms, Azimuthal Controls, Engine Telegraph, Steering System controls.
3. Chart Room – Communication Systems – GMDSS – Navigation Assistance System
Dynamic Position Simulator Instructor Station plus six trainees stations with Dynamic Position Simulator Navis and Conning Station for
maneuver support. Integrated operation with the other simulators.
Engine Room Simulator in PC Instructor station plus six trainee stations with the following ship models: Chemical Carrier, Tanker, General
Cargo, LPG. All board systems are simulated with segregated sections: motors, electric, reefer system and auxiliary systems. From feed control
and lube system, to steering system and Crude Oil Wash (COW) can be simulated with integration to the other simulators.
Crisis Management Simulator A program to evaluate a scenario of oil or toxic cloud pollution. Evaluation of products displacement
on vectorial nautical chart with integration with all vessels loaded on other simulators. Library with more than 300 products with all their
characteristics as density, flare point, viscosity, maker among other. Simulation of use of skimmer, floating fences, communication, residuals
collecting and transport logistic.
Instructors Room Drill Management Station. Capacity for follow up of drills on real time with visualization of 12 clone monitors. Instructor
room and Communication System GMDSS. Follow up of behavior and reaction of trainees by means of internal TV circuit. Infra red cameras to
provide data on web.
Structure 19“ Industrial Server, 19” industrial visualization chanels computers. Giga Ethernet management Switch, CAT6 Giga Ethernet;
remote management of all computers. Air conditioned compartments and redundant system at the staff’s room.
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O Coordenador Técnico e Oficial Mercante, Marcos da Silveira, explica os detalhes do CSA à comissão da ITF, liderada por Stephen Cotton (centro)
Technical Coordinator, Merchant Officer Marcos da Silveira, explains CSA details to ITF Commission, led by Stephen Cotton (at the center)

variables influence the simulated drill. CSA equipments are
able to generate each and every situation on board of a
vessel”, explains Marcos da Silveira.

“I’m impressed”
Sailing towards an even better qualification of
Brazilian seafarers CSA displays an unusual attention to
the Brazilian work hand. “The applied high technology
is outstanding. The concern with Brazilian seafarers
work hand is remarkable and this Simulation Center will
contribute for qualifying seafarers”, declares MAERSK’s
Operations Manager, Capt João Vicente Ferreira Pinto. On
the same line, TRANSPETRO’s Human Resources Manager,
Orlando Orlandi, states; “I am impressed by the quality of
the plant. This Simulation Center is as good or even better
than those of Europe and USA”.
During the period of civil construction works CSA
was paid a series of visits, including by Representatives
of Brazilian and foreign entities. A commission of the
International Transport Workers Federation – ITF, led by
Stephen Cotton, came from London to see CSA. From
the very beginning of civil works until the effective
inauguration directors and managers of Brazilian and
foreign shipping companies have visited CSA. There is a

“I’m impressed”
Navegando rumo à qualificação ainda maior do profissional
marítimo brasileiro, o CSA já demonstra uma atenção ímpar
com a mão-de-obra nacional. “A alta tecnologia empregada é
impressionante. A preocupação com a mão-de-obra marítima
brasileira é importante e este Centro de Simulação auxiliará
na qualificação do trabalhador marítimo brasileiro”, opina o
Gerente Operacional da Maersk, Comte João Vicente Ferreira
Pinto. No mesmo viés de pensamento, o Gerente Executivo de
RH da Transpetro, Orlando Orlandi, declara: “Estou impressionado com a qualidade das instalações. Este Centro de Simulação
é tão bom ou melhor do que os outros centros de países da
Europa e da América do Norte”.
Durante o tempo em que estava em obras e com com
putadores e softwares em fase de testes, o Centro de
Simulação Aquaviária recebeu algumas visitas, inclusive de
representantes de empresas e entidades estrangeiras. Uma
comissão da Federação Internacional dos Trabalhadores em
Transportes, ITF, liderada por Stephen Cotton, veio de Londres
para conhecer o Centro de Simulação Aquaviária. Desde o
início das obras até a efetiva inauguração, diretores e gerentes
brasileiros e estrangeiros das empresas de navegação também
visitaram o CSA. A voz uníssona foi de elogios ao Centro de
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O Ministro dos Transportes cumprimentou o Presidente
do SINDMAR e disse que o Brasil está investindo cada vez
mais em infra-estrutura e nos profissionais
The Minister of Transports saluted the President of SINDMAR and affirmed
that Brazil is investing each time more on infrastructure and professionals

O Ministro da Pesca, Altemir Gregolin, ressaltou a magnitude do CSA
Minister Altemir Gregolin underlines the magnitude of CSA

Simulação. “Recordo com muito orgulho que a frase que mais
escutei naquele período foi: ‘I’m impressed’. Eles realmente
ficaram impressionados com a magnitude do projeto do CSA”,
lembra Severino Almeida.

unisonant praise to CSA. “I recall, with highest, pride
that the sentence I most heard in that period was: ‘I’m
impressed’. They got really touched by the magnitude
of CSA project”, reminds Severino Almeida.

Além de investir nos próprios funcionários do quadro de
mar, as empresas de navegação poderão contribuir com o
Centro de Simulação Aquaviária cedendo dados para a criação
de novos modelos matemáticos. Assim como as companhias,
os portos também poderão informar ao CSA as dimensões
dos terminais e as informações técnicas da localidade. “Desta
forma será viável simular manobras num cais de porto e
até colocar um navio a um metro de uma plataforma sem
qualquer colisão”, esclarece Marcos da Silveira.

Beyond investing on sea department employees,
shipping companies will be able to contribute for CSA
by supplying data for generating new mathematical
models. As well as companies, port administrations
may also fill CSA in with information as to terminal
dimensions and further technical data. “This way it
will be viable to simulate maneuvers at a port quay or
even to place a ship one meter from a rig without any
collision”, explains Marcos da Silveira.

E a importância do armazenamento destes dados e do
treinamento específico para os marítimos passa a ser ainda
mais relevante nas análises das dimensões atuais dos navios
que operam no mundo. Deixando de lado a complexa discussão que envolve serviços e necessidades de dragagens
nos portos nacionais, hoje em dia navios de até 300 metros
de comprimento atracam na costa brasileira. Há três meses,
o porta-contêineres ULCS (Ultra Large Container Ship) Emma
Maersk entrou em operação na Europa. A embarcação de bandeira dinamarquesa, que possui 397 metros de comprimento,
está avaliada em US$ 145 milhões e tem capacidade para
transportar até 14 mil TEUs. E como manobrar navios deste
porte, reduzindo ao máximo o risco de acidentes e evitando,
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The importance of storing such data and of the
specific training for seafarers turn to be even more
relevant for the analysis of actual dimensions of the
ships in service around the globe. Leaving apart the
complex discussion that involves services and dredging
demands of Brazilian ports, nowadays, ships up to
300 meters long dock at Brazilian coast harbors. Three
months ago the ULCS (Ultra Large Container Ship)
Emma Maersk joined active service in Europe. The
Danish flag vessel is 397 meters long, is evaluated in
US$ 145 million and can load 14 thousand TEUs. How
can be ships of such a dimension be maneuvered

O leitor interessado em saber outros
detalhes do CSA pode acessar o site
do Centro de Simulação Aquaviária:

http://www.aquaviarios.com.br
Readers who have interest to get further
details may access CSA‘s site:

http://www.aquaviarios.com.br

Acima, anúncio publicado no jornal O Globo no dia 27 de novembro de 2006
Above, advertisement published on newspaper O Globo last November 27

with reduced risk of accidents thus avoiding financial
losses, life injuries and aggression to the environment?
That’s when mathematical models come into action. For
instance: if CSA is in possession of these data, both of
the docking port or terminal and of the vessel, seafarers
will be able to simulate and to evaluate maneuvers and
operations. Without simulation seafarers would be put,
day by day, to probation, as they actually are today.
That’s why simulation is intrinsically linked, as well,
to crew and vessel safety.
During simulated training at CSA the English Language
will be intensively employed. For this reason, mastering of
this idiom is of utmost importance. All courses ministered
at CSA concerning Dynamic Positioning Systems for the
Maritime Community will have the Nautical Institute
certification. CSA instructors have been qualified in Seattle,
USA. After the training, instructors joined TRANSAS-USA‘s
experts to start the CSA tests stage. Soon after three
weeks later, CSA‘s project was brilliantly approved by the
American company’s experts. At the end of tests CSA was
awarded with a plate alluding the installation of the first
Simulation Center provided with TRANSAS USA Inc in Brazil.
After the first years in operation, CSA intends to graduate
its own instructors. First courses at CSA are to start in the
first trimester of 2007.

assim, prejuízos financeiros e danos à vida humana e ao meio
ambiente? É neste momento que os modelos matemáticos
entram em ação. Por exemplo: se o CSA tiver os dados do porto
ou terminal de atracação e do navio, os aquaviários poderão
simular e avaliar manobras e operações. Sem a simulação, os
marítimos seriam colocados diariamente à prova; como, hoje
em dia, são. É por isto que a simulação está diretamente ligada,
também, à segurança da tripulação e da embarcação.
Durante os treinamentos simulados no CSA, a língua inglesa
será demasiadamente utilizada. Por este motivo, o domínio da
língua inglesa é muito importante para as simulações marinheiras. Todos os cursos ministrados no CSA sobre sistemas de
Posicionamento Dinâmico para a comunidade marítima terão
a certificação do Nautical Institute. Os instrutores do Centro de
Simulação Aquaviária foram qualificados em Seattle, Estados
Unidos. Após o término da preparação, os instrutores se juntaram
aos técnicos da Transas USA Inc. para iniciarem a fase de testes
do CSA. Em pouco mais de três semanas, o Centro de Simulação
foi brilhantemente aprovado pelos técnicos da empresa norteamericana. Ao término dos testes, o CSA foi presenteado com
uma placa alusiva à instalação do primeiro Centro de Simulação
com programas da Transas USA Inc. no Brasil. Após os primeiros
anos de operação, o Centro de Simulação Aquaviária pretende
formar os próprios instrutores. Os primeiros cursos do CSA começarão ainda no primeiro trimestre de 2007.
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Fotos: Luciana Vermell

Brasileiro pelos próximos 13 anos
Mais moderno navio em operação em nossas águas
é tripulado somente por brasileiros

Se houvesse um dicionário oficial de termos marítimos,
a palavra excelência com certeza significaria trabalhador
marítimo brasileiro. Uma das muitas provas deste sinônimo vem sendo demonstrada em cada operação do mais
novo navio afretado pela Transpetro: o Navion Stavanger.
No ano passado, assim que anunciou o afretamento da
embarcação norueguesa, a subsidiária da Petrobras decidiu tripular o navio somente com brasileiros. A elogiável
atitude da estatal em optar por profissionais brasileiros
demonstra tão somente e mais uma vez a primazia do
marítimo brasileiro.
A opção da estatal navega ao encontro da oportunidade
de mais postos de trabalho para os marítimos. “A opção
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da Transpetro em tripular brasileiros neste moderno navio
é realmente louvável. Enquanto aguardamos o início das
construções dos 26 primeiros navios petroleiros do Programa de Modernização e Expansão da Frota, o afretamento
de embarcações como esta é muito importante porque dá
novo fôlego ao setor. Porém, as encomendas para a indústria naval brasileira são imprescindíveis para a fortificação
da Marinha Mercante nacional”, afirma o Presidente do
SINDMAR, Severino Almeida.
Construído há três anos, o Navion Stavanger, com 277
metros de comprimento e 17 metros de calado, é uma das
mais modernas embarcações com DP (Dynamic Positioning
– Posicionamento Dinâmico) que prestam serviços para o

país. Com capacidade para estocagem
de até um milhão de barris de óleo, o
Stavanger é o único navio que opera
em águas brasileiras com DP Classe
2, isto é, praticamente todo o equipamento disponível na embarcação,
inclusive o quadro elétrico principal,
é duplicado.

O 1ON Lucena, o Comte Andrade, o Chefe Brandão e a
ELT Cíntia compõem a tripulação que opera com competência
o mais moderno navio DP Classe 2 em águas brasileiras

Navio do tipo Suezmax, o Stavanger
é a primeira embarcação a operar na
América Latina que saiu do estaleiro
com DP. O Ataulfo Alves e o Cartola,
que têm sete anos, e o Nordic Rio, que
tem três anos, foram construídos sem
DP; após as construções, estes navios
foram para estaleiros de conversão
para receberem todo o equipamento
de Posicionamento Dinâmico.
A inovação tecnológica embarcada
no Navion Stavanger proporcionou
aos oficiais José Willian Mendes
Andrade e Pedro Sodré Brandão a
ida até a Europa para conhecer as
particularidades do navio antes de a
embarcação chegar ao Rio de Janeiro.
“Eu e o Comandante Andrade ficamos
quase dois meses no Mar do Norte
viajando com a tripulação norueguesa
para conhecermos os detalhes da embarcação”, conta o Chefe Brandão. Já o
Oficial Andrade destaca a importância
humana no meio de tanta tecnologia.
“Operar um navio como este é uma
responsabilidade muito grande. Mas
apesar de a tecnologia nos auxiliar,
devemos ter a consciência de que
não há espaço para distrações. É
fundamental vigiar o equipamento
porque não podemos confiar totalmente na tecnologia. Apesar de não
ser comum, o computador também
pode falhar. Por isso, a experiência
marítima é importantíssima”, afirma o
Comte Andrade. O Oficial Brandão faz
coro com o Comandante. “Enfrentar
e vencer este desafio é gratificante”,
afirma o Chefe Brandão.

Reconhecidamente qualificados
A qualidade e a capacidade técnica dos trabalhadores marítimos brasileiros já não são
novidades. A tripulação que assumiu o Navion Stavanger em agosto do ano passado, quando
a embarcação chegou ao país, e operou o navio com extrema competência era composta por:
• Comandante: José Willian Mendes Andrade
• Imediato: Edgar Sppezapria Dias
• Chefe de Máquinas: Pedro Brandão
• Primeiro Oficial de Náutica: Guilherme Hobi Martins / Henderson Lucena de Sousa
• Primeiro Oficial de Máquinas: José Antonio Correa Brito / Marcos Camacho Serodio
• Segundo Oficial de Náutica: Frederico Augusto Fernandes / Camila da Silva Souza
• Segundo Oficial de Máquinas: Dalto Antonio Rosi Junior
Leonardo Henrique da Silva Loureiro
Adelson Firmo da Silva Bittencourt Junior
• Eletricistas: Cíntia de Souza Norberto / Marcelo Batista do Carmo
• Contramestre: Luis Antonio de Carvalho Cunha
• Marinheiro de Convés: Gilvan Silva Pereira / Luiz dos Santos / Roberto Felton Rebelo Tenório
• Moço de Convés: Julio César Pereira Tomazzoli / Genivaldo Alves Santiago
• Mecânico: Orizomar de Abreu Branco
• Bombeador: Marcos Antonio de Alencar Magalhães / Alair Gevigi Coelho
• Marinheiro de Máquinas: Antonio Maria Alves Carneiro
Osvaldo Rocha da Silva
Caio César Norberto
• Moço de Máquinas: Rodnei dos Passos Neves
• Cozinheiro: Gilson Vieira de Oliveira / Marcelino Matias de Lima
• Taifeiro: Edílson Valentim da Silva
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Competência
brasileira assume
Stavanger

Comte Andrade destaca a qualificação profissional:
“Apesar de a tecnologia nos auxiliar,
a experiência marítima é importantíssima”

No dia 9 de agosto, quando assumiu o Stavanger no Rio de Janeiro, o
Comandante Andrade e o Chefe Brandão foram os responsáveis por passar
o conhecimento técnico específico da
embarcação para os demais tripulantes. “Eu e o Chefe fizemos um ciclo de
palestras para os demais tripulantes
que durou quase duas semanas”, conta
Andrade. E o Comandante completa: “O
take over durou pouco mais de vinte
minutos. Assumimos o Stavanger e
aguardamos apenas a liberação do
navio para navegarmos rumo à primeira
operação aqui no Brasil.” Na ocasião,
a primeira operação do Stavanger em
águas brasileiras foi de carga na Bacia
de Campos e foi um sucesso graças

à competência da tripulação. “Antes
de iniciarmos a viagem até a Bacia
de Campos, toda a tripulação deu as
mãos e rezamos juntos. Este gesto me
marcou muito”, lembra, emocionado, o
Comandante. O Chefe Brandão destaca,
ainda, a união da tripulação. “Há oportunidade para o marítimo que tem conhecimento específico e para o que tem
interesse em aprender. Nossa tripulação é unida e o sucesso das manobras
e das operações é decorrente desta
união”, relata Brandão. A capacidade
do marítimo brasileiro é demonstrada
diante da operação do mais moderno
navio de uma companhia de navegação
nacional – no caso, a Transpetro. Após
um pequeno ciclo de palestras, eles
demonstraram a toda empresa de navegação que opera no país que o setor
pode e deve investir na capacitação
dos empregados do quadro de mar. É
inquestionável a qualidade da formação
do marítimo nacional. “Lembro que a

companhia investiu cerca de US$ 500
mil em cursos na Europa para a tripulação antes de assumirmos o Ataulfo
Alves há alguns anos”, recorda Andrade, que também comandou aquele
navio DP. Naquela época, as empresas
de navegação só podiam capacitar os
trabalhadores marítimos fora do país.
Atualmente, as companhias têm a
opção de especializar as tripulações
no Centro de Simulação Aquaviária,
recentemente inaugurado no Rio de
Janeiro. O CSA é, hoje, o mais avançado
do planeta porque possui o diferencial
de interação entre equipamentos e
softwares. No Stavanger, mais de 80%
dos equipamentos do Passadiço são noruegueses. A alta tecnologia disponível
nesta embarcação, e em outras tantas
no mundo, não serão empecilho para
os oficiais mercantes brasileiros que
tiverem a oportunidade de treinarem
neste Centro de Simulação Aquaviária.
O console do Passadiço do CSA, por

exemplo, é idêntico aos encontrados
nos modernos navios que operam tanto
no Brasil quanto fora do país.
Por outro lado, a experiência que o
Comandante Andrade e o Chefe Brandão
têm passado aos oficiais mais modernos
é muito importante. “Já treinei Oficial
que era segundo piloto e hoje comanda
embarcação DP”, conta Andrade. De
acordo com o Comandante, cerca de
150 marítimos já foram treinados e capacitados por ele e pelo Chefe Brandão,
incluindo o corpo efetivo e a rendição.
O processo de treinamento que tem se
mostrado natural e rápido, certamente
é conseqüência do estímulo e do empenho a bordo incentivados por estes
oficiais. Hoje, especialmente na atividade offshore, é altamente recomendável,
quando não imprescindível, o Oficial
possuir a qualificação em cursos de DP.
O Navion Stavanger foi incorporado
à frota brasileira para operar na Bacia de

Campos, no Rio de Janeiro, e é responsável
pelo alívio, principalmente, das plataformas FPSO do tipo spread moored (P-50,
P-48 e P-43). Nestes pouco mais de cinco
meses em operação em águas brasileiras, o Stavanger apresentou o índice de
100% de IPO (Índice de Pronto a Operar).
Segundo o Comte Andrade, houve apenas
três paradas neste período, sendo todas
conseqüências de pequenos problemas
mecânicos. O Comandante garante que
não foi necessário mais de uma hora para
sanar o problema em cada down time.
Com 100% no IPO, a embarcação realiza
uma média de 12 operações por mês
– seis de cargas e seis de descargas.
Para o Gerente Executivo da Transpetro, Arnaldo Arcadier, a chegada desta
embarcação foi muito importante para a
empresa e para os marítimos. “Mesmo
com a encomenda dos navios do Programa de Modernização e Expansão da
Frota, a chegada deste navio é muito
importante, pois ele vai integrar as operações de alívio da P-50 e das demais
plataformas previstas para os próximos
dois anos”, afirma Arcadier.

Tecnologia a serviço
de operações seguras
Atualmente, o Stavanger possui dois
Túneis Thruster (um na proa e outro na
popa), de 2.200 kW e 1.700 kW, e dois
Azimutais – um Bowl Thruster e outro
Stern Thruster – também de 2.200 kW
cada, ambos com hélices retráteis e capacidade de giro de 360º. Ainda neste
semestre, a embarcação receberá
mais um motor do tipo Stern Thruster.
A instalação deste motor adicional de
1.700 kW deixará o sistema de DP do
Stavanger ainda mais eficiente.
A mais moderna embarcação da Transpetro ainda tem 14 tanques de carga – seis
a bombordo e seis a boreste, e mais dois
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Raio X do mais moderno navio em operação
no Brasil
• Potência do motor: 22.900 HP com seis cilindros.
• Capacidade de carga: 159 mil m3.
• Capacidade de tancagem: Um milhão de barris de óleo.
• Dimensões: 277,40 m comprimento; 46 m de boca; 17,02 m de calado.
• Geradores (carga total de 11.700 kW/h): Um de 3.450 kW/h; Dois de 2.450 kW/h cada; Um de
1.570 kW/h; Um PTO (Power Take Off) de 1.780 kW/h.
• Sistema de Aquecimento individual para cada compartimento.
• Sistema de carregamento pela proa.
• Um Artemis e dois Darps (200 e 130 – versão mais atualizada).
• Dois painéis de DP.
• Controle pelo Passadiço de BLS.
• Nove câmeras de TV para monitorar o navio (duas na Praça de Máquinas, uma na popa, uma no
Tijupá, uma na casa de bombas, uma no bico da proa, uma no mastro de vante de proa, uma no
sistema de BLS na proa e uma dentro do compartimento do Azimutal).
• Separador de água e óleo através de microprocessador.
• Quatro canhões de combate a incêndio por controle remoto no Passadiço.

slops (para carga ou resíduo). Além disso, o Navion Stavanger
apresenta quatro bombas de carga com capacidade de três mil
m3/h cada. Apesar de todo avanço tecnológico, o Comandante
Andrade explica que, neste caso, não há como apontar um
número que resuma a capacidade de carga e descarga e que o
navio opera conforme a determinação do terminal, que sempre
leva em consideração a limitação e a condição da unidade. “Esta
limitação nunca é imposta pelo navio”, explica.
O quadro elétrico do Stavanger opera nos moldes das
grandes centrais elétricas. O barramento é configurado para
cada um dos cinco tipos de operação: carga, descarga, manobras, DP e navegação. Conforme a situação, é usado um
tipo de operação.
Tanta tecnologia embarcada no Stavanger requer, obviamente, profissionais capacitados, assim como os trabalhadores
marítimos brasileiros. Esta preparação inclui, também, o conhecimento do inglês técnico, que é falado por todos os tripulantes
deste navio. “Ter assumido o comando do Stavanger foi uma
das maiores emoções da minha carreira. Há alguns anos, tive a

oportunidade de ser o primeiro Comandante do Ataulfo Alves,
quando a embarcação passou a integrar a frota da Transpetro.
Aquele momento foi importante por causa do pioneirismo. Mas
este, de certa forma, também é pioneiro, já que o Stavanger
é o primeiro navio Classe 2 a operar em nossas águas. Minha
emoção foi renovada”, afirma o Comandante.
De acordo com a Transpetro, o prazo do afretamento desta
embarcação é de 13 anos e há a opção de comprá-la ao término do contrato, que ainda prevê a entrega de mais dois navios
aliviadores até o final de 2007. O primeiro destes, aliás, deverá
ser entregue ainda neste semestre. O Navion Stavanger é a
quinta embarcação afretada a casco nu pela estatal.
A referência em segurança e tecnologia de bordo gerada
pela vinda deste navio certamente contribuirá para impulsionar
a modernização de embarcações não só da Transpetro, mas de
todas as empresas de navegação que operam no Brasil. Por
outro lado, a iniciativa de afretar navios a casco nu tripulados
por brasileiros deságua na inevitável comprovação do valor e
da excelência do profissional marítimo nacional.
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A RTI G O

81ª Sessão do Comitê de Segurança Marítima

A Efetiva Implementação do Capítulo XI-2
da SOLAS e do Código ISPS

e em outros 41 relatórios foram encontrados problemas de
diversas naturezas.

A ITF demonstrou ao Comitê de Segurança Marítima
sua preocupação com as dificuldades encontradas pelos
tripulantes para baixar terra, para a troca de tripulação nos
portos e para o acesso de visitantes identificados aos navios.
Neste sentido a ITF, em defesa dos interesses gerais dos
marítimos e em conseqüência do impacto do Capítulo XI-2
de SOLAS e do Código de ISPS, conduziu uma pesquisa sobre
a segurança marítima aos seus sindicatos afiliados.

A ICS informou ainda que certas autoridades de terra
continuem chegando a bordo sem identificação, recusando-se ao uso de identificação de visitante e/ou em assinar
seus nomes no livro de registro de visitantes.

Ao serem examinados os relatórios, notou-se que
estavam sendo aplicadas algumas medidas para impedir
que a tripulação fosse para terra. A cobrança de taxas aos
marítimos para transitarem pelo terminal, deixar a tripulação sob vigia durante 24 horas durante a estadia no porto
e impedir que os tripulantes tenham acesso aos telefones
e à assistência médica foram os exemplos apontados na
pesquisa. Estas atitudes realmente produzem um efeito
negativo para a profissão do marítimo.
O Código ISPS contém claros esclarecimentos sobre a
proteção dos direitos dos marítimos e a necessidade de
defesa destes direitos pode ser encontrada nas Sessões
A/16.3.15 (Parte A – obrigatório) e B/16.8.14 (Parte B
– recomendatório).
Durante a 78ª sessão do Comitê, após reconhecimento
da necessidade de promover orientações, a IMO emitiu a
carta circular MSC/Circ.1112, Licença para Baixar Terra e
Acesso aos Navios porém foi notado que tal orientação não
estava tendo o resultado desejado.
Sobre o mesmo tema, a ICS (International Chamber of
Shipping Limited) comentou as informações da ITF sobre
a implementação efetiva do Capítulo XI-2 da SOLAS e do
Código ISPS e mencionou uma pesquisa através de relatórios enviados pelos navios que visitaram várias instalações
portuárias pelo mundo, sendo que em 111 relatórios não
foram encontradas deficiências nas instalações portuárias,
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O Comitê reiterou as necessidades dos Estados Membros
da SOLAS para que implementem e cumpram com suas obrigações de acordo com o Capítulo XI-2 da SOLAS e do Código
ISPS, que verifiquem as facilidades portuárias situadas em
seus territórios, que identifiquem prontamente algumas nãoconformidades e que iniciem e executem ações corretivas.

Clandestinos
A apresentação do documento brasileiro – intitulado
Entrada ilegal em portos brasileiros – levou ao conhecimento dos Estados parte da IMO que clandestinos ainda
continuam chegando em nossos portos, mesmo com as
preocupações do Código ISPS e do Capítulo XI-2 da SOLAS
para não-admissão de pessoas estranhas a bordo dos navios
e nas instalações portuárias.
O Brasil mencionou que a responsabilidade pela entrada dos clandestinos deveria ser atribuída aos portos
de origem e aos navios, em decorrência das falhas nos
sistemas de segurança.
O Comitê concordou com a visão do Brasil e recomendou
aos governos contratantes da SOLAS que se reportassem
ao Comitê quando houvesse este tipo de ocorrência. Nesse
sentido, o Comitê aprovou a Circular MSC/Circ.1194 – Efetiva
Implementação do Capítulo XI-2 da SOLAS e do Código ISPS.

Exame dos princípios de lotação mínima
de segurança nas embarcações
A primeira versão dos Princípios de Lotação de Segurança
foi adotada em 1981 pela Resolução A.381 (XII) e foi re-

Nilson José Lima
Representante da CONTTMAF
junto à RPB-IMO, em Londres
CONTTMAF’s Representative
at RPB-IMO, in London

visada em 1999 pela Resolução A.890 (21). Sendo que
em 2003, foi realizada uma emenda através da Resolução
A.955 (23). Após a primeira versão de Resolução adotada, já
estava claro que a fadiga, incluindo o descanso insuficiente
pelo pessoal de quarto de serviço, era fator principal que
contribuía para os acidentes no mar. Embora muita coisa
fosse escrita sobre a fadiga a bordo dos navios, ainda não
havia, naquele tempo, nenhum estudo ou dados estatísticos
detalhados para direcionar uma discussão objetiva em que
a fadiga e a lotação mínima de segurança contribuíam para
os acidentes. Foi então criada a Circular MSC/Circ.1014, com
orientações em relação à fadiga e às suas diferentes causas
a bordo dos navios.
O Reino Unido e seus colaboradores¹ apresentaram
um documento no qual o Reino Unido através de sua divisão de investigação de acidentes marítimos (MAIB) e a
Administração Marítima da Suécia (SMA) descrevem que
muitos dos acidentes a bordo ocorrem à noite com um único
Oficial de Serviço no passadiço.
As conclusões dos estudos sobre segurança realizados
pela MAIB e SMA nos fazem pensar que muitos acidentes
acontecem com marítimos que sofrem de fadiga, provavelmente devido a uma combinação de lotação insuficiente e
horas de trabalho excessivas e irregulares. Apesar das orientações reconhecidas pela Resolução A.890 (21) revisada,
não estão sendo levados em conta os fatores operacionais
ao se determinar a lotação de um navio. Nas últimas décadas, a profissão do marítimo mudou consideravelmente:
houve a introdução de uma lotação reduzida, intensas rotinas operacionais e de viagens, diminuição do suporte dos
serviços de terra nos portos por parte de superintendentes
e agentes, e a maior carga de trabalho de Comandantes,
Oficiais e tripulação.
1

 lemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha,
A
Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Suécia,
Bulgária, Noruega, Romênia e Comissão Européia.

81ª Session of the Maritime
Security Committee

The Effective Implement of SOLAS Chapter XI-2 and of ISPS Code
ITF expressed to the Maritime Security Committee its concern
as to the difficulties crew members actually face for going ashore,
for crew relieves in harbors and for access of identified visitors to
ships. In this sense, ITF addressed an inquiry to its affiliated unions,
on behalf of seafarers general interests and as a consequence of
SOLAS Chapter XI-2 and ISPS Code.
Analysis of reports from Unions indicated the occurrence of abusive practices as hindering crews from going ashore. Charging taxes
for transiting across terminals, keeping the crews on duty around
the clock during all ship stay in harbor and impeding crewmembers’
access to telephone and to medical care were examples that emerged
from the research. These attitudes really result as a negative effect
for the seafaring activity.
ISPS code includes clear explanations as to the protection of
seafarers rights and the need for preserving these rights are to be
found on the Sessions A/16.3.15 (Part A – mandatory) and B/16.8.14
(Part B – recommendatory).
During the Committee’s 78th section, after recognizing the need to
promote guidance, IMO issued circular letter MSC/Circ 1112, License
for Shore Leave and Access to Ships, but it was noticed that such
guidance was not reaching the desired effect.
On the same issue, ICS (international Chamber of shipping Limited)
commented ITF information about the effective implement of SOLAS
XI-2 Chapter and ISPS Code an mentioned a poll formulated thru reports
mailed by ships which had visited several port facilities around the
world; 111 reports pointed out no deficiency in port plants and other
on other 41 reports only problems of other nature were found.
ICS still reported that certain shore authorities keep stepping on
board without identification refusing to use visitor’s badge and/or
to sign their names on the visitors’ record. Obligations according to
SOLAS Chapter XI-2 and ISPS Code.
The Committee stressed the need of Member States to implement
and to accomplish with their obligations according to SOLAS Chapter
XI-2 ando to ISOPS Code, to inspect their port facilities, to promptly
spot non-conformities and to provide the corrective procedures.

Clandestine Immigrants
The presentation by the Brazilian of the paper Illegal admission
to Brazilian ports – made IMO States aware that clandestine travelers
keep on arriving to our ports, notwithstanding the precepts stamped
on ISPS Code and SOLAS Chapter XI-2 as to non admittance of strange
persons on board ships and to port facilities.
Brazil mentioned that responsibility as to clandestine immigrants
admission should be indebted to the ports of origin as well as to
ships, as a result of their failures on the security systems.
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A ICFTU apoiou as sugestões feitas pelo Reino Unido, exortando para que se levassem em conta as necessidades operacionais e que fosse utilizado um foco mais amplo para examinar
a Resolução A.890 (21), não mencionando somente os critérios,
mas processos de implementação que sejam transparentes,
objetivos e normalizados em um âmbito internacional para que
sejam menos influenciados por pressões competitivas.
A ITF relatou que deveriam ser examinadas as circunstâncias
que afetam os marítimos que trabalham em um setor globalizado, que as normas e a busca de culpados estão se intensificando
e que alguns pontos deveriam ser examinados, sendo eles:
a) u ma revisão para avaliar a lotação operacional e que
seja realista;
b) a s conseqüências da redução de tempo para as relações sociais;
c) a tripulação de nações mistas, onde a comunicação,
costumes e cultura diferem;
d) a s regras de treinamento e distribuição de carga de
trabalho;
e) a s conseqüências na saúde no que diz respeito ao
estresse e à fadiga;
f) a performance da tripulação após longo período de
trabalho a bordo;
g) a falta de suporte das agências, o aumento de trabalho
administrativo e de inspeções;
h) a carga de trabalho e as pressões reguladoras.

A IFSMA (International Federation of Shipmasters) também
apoiou a proposta feita pelo Reino Unido¹. A Federação relembrou que, na abertura do Sub-Comitê STW 37, o Secretário
Geral chamou a atenção dos presentes sobre as análises dos
recentes acidentes, no qual indicava que, devido aos níveis
impróprios de lotação de segurança e arranjos dos quartos de
serviços, particularmente em pequenas viagens, a fadiga tinha
se manifestado como um fator de contribuição significativa
para a ocorrência dos acidentes. Neste contexto, o Secretário
Geral disse que os princípios da IMO relacionados à lotação de
segurança, às cláusulas relacionadas aos arranjos dos quartos
de serviço e às horas de descanso dentro da convenção STCW
eram apresentados detalhadamente. Entretanto, devido à continuação de acidentes atribuídos à fadiga, ele expressou que
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The Committee supported Brazilian view and recommended
SOLAS signatory Governments to report the Committee whenever
should such a sort of occurrence arise. On this matter, the Committee
approved Circular MSC/Circ 1194 – Effective Implement of SOLAS
Chapter XI-2 and of ISPS Code.

Analysis of Principles concerning minimum
manning and safety on board
The first version of Safety Manning was adopted in 1981
upon Resolution A.381(XII) and was revised in 1999 by Resolution
A.955(23). Soon after the first Resolution it was clear that fatigue,
including insufficient period of rest for watch personnel was the main
factor of acidentes on board.
Although much has been written about fatigue aboard ships,
there was not still any research or detailed statistical records to guide
an objective discussion upon fatigue and safety minimum manning
levels as factors that lead to accidents. Then it was issued Circular
MSC/Circ 1014, with guidance concerning fatigue and its several
causes on board ships.
The United Kingdom and its cooperators1 presented a document on
which the UK by its Maritime Accidents Investigation Bureau (MAIB) and
the Swedish Maritime Agenc (SMA) depicts that many accidents aboard
happen at night while only a sole officer. Is standing a watch.
The conclusions of the research on safety carried out by MAB and
SMA make us think that many accidents happen to seafarers that undergo fatigue, probably due to a combination of insufficient manning
level with excessive and irregular work hours Although the acknowledged guidance of Resolution A.89-(21A) – revised, the operational
factors are not being taken into account upon fixing ships manning.
In the last decades seafarers’ activity has undergone considerable
changes; manning levels have been reduced, routine and voyages
have increased, superintendents and agents have minimized land team
support thus increasing the work load for captains, officers and crew.
ICFTU (International Confederation of Trade Unions) supported
suggestions addressed by the UK, urging that the operational needs
and a wider focus on Resolution A 890 (21) are to be taken into account, mentioning, beyond the criteria, implementation processes,
transparent, objective and ruled in the international scenario, in a
way not to be influenced by competitive pressures.
ITF reported that circumstances that affect seafarers, working
in a globalized sector, that rules and the pursue of guilty are being
intensified and that some points should be looked over as:
a) a complete revision to reevaluate operational manning to bring
it realistic;
b) the consequences of reduction of available time for social relations;
c) multinational crews where communication, uses and culture differ;
d) training rules and work load distribution;
e) consequences on health in respect of stress and fatigue;
f) crew performance after long working periods on board;
g) lack of support from agencies, increase of administrative work
and inspections;
h) load of work an pressure from ruling agencies.
1

Germany, Áustria, Belgium, Cyprus, Danmark, Slovach Republic, Eslovenia, Spain,

Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italia , Latva, Lituania, Luxemburg,
Malta,Holland, Poland, Portugal, Czech Republic, Sweden, Bulgaria, Norway,
Romenia and the European Commission

talvez tenha chegado o momento de estes princípios serem
reavaliados, possivelmente identificando os fatores com as
administrações marítimas, que podem avaliar a revisão ou
equipar os navios com uma lotação de segurança similar aos
tipos de navio, ao tamanho e às cargas que transportam.
A ICS, ISF (International Shipping Federation) e BIMCO
informaram que concordam com a criação de um novo item
de programa de trabalho. Entretanto, eles pediram para que
houvesse uma reflexão durante o Sub-Comitê STW 38 para
saber se uma revisão na definição da resolução seria realmente o caminho mais eficaz a ser seguido.
Após todos os debates, o Comitê determinou que seja
aberto um novo item na agenda do Sub-Comitê STW denominado Revisão dos Princípios da Lotação Mínima de Segurança
dos Navios, com previsão de término em 2008, em cooperação com o Sub-Comitê NAV, conforme a necessidade e tendo
como referências o que foi mencionado e as orientações da
Circular MSC/Circ.1014.

IFSMA (International Federation of Shipmasters ) also supported
the proposition addressed by the UK. The Federation recalled that
at the opening of Subcommittee STCW-37, it had already called the
attention for the analysis of recent accidents which pointed fatigue
as the cause of accidents, mainly on small trips, as a consequence
of inadequate level of safety manning and the distribution of watch
service. The Secretary-General stated that IMO principles related
to safety manning were described in detail. Nevertheless, due to
the continuation of accidents deemed to fatigue, he expressed that
maybe the time for maritime administrations to reevaluate these
principles has come, in order to provide ships with adequate safety
manning, in accordance with their, characteristics, size and load.
ICS (International Chamber of Shipping), ISF (International Shipping
Federation) and BIMCO (Baltic and International Maritime Council) reported to agree with the establishment of a new item of work program.
Nevertheless they requested STCW-38 Sub Committee to ponder if a
revision of the resolution would or would not be of convenience.
After all debates the Committee decided for opening a new item
on the agenda of STCW Sub Committee denominated as Revision of
Principles on Minimum Safety Manning of Ships, with a deadline
for 2008, in cooperation with NAV Sub Committee, according to the
necessity and with reference to Circular MSC/Circ. 1014.
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Qualificação e competência em
Segmento offshore colhe frutos da primorosa
atuação dos oficiais brasileiros
O mercado de apoio marítimo cresce de forma con
tínua no Brasil e movimenta mais de US$ 400 milhões
por ano no país. Em 2005, 166 barcos de apoio fizeram
operações em águas jurisdicionais brasileiras, sendo 75 de
bandeira brasileira e 91 de bandeira estrangeira. No ano
passado, a participação de navios com bandeira nacional
teve um aumento de 39%. Contudo, esses números mudam
a cada dia em decorrência das demandas cada vez mais
crescentes dessa atividade.
A expansão do mercado de trabalho na indústria de
apoio marítimo no Brasil está diretamente relacionada ao
desempenho dos oficiais mercantes brasileiros que, além
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de mostrar competência ímpar no exercício profissional, vêm
ganhando prestígio e reconhecimento internacionais.
A ação sindical efetiva, que possibilitou a existência
dos postos de trabalho e de medidas regulamentadoras
de proteção aos trabalhadores dessa atividade, também
foi fator preponderante e não pode ser esquecida. Em
meados da década de 1990, a legislação que regulamen
tava as embarcações estrangeiras que atuavam no apoio
marítimo não determinava a presença de marítimos brasi
leiros a bordo. Através da ação do sindicato representativo
desses profissionais naquela época, foi possível reverter
esta situação.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

primeiro lugar
O primeiro incurso das entidades sindicais foi buscar
negociação com a empresa que contratava os serviços das
companhias armadoras responsáveis por essas embarcações:
a Petrobras. Por intermédio da luta da representação sindical
para que fosse exigida a presença de oficiais mercantes bra
sileiros, a estatal fechou contratos para diversas embarcações
incluindo essa exigência. Depois disso, as entidades sindicais
empreenderam ações para que fosse criada uma legislação
específica para essa questão.
Um dos principais resultados das iniciativas do movimento
sindical foi a instituição da Resolução Normativa no 31, do
Conselho Nacional de Imigração, em 24 de novembro de

1998. O texto deu origem à Resolução Normativa no 58 em
2003. Dentre outras designações, o documento estabelece
que, quando as embarcações estrangeiras operarem em
águas jurisdicionais brasileiras por um período superior a
90 dias contínuos, a empresa afretadora admita tripulantes
brasileiros nas embarcações afretadas, em vários níveis
técnicos e em diversas atividades.
No dia 10 de outubro de 2005, a resolução ganhou
um novo texto e foi substituída pela Resolução Normativa
no 72. O documento traz a obrigatoriedade de utilização
progressiva de brasileiros no setor marítimo após noventa
dias de permanência em águas jurisdicionais brasileiras,
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A participação dos navios
de bandeira nacional
no segmento offshore
teve um aumento substancial
em 2006

aumentando, assim, o número de contratações. A instituição
dos documentos propiciou o desenvolvimento da atividade
marítima no país, ampliou o mercado de trabalho marítimo,
criou melhores condições para a qualificação dos trabalha
dores e permitiu que os marítimos brasileiros ocupassem o
mercado de trabalho que lhes pertence.

Hoje os oficiais
mercantes brasileiros
são reconhecidos
internacionalmente
pela competência que
têm demonstrado nas
últimas décadas
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Um mercado conquistado
através de muitas lutas
Antes disso, na última década de 80, quando as des
cobertas de campos petrolíferos em águas profundas
começaram a expandir, os oficiais mercantes brasileiros
não se limitaram a exercer um papel secundário na ati
vidade que era predominantemente conduzida e liderada
por estrangeiros. Apesar das dificuldades iniciais inerentes
à adaptação a uma nova atividade – inclusive para fazer
manobras e manusear guinchos –, os oficiais mercantes
buscaram se aprimorar no novo mercado de trabalho. “Uma

das maiores dificuldades enfrentadas naquele período foi
aprender a manobrar e a manusear as embarcações apenas
observando o trabalho dos estrangeiros. E isso sem direito
a explicações”, lembra o Comandante João Carlos Castro,
que esteve à frente do AHTS Geonísio Barroso, da Delba
Marítima. Esta embarcação foi uma das primeiras a serem
construídas no Brasil para atuar com o manuseio de âncoras
e tripulação brasileira.
Naquele período, as restrições do mercado para os bra
sileiros, a longa permanência a bordo e o trabalho inces
sante foram os primeiros desafios. “Tivemos que aprender
a lidar com as embarcações; administrá-las, treinar o nosso
pessoal, cumprir as exigências relativas à segurança e ao
meio ambiente e manobrar com destreza. As lições foram
muitas porque nos forçamos à disciplina do auto-aprendi
zado, que se fortaleceu com as experiências cotidianas”,
revela o Comandante Guaracy de Carvalho Silva, que atua
no segmento offshore há 26 anos e atualmente comanda o
navio Oil Trader, da Pan Marine.
A excelência nas operações foi se estabelecendo como
uma tradição desde os tempos em que esses profissionais
vislumbravam atuar de forma efetiva na atividade. “A entrada
em operação de novas embarcações no segmento foi um
fator importante para o desenvolvimento profissional do
marítimo, já que esses navios, com equipamentos de alta
tecnologia, exigem uma qualificação especial dos oficiais
que os forem tripular”, ressalta Evandro Ponte Souza Peixoto,
Comandante do AHTS Yvan Barreto.
A realização de manobras com embarcações que de
mandam uma operação precisa, como os AHTS (Anchor
Handling Tug Supply Vessels), exigiu dos marítimos o desen
volvimento do conhecimento pleno e do controle total dos
equipamentos. Atualmente, as operações com estes navios
atingem mais de dois mil metros de profundidade e exigem
ampla potência das embarcações, além de um impecável
desempenho no exercício profissional dos oficiais. Como
nessas operações a plataforma tem que se manter estática
em uma posição específica e em grandes profundidades, as
embarcações lançam as âncoras que serão amarradas a ela.
Em média, os AHTS utilizam cerca de 15 âncoras em uma
manobra, podendo operar com até 28 âncoras. Além disso,
possuem manetes de alta potência que puxam ou largam as
âncoras em grandes profundidades. “Com o barco em alto
mar, qualquer movimento brusco poderá causar um acidente.
É um trabalho complexo e que exige muita atenção. Uma
falha pode ser fatal”, observa o Segundo Diretor Financeiro
do SINDMAR, Jailson Bispo.

Fazendo história

nas águas da Bacia de Campos
Os rebocadores Ouro Fino e Ouro Negro, da Companhia Brasil Offshore, foram
embarcações pioneiras nas manobras com manuseio de âncoras na Bacia
de Campos, no Rio de Janeiro. Na década de 1980, as embarcações, que
posteriormente passaram a se chamar Boreal e Bomaré, fizeram serviços de
manuseio e reboques em toda a costa brasileira. Eduardo Teixeira, Ricardo
Bescow, Roberto Miranda e Guaracy de Carvalho Silva foram comandantes do
rebocador Bomaré. Antônio de Almeida e José Maria de Matos se destacaram
no comando do Boreal.
O CMT José Maria, que hoje comanda o AHTS Haroldo Ramos, enfatizou que
apesar das dificuldades inerentes às operações feitas sem muitos recursos
tecnológicos, o zelo dos profissionais garantiu bons resultados operacionais.
“Naquela época, o offshore contava com oficiais brasileiros mais na parte
de supply. No manuseio, tínhamos apenas o Bomaré e o Boreal, que não
tinham a tecnologia de hoje; tudo era feito, praticamente, de forma manual.
Utilizávamos pelicano manual com um burrinho apenas e sem cabrestante.
As posições, durante a navegação, eram obtidas através do uso do sextante,
especialmente durante os reboques”, conta.
Ao relatar as experiências nos tempos das incursões na Bacia de Campos, o
CMT recorda a memória do Oficial Ricardo Bescow, que morreu em 1986 no
interior de uma plataforma emborcada durante um teste de estanqueidade.
“O Bescow foi um excelente Comandante e manobrista. A morte dele abalou
muito a todos nós”, revela. O Comandante Guaracy Silva, que comandou as duas
embarcações e dividiu o comando do rebocador Bomaré com o CMT Bescow,
também exaltou a memória do Oficial. “O Bescow foi um grande companheiro
e juntos tivemos o primeiro contato com as atividades de manuseio. Lembro
da gana de crescimento profissional que ele tinha; essa era uma de suas
principais características”, recorda, emocionado.
Ao relatar a experiência vivida a bordo dos saudosos rebocadores, o
Comandante Guaracy ressaltou que a falta dos recursos existentes naquela
época, como o Posicionamento Dinâmico, foi uma das dificuldades enfrentadas. Além disso, o pioneirismo trouxe novas pelejas. “Naqueles tempos,
aprendemos no dia-a-dia. Apesar do treinamento e da capacitação, o desafio
do novo segmento obrigou-nos a estudar e a buscar referências teóricas e
práticas que não existiam no Brasil”, enfatiza.
A história dos oficiais brasileiros é um exemplo de que o treinamento, a
dedicação e a predisposição em aprender são fatores primordiais para o desenvolvimento profissional pleno. Por isso, as novas gerações podem aprender
as questões específicas que constituem o setor e, na seqüência histórica do
desenvolvimento da atividade marítima, deixar um legado para aqueles que
os substituirão.
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As operações com os navios multipropósito
tipo AHTS são fundamentais para o
desenvolvimento da exploração petrolífera no mar
A ação sindical em meados da década passada
possibilitou a existência dos postos de trabalho
e de medidas regulamentadoras de proteção aos oficiais

DIVULGAÇÃO

LEO ALMEIDA

As operações com esse tipo de embarcação foram
fundamentais para o desenvolvimento da exploração
petrolífera no mar. Conhecidas como embarcações multipropósito, esses navios, além de atuar com o manuseio de
âncoras, possibilitam a realização dos serviços de reboque
e abastecimento a plataformas e a outras embarcações.
Com o desenvolvimento tecnológico contínuo na
atividade, a qualificação tornou-se fator primordial para
quem atua neste segmento. O aprimoramento constante
e o desenvolvimento de uma visão crítica das atividades
que estão sendo realizadas, combinadas com atitudes
que visam à solução de eventuais problemas, também
são aspectos imprescindíveis nas operações. “As pers
pectivas para este segmento são muito boas”, enfatiza
Jailson ao salientar que a criação do Centro de Simulação
Aquaviária, instalado no SINDMAR, proporcionará aos
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profissionais a especialização e o desenvolvimento de
uma visão ampla da atividade. “Em um modelo simulado,
os trabalhadores marítimos terão contato com os equi
pamentos que munem as embarcações. Os marítimos
chegarão a bordo com uma experiência muito grande
e estarão preparados para lidar com qualquer tipo de
situação no mar”, ressalta.
A busca por um aperfeiçoamento constante na área
de atuação, a capacidade de administrar imprevistos e
situações de risco com destreza e a dedicação no exercício
das atribuições são características que fizeram com que
estes profissionais adquirissem uma tradição de excelência
e resultados operacionais primorosos no segmento que
está em franca expansão. Após todos estes anos de luta e
dedicação, o trabalhador marítimo brasileiro passou a ser
sinônimo de garra, competência e qualidade.

FOTOS: LEO ALMEIDA

Ao lado, líderes do setor marítimo
destacam a determinação da comunidade
marítima com o soerguimento do setor
no Brasil. Acima, o estande do SINDMAR
apresentou ao público o então projeto
do Centro de Simulação Aquaviária

SINDMAR mostra na Navalshore 2006
por que é referência sindical no setor
A determinação da comunidade marítima e o comprometimento do setor público em prol do soerguimento
do setor marítimo nacional foram os destaques na terceira
edição da Feira e Conferência da Indústria Naval e Offshore.
A Navalshore 2006 aconteceu entre os dias 31 de maio e 2
de junho, nos armazéns 5 e 6 do porto do Rio de Janeiro.

se em defesa da cabotagem brasileira. Finalmente, o
Presidente da República decidiu que não haveria a abertura da cabotagem brasileira”, garantiu. Na ocasião, Bacci
disse que o FMM arrecadou R$ 3,6 bilhões no último ano,
sendo que R$ 1,3 bilhão foi destinado a projetos para a
construção naval.

O Secretário de Ações de Fomento do Ministério
dos Transportes na ocasião, Sérgio Bacci, afirmou na
Conferência de Abertura que as ações conjuntas do setor
foram fundamentais para a superação de obstáculos que
ameaçaram o setor. “Recentemente, fizemos gestões com
o objetivo de não permitir a abertura da nossa cabotagem
como alguns setores produtivos pleiteavam. Todos os
setores de Marinha Mercante e Construção Naval uniram-

O então Secretário de Indústria Naval, Energia e Petróleo
do estado do Rio de Janeiro, Wagner Victer, destacou o crescimento do setor nos últimos anos. “Esse é o momento em que
começamos a colher os frutos de anos de ações integradas.
Mas ainda há muito trabalho pela frente”, ressaltou Victer,
durante a abertura do evento.
Durante a solenidade de abertura do evento, o
Presidente do Sindicato, Severino Almeida, associou a
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Ao lado, o Presidente da Transpetro,
Sérgio Machado, recebeu um exemplar
da revista UNIFICAR das mãos do
Presidente do SINDMAR, Severino Almeida,
observados pelo então Secretário de Indústria
Naval do Rio de Janeiro, Wagner Victer.
Abaixo, líderes do setor marítimo
visitam o estande do Sindicato

FOTOS: LEO ALMEIDA

Visitantes da Navalshore ficam
impressionados com o então
projeto do CSA apresentado no
estande do SINDMAR

realização contínua do evento à expressão do crescimento
e às boas perspectivas do setor marítimo nacional. “Ver
esse desenvolvimento contínuo é motivo de muita satisfação para nós, sobretudo quando recordamos um passado
recente. Naquela época, o setor marítimo discutia apenas
a quantidade de anos que a Marinha Mercante brasileira
teria pela frente. Hoje, oito anos depois, podemos vislumbrar um futuro”, destacou Severino. O líder sindical
ressaltou, ainda, que os desafios da indústria marítima
nacional deverão ser enfrentados com o esforço e a dedicação de todos os atores sociais comprometidos com o
soerguimento da atividade.
Para o Presidente da Transpetro, Sérgio Machado, o
período vivido pelo setor marítimo nacional requer investimentos, mas é propício. “A nossa indústria marítima
tem avançado porque é possível construir equipamentos
no país. E a razão pela qual estamos avançando é porque
conseguimos gerar uma sinergia com os atores sociais
envolvidos nesse processo. Temos de crescer com o
mercado mundial de navios, mas sem nos esquecer da
competitividade”, salientou.
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Os diretores do SINDMAR, Enilson Pires e
Francisco Moreda, entregam um exemplar da revista
UNIFICAR à Deputada Federal Jandira Feghali

Referindo-se aos trabalhadores marítimos, Machado
destacou a participação do movimento sindical no processo de soerguimento da Marinha Mercante brasileira. “As
lideranças sindicais têm a consciência de que não adianta
ver o momento atual sem vislumbrar as necessidades de
mudança que irão intervir no futuro. Essas lideranças têm
discutido os problemas do setor com pragmatismo, visando
aos interesses da categoria, mas, sobretudo, beneficiando o
país”, concluiu.
A cada ano, a Navalshore se consolida como um importante ponto de encontro para o debate de aspectos relevantes
do setor marítimo nacional. O espaço disponibilizado para
a exposição dos estandes nesse ano dobrou em relação à
última edição e contou com a participação de 124 expositores, que ocuparam um espaço de 2.140 m2. O evento
desse ano bateu o recorde de visitações, contando com a
presença de mais de 11 mil pessoas, entre profissionais do
setor marítimo, empresários, autoridades governamentais,
civis e militares, além de estudantes. No primeiro ano em
que foi realizada, a Navalshore contou com a participação
de cerca de seis mil visitantes. No ano seguinte, em 2005,
115 expositores constituíram a Feira, que recebeu a visita
de dez mil pessoas.

Para a Deputada Jandira Feghali, que é sem dúvida
uma das maiores defensoras dos interesses dos marítimos
na política nacional, o setor marítimo está crescendo nos
últimos anos. “O investimento que este setor tem recebido
nos últimos anos é evidente. Não tenho dúvidas sobre o
real soerguimento da Marinha Mercante. Mas ainda há
muito para fazer! Uma comprovação deste crescimento é o
Centro de Simulação Aquaviária que está instalado na sede
do SINDMAR. Os simuladores beneficiarão toda a Marinha
Mercante, além de, indiretamente, estimular os jovens à
vocação marítima”, afirma.
Ano após ano, o SINDMAR tem demonstrado seriedade,
competência e visão de presente e futuro. Além das conquistas para os trabalhadores marítimos, a entidade investe
em pessoas e equipamentos, como é o caso do Centro de
Simulação Aquaviária. O projeto do CSA foi apresentado
à comunidade marítima no estande do SINDMAR durante
a Navalshore. Além do Centro de Simulação, a entidade
sindical apresentou também a Universidade Corporativa
de Marina Mercante, UCM, durante o evento. A procura
por informações da UCM foi enorme. “O volume de atendimentos a estudantes interessados em conhecer o projeto
da Universidade Corporativa foi grande. Conseguimos reunir
mais de trezentas consultas e 34 pré-inscrições para a UCM

UNIFICAR

Número 24

Edição Especial

81

FOTOS: LEO ALMEIDA

Navalshore 2006 bateu recorde de
público, reunindo mais de 11 mil
pessoas nos três dias da Feira

Representantes do SINDMAR
e da UNIGRANRIO apresentam
a UCM durante a Navalshore

foram feitas no estande do SINDMAR”, conta o professor
Herbert Gomes Martins, assessor da reitoria da Unigranrio
e do Grupo Gestor da UCM.
A forma como foi montado o estande permitiu que o
SINDMAR pudesse apresentar o CSA e a UCM, principais
produtos de 2006, de forma equilibrada e integrada.
Mesmo não sendo representado pelo SINDMAR, o Mestre
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Amador Alexandre de Tolosa disse que a iniciativa do
Sindicato em participar do evento é excelente porque
é uma forma de a sociedade conhecer um pouco mais
o setor marítimo e a vida a bordo dos trabalhadores.
“Além disso, o estande do Sindicato estava em uma
localização estratégica e foi muito bem montado. O
espaço ocupado era perfeito para um estande do porte
do SINDMAR”, conclui.

Na terceira edição da Feira da Indústria Naval e Offshore,
o Consultor Jurídico da CONTTMAF, Edson Martins Areias,
ressaltou a consolidação do SINDMAR no cenário marítimo
nacional e internacional. O Consultor Jurídico destacou
também a presença do Sindicato na Feira e o trabalho
sindical desenvolvido pela diretoria. “A capacidade de organização, planejamento e realização continuam abrindo
inúmeras portas para que o SINDMAR prossiga trabalhando
com seriedade e determinação”, afirma Areias. “A contribuição que o SINDMAR vem dando para a evolução do
sindicalismo é impressionante”, completa.

Durante a Feira, a principal Conferência – O Desafio da
Retomada da Construção de Navios de Grande Porte – contou
com a presença de mais de 300 pessoas nos três dias do
evento. Dentre os representantes dos diferentes segmentos
do setor que estiveram presentes, Ariovaldo Rocha, Presidente
do Sindicato Nacional da Indústria Naval (Sinaval), Cláudio
Décourt, Vice-Presidente do Sindicato Nacional das Empresas
de Navegação (Syndarma), Raul Sanson, Vice-Presidente da
Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro (Firjan),
e José Alves Sobrinho, Diretor Geral da Companhia Docas do
Rio de Janeiro, prestigiaram a Navalshore.

Diretores do SINDMAR
recebem a Deputada Jandira Feghali
no estande do Sindicato
LEO ALMEIDA
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Sérgio Barreto
Jornalista especializado na área marítima. Trabalhou em O Globo de 1970 a 1986, onde coordenou a página
de navegação. Foi colaborador nas revistas Portos e Navios e Navegação e 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.

Novo governo,
mais desafios para Lula
Após muitos embates – e um imprevisto segundo turno
– Lula está reeleito para mais quatro anos. No setor de
transportes, o Presidente foi responsável por um fato extremamente positivo: a transferência, do exterior para o Brasil,
de obras bilionárias em plataformas da Petrobras. Com isso,
gerou empregos nos estaleiros – a maioria no Rio de Janeiro,
mas com bastante diversificação, já que se montam ou planejam canteiros e estaleiros no Sul, no Nordeste e em outros
locais. Esse reconhecimento tem de ser feito ao Presidente da
República. Mas há muito por fazer no setor:
n As encomendas da Transpetro têm de ser confirmadas

a curto prazo, sob pena de se repetir o que ocorreu no
governo passado, quando contratos para quatro navios
foram assinados mas não entraram em vigor. O programa
Navega Brasil de FHC ficou conhecido como Naufraga
Brasil.
n Os particulares devem ser estimulados a contratar navios.

Afinal, não existe construção naval sólida que viva de um
só armador, a Transpetro. E Lula não pode se acomodar
com o fato de o Brasil transportar apenas 2% dos fretes
que gera. Recentemente, quatro armadores internacionais
aumentaram, de uma só vez, os fretes em demonstração
de força – inimaginável quando o país tinha frota expressiva, com Lloyd, Aliança, Frota Oceânica, Frota Amazônica,
Paulista, Libra, Lolisa, Netumar, Transroll, Global e tantas
outras nas linhas internacionais.
n As rodovias federais estão em péssimas condições. As

ligações do Rio de Janeiro com Bahia e Espírito Santo são
boa prova disso.
n A dragagem não funciona. As companhias docas precisam

se modernizar ou abrir espaço para administração mais
moderna.
n Fala-se muito em modernidade, mas o país andou para trás

em logística. As ferrovias privatizadas têm de investir mais
e os portos precisam de dinamismo. Isso e muito mais.
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Luz verde em Brasília
Na penúltima reunião do Fundo de Marinha Mercante,
antes do fechamento desta coluna, houve divergências. Os
armadores privados temiam que os recursos para a Transpetro
enxugassem o FMM. No entanto, o encontro realizado no fim
de outubro apaziguou os ânimos e gerou sorrisos de todas as
partes, pois só houve boas notícias.
O dinheiro para a Transpetro foi aprovado; a União comunicou
que os recursos presos no Tesouro serão devolvidos quando
houver demanda no FMM; foi dada prioridade a diversos barcos
de apoio, a empreendimentos no Sul e no Norte; e os privados
tiveram a garantia de que, se faltarem recursos, haverá injeção
com verba do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
O valor total aprovado foi de US$ 2,6 bilhões, dos quais US$
2,235 bilhões para os 26 navios da Transpetro. O restante inclui
barcos de apoio para Aker Promar e Aliança (RJ), Naveship (SC)
e Rio Maguari, no Norte do país. Com a solução encontrada,
não haverá mais problemas para a construção do estaleiro de
US$ 240 milhões da Camargo Corrêa, em Suape (PE).
Nos bastidores, há comentários de que o BNDES já sinalizou
que alguns estaleiros que ganharam obras da Transpetro terão
dificuldades em obter liberação dos recursos. Não se sabe se o
próprio governo dará um suporte extra a estes estaleiros – como
um respaldo ao seguro-garantia ou algo correlato – ou ainda se
a Transpetro terá de procurar alternativas.
LEO ALMEIDA

opinião
Porta-contêineres brasileiros
O presidente da Transroll Navegação, Washington Barbeito,
resolveu atualizar seu projeto de criação da Austral – empresa brasileira de navios porta-contêineres, que disporia de uma dúzia de
navios e faria uma rota via Estados Unidos, voltando pela Europa, e
outra em sentido contrário. Agora, Barbeito sugere que o governo
escolha duas ou três empresas e as incentive a criar frota própria
que, no total, deveria chegar a uns 20 porta-contêineres. Assim,
haveria um início de concorrência com os gigantes internacionais
que hoje dominam o mar de e para o Brasil.
Os navios seriam financiados como na aviação, através do
leasing – que permitiu que, na crise da Varig, os equipamentos
fossem imediatamente transferidos a terceiros, sem burocracia.
Se uma das empresas fizer água, a frota pode ser retomada
para uso por outro empreendedor, sem desperdiçar o esforço
da sociedade.
Barbeito estima a evasão de fretes em US$ 15 bilhões – valor
que não aparece nas contas do Banco Central, uma vez que a
maior parte dos fretes está incluída nos preços das mercadorias e o déficit de fretes formal só mostra o que é remetido ao
exterior para pagar esse serviço.

Dois grandes projetos
No apagar das luzes do governo Rosinha, o Estado do Rio
anuncia dois grandes projetos privados. Um deles é a Companhia Siderúrgica do Atlântico, investimento de US$ 4 bilhões,
com 90% de capital do Grupo Thyssen, que será instalada em
Itaguaí (ex-Sepetiba). Na obra serão envolvidas dez mil pessoas
e o projeto inclui um porto especial. A se lamentar apenas que
a dragagem para essa obra saiu com pressa, enquanto a dragagem comum de Sepetiba – que interessa a toda a comunidade
marítima – está sendo analisada com mais vagar pelo órgão
estadual de meio ambiente, a Feema – conforme denúncia de
Ricardo Sudahia, da Bandeirantes Dragagem.
O outro projeto é do grupo EBX, de Eike Batista, e prevê investimentos que podem se aproximar de US$ 3 bilhões. Começa com a
retirada do minério de ferro, em Minas, e a construção de mineroduto

de 500 km – uma obra muito especial – e termina no Porto do Açu, no
Norte fluminense, onde deverá ser instalado um complexo industrial,
tanto para atividades correlatas como até para outros fins, para se
aproveitar o novo porto, que será de águas profundas.

Pressão por plano diretor
Qual a profundidade de cada porto no país? Uma coisa é
tirar lama de um porto. Outra – até proibida, exceto em condições
especiais – é detonar rochas. Por isso, líderes do setor aquaviário
acham essencial que o país disponha de um plano diretor de
portos, que informe, para cada local, quais as condições de aumento de calado através de dragagem simples. Uma vez definido
esse plano, se poderá saber qual o limite razoável de cada porto.
Daí, o setor terá de se preocupar com os velhos problemas: falta
de recursos, objeção por parte do meio ambiente e do Ministério
Público e coisas do gênero. Os empresários – com apoio do
Deputado Nélson Marquezelli – querem segregar o dinheiro para
dragagem, de modo que não esteja passível de ser desviado, pela
Justiça, para pagamento de dívidas das companhias docas.
Segundo Domenico Accetta, Diretor do Instituto Nacional
de Pesquisas Hidroviárias (INPH), o Brasil realmente precisa
de um levantamento geofísico dos canais de acesso e das
estruturas portuárias, para informar o horizonte de cada porto,
integrado a um Plano Nacional de Dragagem e Batimetria. A
propósito, o INPH está sem previsão de investimento para 2007
e há articulação para que congressistas mudem isso. O INPH
pertencia à Portobras, obviamente com visão nacional. Quando
Collor de Mello acabou com essa estatal – da noite para o dia,
sem qualquer estudo – o INPH passou para a Docas do Rio,
onde está até hoje. Mas presta serviços nacionalmente, como
ocorreu recentemente em Pecém (CE).

Visão amazônica
Durante homenagem ao Diretor-Geral da Antaq, Fernando
Fialho, o Presidente da Federação Nacional das Empresas de
Navegação Marítima (Fenavega), Luiz Rebelo, disse que a burocracia da Antaq afetava especialmente as empresas de nave-
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Muita gente, no meio marítimo, teme que Lula pretenda unificar as agências de transporte terrestre (ANTT) e de
transporte aquaviário (Antaq), talvez até somando a elas a de
aviação civil (Anac).
Segundo o advogado Márcio Righetti, do Rio de Janeiro,
desde quando se falou da criação de uma entidade reguladora
para a navegação e os portos – que viria ser a Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (Antaq) –, ele se posicionou contrário
a essa medida. Segundo Righetti, houve impropriedades legais
na criação da Antaq, entre os quais cita conflitos de competência com os Conselhos de Autoridade Portuária (CAPs) e demais
dispositivos da Lei de Modernização dos Portos (8630/93).
“Sempre achei que não é a criação de mais um órgão,
departamento ou repartição que iria resolver entraves, mas a
vontade política.”

Sonho ou realidade?
Um elogiável trabalho para recuperação do porto do Rio,
com apoio dos sindicatos de agentes marítimos (Sinda-Rio), de
operadores (Sindoperj), da Associação Comercial e da Federação
das Indústrias (Firjan), com suporte do governo fluminense
e boa vontade da Companhia Docas do Rio de Janeiro, foi
apresentado. Mas é apenas o início de uma luta.
Essas entidades chegaram à conclusão de que são necessários R$ 286 milhões para transformar o velho porto, com melhorias no acesso rodoviário, ferroviário e aquaviário (dragagem) e,
desse total, quase 2/3 teriam de vir dos cofres da União. Todos
sabem que o Estado do Rio vive fase de contenção de gastos;
a prefeitura, que antes alardeava certa opulência, também
atrasa investimentos. Já o governo federal conta com recursos
abundantes – graças à CPMF e PIS/Cofins –, mas para obter
dinheiro federal há longo caminho a ser percorrido e, ao fim de
tudo, pode vir um contingenciamento determinado pela equipe
econômica. É bom lembrar que até a Agenda Portos, referente
a obras de emergência, anda sem a prometida pressa.
Não se pensa em desestimular os agentes privados – que
mostraram boa-fé ao contribuir com R$ 500 mil para os
projetos. Mas a sociedade fluminense deve saber que entre o
sonho e a realidade há um longo caminho a ser percorrido.

Governo deve R$ 200
milhões a armadores
Desde que se criou, no Fundo de Marinha Mercante, restituição a armadores pela operação no Norte-Nordeste, a União
está sempre em atraso. Ultimamente, o atraso aumentou por
conta de um problema específico. Diante de uma pequena
fraude, os controles foram acentuados, mas a tal ponto que
praticamente inviabilizaram a restituição. Agora, o governo já
enviou mensagem para resolver a questão. Com isso, a dívida
federal, que anda por volta de R$ 200 milhões, deverá voltar a
patamares normais, em torno de R$ 80 milhões, continuamente,
pois há uma certa defasagem admissível entre o cômputo das
operações e o pagamento.
Mas que há muito armador penando, há – principalmente
porque se alguém deixa de pagar à União é punido com sua
inscrição em lista negra.

Bacci muda de pouso


gação interior do Norte do país. A Antaq reagiu com rapidez ao
criar uma superintendência específica para navegação interior
e colocando no comando um especialista com amplo trânsito
no meio: Alex Oliva, professor da Fundação Getúlio Vargas. Ao
que parece, virão novos tempos de entendimento entre Antaq
e a comunidade marítima.

No início do governo Lula, Sérgio Bacci foi apresentado ao
setor marítimo como um bom administrador, mas com experiência em... Turismo. Não conhecia as coisas do mar e muito
menos as pessoas. No entanto, Bacci foi, pouco a pouco, obtendo o respeito e o reconhecimento de executivos, empresários,
técnicos e trabalhadores. Procurou resolver cada problema e,
quando isso não era possível, achava tempo para dialogar com
a parte que se julgava prejudicada. Em certas ocasiões, admitia
não conhecer o tema, mas prometia estudá-lo e voltava ao
debate na hora certa. Impôs-se como um digno interlocutor
por parte do governo, que encarou de frente graves problemas
que afligiam a atividade. Após apresentar saldo extremamente
positivo em sua atuação, Bacci ainda colaborou com a redação
do plano de governo para o setor de
transportes no segundo mandato de Lula.
Em seguida, deixou
o cargo à procura de
novos desafios. Agora
está no Grupo Libra,
a convite de Gonçalo
Torrealba, onde deve
atuar na área de relações institucionais.
LEO ALMEIDA
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Na beira da praia

n No Sindicato dos Agentes Marítimos do Rio (Sinda-Rio), o

quadro executivo se ampliou. O Diretor-Geral, Milton Tito,
agora conta com o auxílio de um Diretor-Adjunto, Luciano
Riquet Filho, que foi Capitão dos Portos do Rio entre
2004 e 2006. Tito – que também é da reserva da Marinha
– ficará responsável por contatos externos, junto com o
Presidente José Carlos Gomes, e Riquet comandará a máquina interna. Riquet é pós-graduado em gestão internacional
e possui mestrado e doutorado em ciências navais.

A propósito, informa o Presidente da CBC, Silvio Campos,
que há três anos as ferrovias quase não movimentavam
contêineres e este ano estão se aproximando de 200 mil
unidades. Esse número não pode ser comparado com a
operação na Europa e Estados Unidos, mas representa
saudável evolução.

n A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) acaba

de criar um grupo de trabalho para apresentar sugestões ao governo, tendo em vista que a burocracia está
impedindo que os Operadores de Transporte Multimodal
(OTMs) atuem de modo efetivo. A criação de um GT foi
sugestão de José Carlos Caridade, Diretor da Agência
de Desenvolvimento do Transporte Modal. E a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anuncia que não
mais dispõe de um setor – sequer uma pessoa responsável – para cuidar de OTM – quando, no mundo, os OTMs
desempenham importante papel ao realizar o transporte
de forma inteligente e econômica.
n Acaba de ser lançada a Feira Internacional de Negócios

dos Portos do Estado do Rio de Janeiro (Feinports). Esse
evento será realizado a partir de 27 de março, no Armazém
6 do Cais do Porto, com apoio da Companhia Docas do Rio
de Janeiro.
n Passou pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço

LEO ALMEIDA

n A Receita Federal mantém apreendidos, hoje, cerca de três

mil contêineres. Isso é absurdo, porque a SRF na verdade
teria de punir o exportador/importador e não o transportador. Com essas cargas em “perdimento” – termo técnico
– o prejuízo vai para armadores, que têm de pagar às
empresas de leasing de contêineres. O valor médio é US$
3 por dia, mas no caso de contêineres refrigerados, o valor
diário alcança US$ 8.
n No dia 19 de outubro, a Câmara Brasileira de Contêineres

comemorou 50 anos da operação do contêiner no Brasil,
com festa em São Paulo. Esteve presente Juan Llerena, um
dos entusiastas da adoção do moderno sistema no Brasil,
quando Diretor da empresa americana Moore MacCormack.

Público da Câmara Federal o projeto do Deputado João
Hermann sobre proteção ao trabalho portuário, tendo
como relator Marco Maia. O próximo passo é a Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania. Tanto Hermann como
Maia não foram reeleitos. O que prova que a vida de parlamentar é mais dura do que se pensa.
n O Terminal Santos Brasil – maior do país – pertence a dois

empresários do Rio, Daniel Dantas, do Grupo Opportunity,
e Richard Klien. Desde sua fundação, o terminal mantinha
sede formal no Rio, agora transferida para São Paulo. Isso
é bem lógico. Não tem lógica a CSN, com usina em Volta
Redonda (RJ), ter transferido a sede para São Paulo.
n Anuncia a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) que vai

passar a produzir placas de aço para o setor naval. Esse
produto até agora era exclusividade da Usiminas – o que
se refletia no preço salgado. A decisão ocorre no momento
em que a construção naval se dedica, quase que exclusivamente, à indústria do petróleo – plataformas e barcos
de apoio.
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Aportando
pelo mundo...
Da Venezuela para a Europa
A Venezuela quer fornecer óleo combustível de calefação a preços reduzidos para os países europeus de baixa
renda. O Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou
recentemente que o país tem duas refinarias na Alemanha
e uma na Grã-Bretanha e que estas três unidades serão
responsáveis por parte do abastecimento de algumas nações
européias. De acordo com o Presidente venezuelano, ainda
haverá estudos dos embaixadores para definir quais os
países do velho continente que serão beneficiados com o
óleo da Venezuela.

Governo norte-americano
provoca mudança nos contratos
com empresas petrolíferas
A indústria do petróleo dos Estados Unidos acusou
George W. Bush de se comportar como um “déspota de
Terceiro Mundo”. A ira é conseqüência da atitude da Câmara
dos Deputados que aprovou uma punição contra as empresas que vierem a recusar qualquer alteração nos contratos
de operação. De acordo com a American Petroleum, isto
dará uma fatia maior dos lucros do petróleo ao governo.
Os parlamentares aprovaram a eliminação de bilhões de
dólares em incentivos, desestimulando as empresas de petróleo e gás a continuar as operações na importante região
produtora do Golfo do México. As medidas, que agora foram
transformadas em lei, obrigam as companhias petrolíferas
a renegociar os contratos que regem as operações de exploração naquela área.

Ampliando o mercado de atuação
A gigante americana Cargill comprou a usina de álcool
Central Energética Vale do Sapucaí – Cevasa –, em São Paulo.
A transação marca o ingresso da multinacional no cobiçado
e estratégico setor de produção de álcool brasileiro. O controle da Cevasa custou à Cargill cerca de US$ 70 milhões. A
empresa norte-americana, que é uma grande processadora
mundial de grãos, com negócios nos setores de alimentação
e agricultura, começa a investir no mercado de fontes de
energia renovável.
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Meta é reduzir dependência para
petróleo do Oriente Médio
A Corporação de Petróleo e Química da China, Sinopec,
comprou parte dos três blocos petrolíferos no litoral angolano. Os três blocos, com reservas estimadas em 3,2 bilhões
de barris de petróleo, produzirão cem mil barris diários em
2007. A maior companhia de refino de petróleo da China
terá 20%, 27,5% e 40% de cada um dos blocos, através
da associação com a Sonangol, de Angola. O país asiático,
que é o segundo maior consumidor e importador mundial
de petróleo, prova, com este acordo, que navega rumo à
diversificação de fontes de abastecimento. A meta da China
é reduzir a dependência do petróleo do Oriente Médio.

Arábia Saudita começa exploração
de petróleo pesado
Depois de décadas fornecendo petróleo leve, a Arábia
Saudita quer explorar os campos de petróleo pesado ainda
não aproveitados e tecnicamente mais difíceis. Se conseguir
superar os obstáculos técnicos, as preocupações árabes
sobre o mercado poderão ser amenizadas. Isto seria um
golpe aos seguidores da teoria de que a produção mundial
de petróleo estaria bem próxima de atingir o ápice e, logo,
começaria a declinar. O petróleo pesado é mais denso e
contém mais poluentes, como metais e enxofre, do que o
petróleo leve.

Maior consumidora de petróleo
será maior construtor naval
Para atender à crescente demanda de combustível, a
China construirá cerca de 50 navios petroleiros durante os
próximos cinco anos. Com isso, a capacidade dos estaleiros
chineses triplicará nos próximos dez anos, transformando
o país no maior construtor naval do planeta. Atualmente,
a China importa 5% do total de petróleo comercializado
mundialmente, índice que deve ser ampliado para 13% em
cinco anos.
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Fortaleza ganha Delegacia
Regional do SINDMAR
Tradicional festa de fim de ano do Sindicato
é celebrada na capital cearense
Na Grécia antiga, a palavra politiké (política) era definida também como a arte de administrar e dirigir relações.
Hoje, três mil anos depois daquele período, a definição não
é diferente. Seguindo este significado milenar, o SINDMAR
deu mais um importante passo. A política de ampliação
adotada pelo Sindicato teve uma grande vitória com a
inauguração da nova Delegacia Regional, em Fortaleza.
A ação do SINDMAR traduz o novo ciclo de crescimento
da estrutura sindical e de benefícios para os oficiais e
eletricistas mercantes. A inauguração da nova Delegacia
do Sindicato aconteceu no dia 16 de dezembro do ano
passado com a solenidade e posse do novo Delegado, o
Oficial Mercante Rinaldo Medeiros. A cerimônia de inauguração ocorreu no Hotel Gran Marquise by Sol Meliá, na

90

Edição Especial

Número 24

UNIFICAR

Praia de Mucuripe, em Fortaleza. Simultaneamente com
a inauguração da Delegacia, aconteceu a tradicional festa
de fim de ano do Sindicato.
A solenidade de inauguração da Delegacia Regional
do SINDMAR em Fortaleza foi iniciada com homenagens
a personalidades que contribuíram enormemente com o
setor marítimo nos últimos anos. Um dos homeageados
foi Sérgio Bacci, que recentemente ocupou a Secretaria de
Ações de Fomento do Ministério dos Transportes. Durante
o período em que ocupou a pasta, Bacci liderou, dentro
do governo, todo o processo de reconstrução de setor
marítimo, elaborando ao lado das representações sindicais,
tanto de trabalhadores quanto de empresários, políticas
e práticas que possibilitaram o efetivo soerguimento da

FOTOS: LEO ALMEIDA

O Senador Inácio Arruda
disse ao Presidente do Sindicato,
Severino Almeida, que o seu
gabinete na capital federal
será a extensão do SINDMAR

Marinha Mercante brasileira. O compromisso do governo
com a autêntica Marinha Mercante nacional, composta
de navios de empresas brasileiras construídos no Brasil
e tripulados por brasileiros, passou a ser evidente após
a passagem de Bacci pela Secretaria. Sérgio Bacci, que
hoje é Diretor de Relações Institucionais do Grupo Libra,
não só estimulou o sentimento de parceria entre todos os
segmentos do setor, como também demonstrou grande
capacidade de articulação. Isto ficou comprovado após a
alteração positiva na legislação pertinente ao Fundo de
Marinha Mercante, FMM, e na luta contra a abertura da
navegação de cabotagem, como pretendiam alguns setores da economia brasileira. “Nada mais importante do que
a força trabalhadora”, declara, convicto, Bacci.

Sérgio Bacci recebeu do
Diretor-Procurador do Sindicato,
Marco Aurélio, e do Presidente do
SINDMAR uma placa alusiva
ao trabalho prestado à Marinha
Mercante nos últimos anos

Também homenageada durante a solenidade de inauguração na nova Delegacia, a Deputada Federal Jandira
Feghali elogiou a política de ampliação praticada pelo
SINDMAR, que conta com as delegacias em Belém (PA),
Cabedelo (PB) e Macaé (RJ). É importante lembrar que não
existe qualquer momento nestas duas últimas décadas em
que houve uma ação sindical marítima sem o apoio da
parlamentar; em muitos casos, a Deputada Jandira Feghali
liderou o processo político de articulação em defesa dos interesses dos marítimos. A parlamentar é, sem dúvida, uma
das responsáveis pela melhoria das condições de trabalho
e da remuneração dos trabalhadores marítimos brasilei-
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O Diretor-Secretário do Sindicato,
Odilon Braga, entregou à Deputada Jandira Feghali
uma placa em homenagem aos anos
dedicados à Marinha Mercante brasileira

ros. “Tenho certeza de que me tornei ainda mais patriota
após conhecer as particularidades da Marinha Mercante”,
afirma. Além disso, Jandira Feghali foi a Deputada que
apresentou, a pedido da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, emenda ao Ministério da Ciência e Tecnologia
solicitando a compra de equipamentos para a instalação
do Centro de Simulação Aquaviária, CSA, no Rio de Janeiro.
Este Centro de Simulação é o mais avançado do planeta,
já que é o único no mundo que possui equipamentos e
softwares integrados. Com o início das operações do CSA,
o Brasil terá a – melhor – opção de capacitar os marítimos
brasileiros no país, sem haver a necessidade de investir em
cursos de capacitação no exterior. As empresas nacionais
de navegação poderão utilizar o CSA para qualificar ainda
mais os marítimos brasileiros.
Por falar em companhias brasileiras de navegação, a
Transpetro esteve presente na solenidade de inauguração
da Delegacia Regional do SINDMAR na capital cearense.
Durante a cerimônia, o Presidente da estatal, Sérgio
Machado, também foi homenageado pela determinação
que demonstra na luta pela autêntica Marinha Mercante
brasileira. Aliás, a grande vitória, não só da Transpetro,
mas de todos que, de uma forma ou de outra, contribuem
para o setor, veio quatro dias depois. A aprovação da
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O Segundo Presidente do SINDMAR,
José Válido, destacou a importância
da luta pela autêntica
Marinha Mercante brasileira

ampliação da capacidade de endividamento anunciada
pelo Senado Federal no dia 20 de dezembro dará nova
propulsão ao Programa de Modernização e Expansão da
Frota da Transpetro. O valor de R$ 5,6 bilhões aprovado
pelo Senado permitirá que a estatal utilize os recursos
do Fundo de Marinha Mercante, FMM. A articulação do
Presidente da Transpetro foi decisiva para que o pedido
da estatal fosse atendido pelo Senado. Semanas antes,
mais precisamente no dia 5 de dezembro do ano passado,
a casa havia anunciado a suspensão da tramitação do
projeto de ampliação da capacidade de endividamento.
Tão logo conheceu a decisão do Senado, o Presidente da
Transpetro analisou detalhadamente os motivos da suspensão. Com argumentos que desbancariam a suspensão,
Sérgio Machado solicitou aos senadores uma nova avaliação do projeto. “Este programa não é da Petrobras, nem
tão pouco da Transpetro; é do Brasil. Navio não é luxo, e
sim uma necessidade de desenvolvimento do país. Este é
o momento de construirmos uma nova etapa da história da
Marinha Mercante brasileira. Acredito que, agora, os contratos deste programa sejam assinados ainda no primeiro
trimestre de 2007”, afirma Sérgio Machado. O programa
prevê a construção de 42 navios petroleiros no país. Isto
impulsionará o desenvolvimento do setor marítimo no

O Presidente do SINDMAR,
Severino Almeida, dá posse ao
Delegado Regional do Sindicato
em Fortaleza, Rinaldo Medeiros

Músicos de uma banda de
Jazz animaram a tradicional festa
de fim de ano do SINDMAR

Brasil, que é extremamente vital para a soerguimento da
Marinha Mercante nacional.
Acreditando no sucesso deste programa, o recém eleito
Senador Inácio Arruda declarou apoio ao desenvolvimento
do setor marítimo durante a solenidade de inauguração da
Delegacia Regional do SINDMAR em Fortaleza. “Este setor é
imensamente estratégico para o desenvolvimento do país.

Espero que os marítimos contem com o meu mandato e
a minha presença em Brasília para fortalecermos a nossa
Marinha Mercante. Meu gabinete na capital federal será
a extensão do SINDMAR”, afirma o Senador Inácio. A representante do Conselho Nacional da Pesca e do estaleiro
Inace, Elisa Gradwol, também compareceu à cerimônia de
inauguração da nova Delegacia do Sindicato.
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O Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido, o Diretor-Secretário
Odilon Braga e o Primeiro Presidente Severino Almeida homenageiam
o Presidente da Transpetro, Sérgio Machado

Durante a solenidade na capital cearense, o Presidente
do SINDMAR, Severino Almeida, enfatizou o planejamento
da Diretoria do Sindicato em dar prosseguimento à política
de ampliação. “Estamos iniciando uma nova era na ação
sindical. É apropriado observarmos que o crescimento de
nossa estrutura, no entanto, não decorre unicamente do
compromisso da nossa Diretoria. A velocidade da evolução
será diretamente proporcional ao ritmo de participação e
colaboração de nossos representados”, ressalta.
Severino Almeida destacou, ainda, que Delegacia
Sindical não denota apenas uma sala com alguém para atender aos associados e associadas. De acordo com Presidente
do SINDMAR, o atendimento, embora seja importante, não
pode ser o único objetivo a ser alcançado. “Uma Delegacia
não pode significar uma simples ligação do associado com a
sede. Nos contatos com os nossos companheiros e companheiras, temos constatado que a Delegacia precisa ter vida
própria, buscando atender às necessidades dos associados
por inicativa própria, ampliando, assim, a ação do Sindicato
e a a capacidade de solucionar problemas”, explica.
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A festa de fim de ano do
SINDMAR reuniu associados,
associadas, familiares e a
diretoria do Sindicato,
além de personalidades
do setor marítimo

Após as inaugurações das representações sindicais de
Belém, no Pará, e de Cabedelo, na Paraíba, ambas em
2003, e, posteriormente, a de Macaé, no Rio de Janeiro,
o SINDMAR não parou a política de ampliação; e garante
que não vai parar. O Sindicato começa 2007 com um
novo planejamento para esta política. Para uma entidade
de abrangência nacional, estar perto dos profissionais
que representa torna-se imprescindível para uma ação
sindical efetiva.
Simultaneamente com a cerimônia de inauguração
da Delegacia Regional do SINDMAR em Fortaleza, aconteceu a tradicional festa de final de ano do Sindicato. A
festa oferecida aos associados, associadas e familiares
foi prestigiada também pelos homenageados da noite,
parlamentares e autoridades civis e militares, além de
representantes dos sindicatos co-irmãos. A Delegacia
Regional do SINDMAR em Fortaleza está localizada na
Rua Oswaldo Cruz, número 1, sala 704, em Meireles. Os
representados podem entrar em contato com a Delegacia
através do telefone (85) 3266-4224 ou pelo e-mail
secretariace@sindmar.org.br.
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Em defesa do trabalhador
Coordenação de Inspeção do Trabalho Aquaviário atua
com rigor no combate a qualquer irregularidade no setor

ARQUIVO

Abuso trabalhista. Insalubridade a bordo. Jornada
excessiva. Não cumprimento de cláusulas dos contratos
de trabalho. Falta de fornecimento de EPI. A Coordenação
Nacional de Inspeção do Trabalho Portuário e Aquaviário,
antiga Unidade Especial de Fiscalização Marítima e Portuária,
é o órgão que inspeciona o cumprimento dos direitos do
trabalhador marítimo e quaisquer outras irregularidades nas
relações de trabalho. A mudança no nome ocorreu após a
publicação no Diário Oficial da União número 15, de 20 de
janeiro de 2006, da Instrução Normativa número 61. A IN
61, datada de 18 de janeiro de 2006, foi assinada por Ruth
Beatriz Vasconcelos Vilela, Secretária Nacional de Inspeção
do Trabalho, SIT. A atuação da Coordenação dá tranqüilidade
aos marítimos e causa incômodo às empresas e às instituições que ainda adotam práticas absurdas nas relações
trabalhistas. A fiscalização aplicada pela Coordenação é
embasada na legislação e nas normas trabalhistas.
Atuando a partir de denúncias que são feitas por intermédio de entidades sindicais marítimas, já que os trabalhadores em muitos casos se sentem acuados e temem
sofrer represálias, a Coordenação Nacional de Inspeção
do Trabalho Aquaviário visita os escritórios das empresas
de navegação e as embarcações sem informar o teor das
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denúncias para que a realidade não seja camuflada. Os
coordenadores, também conhecidos como auditores fiscais,
trabalham seguindo um roteiro predeterminado, inspecionando os pontos das denúncias e todos os outros itens
relativos à legislação trabalhista.
Para suportar a quantidade de inspeções, a Coordenação
de Inspeção do Trabalho Aquaviário reúne coordenadores
nacionais e regionais no desempenho das atribuições. Hoje,
o órgão trabalha com 60 coordenadores no país, sendo que
dois têm a responsabilidade nacional da Coordenação. Um
destes profissionais é a Coordenadora Nacional de Inspeção
do Trabalho Aquaviário Vera Lúcia Ribeiro de Albuquerque.
Em entrevista concedida à equipe de reportagem da
UNIFICAR no escritório da Coordenação, no cais do porto
do Rio de Janeiro, a auditora fiscal Vera Albuquerque disse
que a inspeção do trabalho marítimo na América Latina só
existe no Brasil porque o país é signatário da Convenção
147. Aliás, é preciso ressaltar que o país deu um importante
passo assinando esta Convenção, proporcionando, desta
forma, a criação de condições para a segurança marítima
e proteção ao trabalhador marítimo. “Não existe qualquer
tipo de fiscalização na América Latina, exceto no Brasil”,
afirma a Coordenadora, que se ajeita na cadeira e diz que

os auditores nunca vão a bordo sozinhos. “Os coordenadores
formam equipes para que a fiscalização a bordo seja feita de
forma mais precisa e eficiente, já que há diversos itens de
segurança, saúde e legislação do trabalho que são sempre
examinados”, detalha.
Independentemente de embarcação ou empresa, os
Coordenadores Nacionais e Regionais de Inspeção do
Trabalho sempre estão focados em encontrarem soluções
para impasses e problemas nas relações trabalhistas. Os
auditores seguem diretrizes de um programa metódico
e sistêmico para executar as inspeções, mesmo no caso
de denúncias.

Falta investimento
Mesmo desempenhando um importante papel no setor
marítimo, a Coordenação Nacional e Regional de Inspeção
do Trabalho Aquaviário esbarra em limitações. Estas restrições são, indiretamente, impostas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, MTE, que, involuntariamente, acaba
prejudicando o trabalho dos auditores fiscais. Fontes ligadas
à Coordenação afirmam que há dois anos existe um contingenciamento do orçamento do MTE que limita, entre outras,
a atualização e capacitação dos auditores.
Ainda assim, o trabalho aplicado pela Coordenação de
Inspeção do Trabalho Aquaviário recebe a justa valorização
do setor marítimo. O Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF,
Severino Almeida, salienta a importância do órgão para o
setor. “A atuação e o trabalho dos coordenadores obrigam
algumas empresas que tinham o costume de desrespeitar
os direitos trabalhistas dos marítimos a praticarem atitudes
sérias. Nós confiamos na continuidade do eficiente trabalho
desenvolvido pela Coordenação de Inspeção”, afirma.
O trabalho da Coordenação de Inspeção é destacado
também na Região Nordeste. O Delegado Regional do
SINDMAR e da CONTTMAF em Cabedelo, na Paraíba, salienta a
parceria com o órgão. “Nós costumamos fazer as visitas junto
com a Coordenação para averiguarmos as reais condições
de trabalho a bordo”, conta Rosivando Viana. O Delegado
Regional destacou, também, o quantitativo de profissionais
deste órgão. “Esperamos que haja uma maior capacitação
do Ministério do Trabalho e que este número aumente para
que o desenvolvimento do trabalho de inspeção aquaviária
melhore”, afirma. Hoje, somente um Coordenador é responsável por todo o trabalho de inspeção aquaviária no estado
da Paraíba.

Imprescindível para o setor marítimo. A definição de José
Vivekananda, Delegado Regional do SINDMAR em Belém, no
Pará, resume a importância do órgão na inspeção do trabalho aquaviário. Recentemente, a atuação da Coordenação
Regional foi determinante no caso do navio Matarani, de
bandeira panamenha. O SINDMAR solicitou ao órgão do MTE
a averiguação das condições de trabalho a bordo daquele
navio, já que havia suspeita de a embarcação estar fora dos
padrões de segurança do trabalho e de não estar cumprindo cláusulas dos contratos com a tripulação. Na ocasião, a
Coordenação descobriu que os tripulantes estavam trabalhando sem os Equipamentos de Proteção Individual, EPI.
Identificada a grave situação, os coordenadores solicitaram
a apresentação de documentos que comprovassem o cumprimento dos contratos com os tripulantes e a regularização
dos EPIs. Sem obter êxito, os coordenadores interditaram o
navio Matarani. A embarcação só foi liberada após a correção
de toda a situação.
Apesar do número insuficiente de coordenadores de
Inspeção do Trabalho e da falta de reciclagem destes profissionais, o setor marítimo viveria outra realidade se não fosse

Denúncias podem ser feitas
no sindicato da categoria ou
nas sedes da Coordenação de Inspeção
A Coordenação de Inspeção do Trabalho Aquaviário é subordinada
diretamente ao Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília.
No entanto, a Secretária Nacional de Inspeção do Trabalho (SIT),
Ruth Beatriz Vilela, é quem comanda toda a fiscalização do trabalho
no Brasil – inclusive a fiscalização do trabalho aquaviário.
O marítimo ou qualquer outro trabalhador que queira efetuar
denúncias deverá entrar em contato com o sindicato de sua categoria
através de um comunicado por escrito. O trabalhador ainda tem a opção
de fazer a denúncia diretamente nas sedes da Coordenação de Inspeção
do Trabalho Aquaviário, presentes em 15 estados brasileiros.
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Exemplo de garra
e dedicação
A Coordenadora Nacional de Inspeção do Trabalho Aquaviário,
auditora fiscal Vera Lúcia Ribeiro Albuquerque, trabalha no órgão há
dez anos. Arquiteta por formação, a auditora Vera iniciou o trabalho
de fiscalização no setor marítimo no mesmo ano em que começou
a atuar como fiscal. “Este trabalho é apaixonante. É como se a água
do mar entrasse em minhas veias”, declara, emocionada.
A fiscal da Receita Federal Vera Albuquerque disse que abraçou a
profissão de fiscal não só pela estabilidade que o trabalho proporciona.
“Vislumbrei no trabalho de fiscalização a oportunidade de fazer algo
realmente importante para o trabalhador”, afirma a AFRF.
A Coordenadora tem um histórico de extrema seriedade no trabalho

a constante e significativa atuação da Coordenação. Através
da Norma Regulamentadora número 30, que está em vigor
desde 2003, o setor passou a ser regido por regulamentos
que analisam especificamente a segurança e a saúde no
trabalho aquaviário. No entanto, a NR 30, que teve o texto
final concluído após dezenas de reuniões em oito anos de
trabalhos, é estudada e analisada regularmente para evitar
que as normas fiquem desatualizadas e inibir o descumprimento. Com esta preocupação, a Comissão Permanente
de Acompanhamento de Segurança e Saúde no Trabalho
Marítimo, coordenada pelo fiscal do trabalho José Emílio
Magro – que também é Coordenador Nacional de Inspeção
do Trabalho Aquaviário –, foi instituída para manter as normas
sempre de acordo com as situações específicas da vida aquaviária. Este trabalho de manutenção é planejado a partir da
participação da CONTTMAF. A NR 30 criou, também, o Grupo
de Saúde e Segurança no Trabalho a Bordo dos navios mercantes, GSSTB, que zela pela segurança do trabalho a bordo
e pelo bem-estar do marítimo. De acordo com a norma, o
GSSTB se reúne uma vez por mês para verificar o cumprimento a bordo das normas vigentes de segurança e saúde
no trabalho e preservação do meio ambiente. No entanto, o
grupo só é instalado a bordo em embarcações de bandeira
brasileira com mais de 500 AB (arqueação bruta).
Severino Almeida destaca
a atuação e o trabalho
dos Coordenadores de Inspeção

desenvolvido por ela. Recentemente, após a publicação no Diário Oficial
da União nº 246 da Portaria nº 98/DPC, que inibe as conseqüências
das ações de falsas cooperativas no meio marítimo que não respeitam
os direitos do trabalhador, a Coordenadora afirmou que as companhias
que descumprem esta Portaria estão cometendo infração à regra de
apresentação dos contratos de trabalho e das cópias das carteiras de
trabalho e, como conseqüência, infração de empregar funcionário sem
registro. Na ocasião da publicação da Portaria nº 98/DPC, a fiscal Vera
Albuquerque explicou que há casos em que autuações são convertidas em
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multas administrativas. Hoje, Vera Albuquerque ocupa um dos dois cargos

Antes da NR 30, as normas regulamentadoras aplicadas no setor marítimo eram apenas princípios gerais. Por
exemplo: a NR 18, que regula as edificações, era aplicada
– mais precisamente adaptada – no alojamento de obras
em plataformas.

Integração com a DPC
A manutenção e constante atualização da NR 30 também
estão diretamente ligadas ao respeito à legislação que
protege o trabalhador marítimo e ao comportamento de
empregados e empregadores. No entanto, para que isto
realmente aconteça, a Coordenação de Inspeção realiza um
trabalho integrado com a Marinha, mais precisamente com a
Diretoria de Portos e Costas, DPC. Esta integração é parte do
Acordo de Cooperação Técnica, firmado há cinco anos entre
o Ministério da Defesa e o Ministério do Trabalho e Emprego.
Segundo o Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Marcos
Martins Torres, há um intercâmbio de informações das irregularidades constatadas tanto nas inspeções realizadas pelas
Capitanias quanto nas fiscalizações procedidas pelos coordenadores. “Raramente a DPC recebe denúncias de aquaviários.
Porém, quando isso ocorre, comunicamos imediatamente à
Coordenação de Inspeção do Trabalho”, revela o Alte Torres.
“A DPC considera de capital relevância as informações
recebidas a respeito das irregularidades constatadas pelos
coordenadores de inspeção porque permite que estas ocorrências sejam rapidamente sanadas, visando à preservação
da segurança do aquaviário”, completa.
Representando a parte que na maioria das vezes é punida
quando é verificada qualquer irregularidade, o Sindicato
Nacional das Empresas de Navegação Marítima, Syndarma,
coopera compulsoriamente com a Coordenação de Inspeção.
“Damos a assessoria necessária para as empresas sobre tudo
que devem ter a bordo para o cumprimento das exigências
do Ministério do Trabalho e Emprego”, afirma o Assessor
para Assuntos Internacionais do Syndarma, Vice-Almirante
Armando Amorim Ferreira Vidigal, garantindo que o sindicato
dos armadores não tem conhecimento de quais empresas e
embarcações são visitadas pelos auditores fiscais.
Entretanto, a rotina de fiscalizações é interrompida
por diversos transtornos do dia-a-dia da Coordenação
de Inspeção. Por problemas de ordem orçamentária do
Ministério do Trabalho e Emprego, o órgão não vem cumprindo precisamente as metas. Problemas como pagamento
de diárias e reembolso de combustível, entre outros, são
responsáveis pela incômoda situação que a Coordenação

O Inspetor da
ITF no Rio de
Janeiro, Airton
Lima, afirma
que a entidade
fornece todas
as informações
relevantes para
auditores fiscais
O Alte Vidigal
garante que o
Syndarma não
tem conhecimento
de quais empresas
e embarcações
são visitadas pelos
Coordenadores
de Inspeção
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se encontra atualmente. No entanto, problemas de ordem
administrativa, ou similar, não devem ser responsabilizados
pelos casos de corrupção e prisões a que alguns fiscais do
trabalho se envolvem. Apesar de todos estes fatos, a fiscal
Vera Albuquerque afirma: “Até hoje não houve qualquer
suspeita de irregularidades envolvendo auditores fiscais
da área aquaviária”.
Apesar de toda a dificuldade encontrada, o trabalho
desenvolvido pela Coordenação de Inspeção é considerado
exemplo na América Latina por diversos órgãos internacionais. “Nossos relatórios sempre vão para a Organização
Internacional do Trabalho. Por diversas oportunidades,
a Diretora do Departamento de Normas Internacionais,
Cleopatra Doumbia-Henry, elogiou o trabalho desenvolvido
pelo nosso órgão. A fiscalização no Brasil é rígida e é exemplo
para toda a América Latina”, afirma, com orgulho, a auditora
Vera Albuquerque.
De acordo com o Inspetor da Federação Internacional dos
Trabalhadores em Transportes no Rio de Janeiro, Airton Lima,
a ITF não faz denúncias à Coordenação. “Todas as denúncias
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José Emílio Magro. Este nome é parte da história da
inspeção do trabalho aquaviário no país. Como Coordenador
Nacional, o fiscal José Emílio está voltado especificamente
para as áreas de segurança e saúde do trabalho, atendendo as
demandas do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho,
DSST, e da Secretaria de Inspeção do Trabalho, SIT.

recebidas são encaminhadas à CONTTMAF para a entidade
entrar em contato com o órgão do Ministério do Trabalho.
Fornecemos todas as informações relevantes para a
Coordenação”, explica Airton Lima. O Coordenador Regional
da Campanha da ITF contra Bandeiras de Conveniência,
Luiz Fernando Duarte de Lima, explicou que, em casos de
denúncias, a federação internacional documenta a maior
quantidade possível de informações como, por exemplo, o
porto de registro, a bandeira da embarcação e o nome do
armador. Contudo, a ITF frisa que não trabalha em conjunto
com a Coordenação de Inspeção, mesmo havendo casos
de inspetores da federação internacional acompanharem
a inspeção dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho
e Emprego.
Após as fiscalizações, a Coordenação emite uma ordem
de serviço. As informações contidas neste documento são
inseridas em um banco de dados do órgão, chamado Sistema
Federal de Inspeção do Trabalho, SFIT, para, posteriormente,
fazer um levantamento estatístico e uma análise detalhada. Em 2005, por exemplo, a Coordenação realizou 4.965
ações fiscais marítimas, englobando navios, plataformas e
escritórios de empresas. Apesar de o número ser bastante
significativo, é importante frisar que há regiões em que
somente um fiscal é o responsável pelo desenvolvimento do
trabalho de inspeção. Não obstante a quantidade de ações
fiscais, o Ministério do Trabalho e Emprego deveria aplicar
investimentos maiores na capacitação dos profissionais da
Coordenação. É necessário que o MTE aumente o número
de coordenadores para que as inspeções sejam cada vez
mais precisas e eficientes, buscando, sempre, a inibição
e até mesmo o extermínio de práticas abusivas contra os
trabalhadores marítimos.
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Formado em Medicina e pós-graduado em Medicina
do Trabalho, o Coordenador Nacional de Inspeção do Trabalho
Aquaviário também é responsável pela coordenadoria regional
do Espírito Santo.
O auditor fiscal José Emílio Magro ingressou no Ministério
do Trabalho pela DRT-AC em 1983. Cinco anos mais tarde, o
Coordenador iniciou o trabalho de fiscalização no setor aquaviário
atuando pela DTM-ES. “No ano seguinte, ingressei na DRT do
Espírito Santo. Na ocasião, não havia fiscais que conhecessem
profundamente o trabalho de inspeção aquaviária. Gostando muito
do trabalho nesta área, permaneci me dedicando à inspeção do
trabalho aquaviário”, explica o fiscal. As Delegacias do Trabalho
Marítimo foram extintas em 1989.
As inúmeras histórias vivenciadas pelo auditor fiscal
poderiam render, sem dúvida, um livro. “Logo que ingressei no
DTM-ES, recebemos uma denúncia de que a tripulação (de várias
nacionalidades) de um navio de bandeira panamenha estava com
os salários atrasados e com condições de vida a bordo extremamente
precárias. A tripulação do navio que estava atracado no porto
de Capuaba, em Vila Velha, se mobilizou e iniciou um movimento
grevista. Após diversos contatos que fizemos com o armador
na Grécia, a relação laboral foi finalmente respeitada”, lembra.
Recentemente, houve concurso para auditores fiscais; ainda
assim, a demanda neste setor tem aumentado consideravelmente
nos últimos anos. Além disto, há sérias restrições orçamentárias que
não são desconhecidas. “Necessitamos de investimentos também na
formação de novos fiscais. Este segmento tem características próprias
e requer uma fiscalização específica”, afirma.

Ludmila Dias Magro

O Diretor de Portos
e Costas, Alte Torres:
“Há um intercâmbio
de informações
das irregularidades
constatadas tanto
nas inspeções
realizadas pelas
Capitanias quanto
nas fiscalizações
procedidas pelos
coordenadores”

Fiscal é sinônimo
de inspeção do
trabalho aquaviário

entre muitos outros, o Oficial elogiou o
programa desenvolvido pelo SINDMAR e
afirmou que os temas debatidos durante
a exposição do programa Previdência
Social a Bordo são imprescindíveis para o
trabalhador que pensa no futuro.

SINDMAR esclarece
deveres e direitos
previdenciários aos marítimos
SINDMAR

Para esclarecer as dúvidas dos trabalhadores aquaviários, o SINDMAR tem
realizado palestras a bordo dos navios
de companhias de navegação que se
dispõem a participar do programa. Além
disso, atendendo à solicitação da Elcano, o
SINDMAR tem feito explanações também
para os funcionários de terra desde
2004. As orientações que são feitas pela
entidade a respeito da aposentadoria e
dos benefícios a que os assegurados do
INSS têm direito dão aos trabalhadores a
possibilidade de planejar melhor o futuro.
No total já foram feitas 12 visitas a navios
e duas palestras para funcionários do
setor administrativo, beneficiando, assim,
centenas de trabalhadores.

nidade de receber explanações sobre
os direitos e deveres previdenciários.
Após a palestra na sede da empresa, no
Rio de Janeiro, a técnica administrativa
Patrícia Bento Elias, que integra o quadro
de empregados da companhia há cinco
anos, destacou a importância da palestra
e afirmou que muitos direitos que ela
desconhecia foram esclarecidos.
O Inspetor de Gestão Náutica da
Elcano, CLC Vanderlei César de Oliveira,
salientou a relevância da palestra: “O
SINDMAR forneceu informações valiosas”.
Por desconhecimento, o Inspetor Vanderlei
se aposentou prematuramente, deixando
de receber vantagens a que teria direito
se o pedido de aposentadoria fosse feito
poucos meses mais tarde. Afirmando
que o próprio caso é apenas mais um

O programa de Previdência Social a
Bordo visitou também os navios Gurupi,
Camocim e Potengi, todos da Transpetro.
No Gurupi, a tripulação pôde sanar dúvidas sobre aposentadoria, previdência
complementar e outros assuntos relacionados a este tema. Além da Transpetro
e da Elcano, as companhias Aliança e
Norsul já receberam o SINDMAR para o
esclarecimento de itens do sistema previdenciário que influenciam diretamente a
vida do marítimo. Os oficiais e eletricistas
interessados no programa de Previdência
a Bordo podem entrar em contato com o
Sindicato solicitando a ida do programa
do SINDMAR a bordo.

A Assessora de Previdência
do SINDMAR, Ana
Rosa, palestra para
trabalhadores da Elcano

O Oficial Vanderlei César
de Oliveira destacou a
importância do programa
Previdência Social a Bordo
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As mudanças freqüentes na legislação previdenciária e o difícil acesso
do trabalhador aquaviário à informação
estimularam o SINDMAR a criar o programa Previdência Social a Bordo, há quatro
anos. A entidade percebeu a escassez de
informação dos trabalhadores do setor a
respeito do sistema previdenciário e principalmente sobre as regras de obtenção
da aposentadoria especial, que é um
direito legítimo dos marítimos.

O Gerente de Recursos Humanos da
Elcano, Valter Machado, agradeceu ao
Sindicato e destacou a importância que
o programa tem para os aquaviários: “A
iniciativa do SINDMAR para que o marítimo tenha este tipo de informação é
excelente”, afirmou. No início do próximo
semestre, o SINDMAR voltará a fazer visitas a bordo dos navios desta empresa.
O Diretor de Previdência do SINDMAR,
Enilson Pires, disse que a entidade
sindical recebeu convites para visitar
embarcações de outras empresas.

Dando continuidade ao programa
Previdência Social a Bordo, o SINDMAR
voltou a visitar a Elcano. Desta vez, os
funcionários de terra tiveram a oportu-

UNIFICAR

Número 24

Edição Especial

101

África do Sul 2006
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Globalmente organizados
na luta por direitos
Congresso Internacional da ITF traça
ações para os próximos quatro anos
Cento e dez anos de história e aproximadamente cinco
milhões de representados. A Federação Internacional dos
Trabalhadores em Transporte, ITF, dedica-se ao avanço do sindicalismo independente e democrático, promovido através de
campanhas e da solidariedade internacional. O 41º Congresso
Internacional promovido pela ITF, entre os dias 2 e 9 de agosto,
em Durban, na África do Sul, reafirmou os princípios que deram
origem à entidade e traçou estratégias de ação fundamentais
para a manutenção e a ampliação dos direitos e das condições
laborais de trabalhadores de todo o mundo. O evento, que
contou com a presença de 1.194 participantes de 387 entidades
sindicais representativas de trabalhadores em transporte de
diferentes modais de 111 países, foi o primeiro realizado em
continente africano.
De acordo com o Secretário Geral da ITF, David Cockroft, esse
foi o maior e mais representativo Congresso Internacional já realizado pela entidade em toda a história. “Os líderes sindicais que
participam deste evento sabem que o que é decidido aqui terá
impactos significativos para os sindicatos e seus representados.
Neste encontro, as representações sindicais tomaram decisões
sobre organização e estratégias de ação que irão fortalecer
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South Africa 2006: Globally
organized to stand for rights
International congress of the ITF
draws actions for the next four years
Hundred and ten years of history and
approximately five millions of represented
workers. The International Transportworkers’
Federation – ITF, is committed to preserve and to
improve democratic and independent unionism
promoted by campaigns and international
solidarity. The 41st International Congress carried
out by ITF, from August 2 to 9, in Durban, South
Africa, reaffirmed the principles that gave rise to
the Entity and drew strategies of fundamental
action for the maintenance of the rights and
labor conditions of transport workers around
the Globe. The event, assisted by 1.194
participants of 387 transport workers’ unions of

O Secretário-Geral da ITF, David Cockroft, cumprimenta o então
Presidente da Federação Internacional, Umraomal Purohit,
que felicita o Presidente eleito da Federação, Randall Howard
ITF Secretary General David Cockroft salutes Umraomal Purohit
who congratulates the elected President, Randall Howard

several modals in 111 countries, was the first one
to be held in the African Continent.
According to ITF Secretary – General, David Cockroft,
this was the greatest and the most representative
International Congress ever carried out by the Entity
along its History. “The union leaders that participate
in this event know that what has been decided here
shall have significant impacts for the unions and their
members. At this meeting, union representatives took
decisions about organization and strategies of action
that are going to enhance transport workers of all
modals in all parts of the world”, highlighted he.
At the event, that takes place every four years, the
union representations outlined the priorities of action
for the period 2007-2010 and approved the subjects
of major relevance for international campaigns. The
work carried out by ITF in the past four years also was
analyzed. The last ITF International Congress happened
in 2002, in Vancouver, in Canada.
Among other assignments, the present union
leaders proceeded to the election of members for the
ITF committees. The Secretary- General of South African
Transport & Allied Workers Union, Randall Howard, as
elected President of ITF, detached the importance of a
structure of international union organization. “This it
is the most effective way to transform the challenges
– imposed by the global transports industry – into
strength, by means of organizing and of working
together“, stated he.
Brian Orrell, Secretary – General of the British
Merchant Officers’s Union, NUMAST, was elected Chair
Man of ITF Seafarers’ Section. The President of SINDMAR
and CONTTMAF, Severino Almeida, was elected member
of ITF Executive Board. In the last 24 years no Brazilian
seafarer had held a seat at the ITF Executive Board. The
Brazilian union leader will continue as Chairman of the
Maritime Section for the Latin America and the Caribbean
Region. CONTTMAF Director for Harbor Casual Workers,
Mayo Uruguay, was reelected as Chairman of Dockers
Section of said Region. Equally, Ricardo Ponzi and Luís
Penteado, respectively, Financial Director and Fisheries
Affairs Director of our Confederation, were elected Vice
Chair Men for Interior Navigation and Fishing Section.

trabalhadores de transporte de diferentes modais e em
diferentes partes do mundo”, salientou.
No evento, que acontece a cada quatro anos, as representações sindicais delinearam conjuntamente as
prioridades de ação para o período 2007-2010 e aprovaram os temas de maior relevância para campanhas
internacionais. O trabalho realizado pela ITF nos últimos
quatro anos também foi analisado. O último Congresso
Internacional promovido pela entidade aconteceu em 2002,
em Vancouver, no Canadá.
Dentre outras designações, as lideranças sindicais presentes ao evento se reuniram para eleger a composição dos
comitês da entidade internacional. O Secretário Geral do
sindicato South African Transport & Allied Workers, Randall
Howard, eleito Presidente da federação internacional,
destacou a importância de uma estrutura de organização
sindical internacional. “Essa é a maneira mais efetiva de
transformar os desafios impostos pela indústria de transportes global em força através da organização e do trabalho
conjunto”, revelou.
Para presidir a Seção de Marítimos da ITF, foi eleito
Brian Orrell, Secretário Geral da representação marítima dos
oficiais britânicos, NUMAST. O Presidente do SINDMAR e da
CONTTMAF, Severino Almeida, foi eleito membro do Conselho
Executivo da Federação Internacional. Há 24 anos um marítimo brasileiro não ocupava um posto na diretoria executiva
da entidade. O líder sindical continuará a ocupar, ainda, a
presidência da representatividade da Seção Marítima para
a América Latina e o Caribe. O Diretor para Assuntos de
Trabalhadores Avulsos da CONTTMAF, Mayo Uruguaio, foi
reeleito para o cargo de Presidente da seção portuária na
representatividade das mesmas regiões. Da mesma forma,
Ricardo Ponzi e Luís Penteado, respectivamente Diretor
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Financeiro e Diretor para Assuntos de Pesca da Confederação,
foram eleitos Vice-Presidentes da Seção de Navegação Interior
e Seção de Pesca.

Fadiga e Portos
de Conveniência em pauta
As lideranças sindicais marítimas se reuniram para tratar de
questões especificamente relacionadas ao transporte marítimo,
no dia 4 de agosto. As diretrizes para uma política geral no
âmbito da federação internacional sobre a cabotagem foram
abordadas e deverão ser debatidas e aprovadas nos comitês
regionais da Conferência da Seção de Marítimos da entidade,
que será realizada em 2008. Para a ITF, o fortalecimento das
cabotagens nacionais e, posteriormente, das navegações regionais, é um aspecto imprescindível para o mercado de trabalho
do marítimo e para a proteção das bandeiras nacionais.
Durante o encontro, uma das maiores preocupações entre as
lideranças sindicais de diferentes países voltou a ser motivo de
debates. A fadiga a bordo, que tem sido apontada como uma
das principais responsáveis por acidentes marítimos, deverá ser
o foco de ações sindicais estratégicas e uma campanha mundial
nos próximos anos.
Além disso, aspectos como a aplicação efetiva da Convenção
Marítima Consolidada da OIT e a necessidade de ações contra
a discriminação dos trabalhadores marítimos também foram
apontados como assuntos importantes para as ações sindicais
iminentes. A necessidade de a garantia de regras de segurança
do trabalho no mar não poder ameaçar os direitos básicos dos
marítimos foi aprovada por unanimidade pelas lideranças sindicais e apontada como um assunto que demanda ações urgentes.
Durante o Congresso, questões relacionadas à navegação interior
também foram abordadas em um fórum específico.
No dia 6 de agosto, aconteceu a Conferência Conjunta dos
trabalhadores marítimos e portuários. Durante o encontro, as lide-
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Fatigue and Ports of Convenience on the agenda
Maritime union leaders gathered to discuss
all the specific matters related to the maritime
transport, last August 4. The directives for ITF
general politics pertaining to cabotage were
approached and still are to be further debated
and approved at the regional committees of
ITF Seafarers’ Conference to be held in 2008.
For ITF, the strengthening of national cabotage
and, subsequently, of regional navigation is an
indispensable aspect for seafarers’ labor
market and for the protection of national flags.
During the meeting, one of the highest concerns
among union leaderships of different countries
returned to the agenda of debates. The fatigue
on board, that has been appointed as one of the
main causes of maritime accidents, should be the
focus of strategic union actions and of a worldwide
campaign in the coming years.
Besides, aspects as the effective application of
ILO Maritime Consolidated Convention Consolidated
and the need of actions against discrimination
of seafarers were also highlighted as important
matters for imminent union actions. Union leaders
unanimously agreed that rules for granting
security of labor at sea safety cannot threaten
the basic rights of seafarers; this matter, agreed
they, demand urgent actions. During the Congress,
questions related to the interior navigation also
were approached in a specific forum.
On August 6, the Joint Seafarers’ and Dockers’
Conference took place. During the meeting, the
union leaders approved the performance of
systematic revision of the politics and strategies
that are going to rule a world campaign against
the ports of convenience. The action aim to assure

ranças sindicais aprovaram a realização de uma revisão sistemática
das políticas e estratégias que irão direcionar uma campanha
mundial contra os portos de conveniência. A ação terá o objetivo
de garantir que normas de segurança e condições de trabalho
descentes sejam aplicadas nos portos de todo o mundo.
A organização sindical marítimo-portuária brasileira participou
do Congresso e foi representada pelo Presidente do SINDMAR
e da CONTTMAF, Severino Almeida, pelo Vice-Presidente da
Confederação, José Adilson, pelo Diretor para Assuntos Marítimos
da CONTTMAF e da FNTTAA, José Válido, que também é Segundo
Presidente do SINDMAR, e pelo Diretor-Secretário da Confederação
e do Sindicato, Odilon Braga. O Diretor para Assuntos do Mercosul
da Confederação, Eduardo Antônio Rech, o Diretor Financeiro da
Confederação e Presidente da FNTTAA, Ricardo Leite Goulart Ponzi,
o Diretor para Assuntos de Pesca da CONTTMAF e da FNTTAA,
Luís Penteado, o Diretor para Assuntos de Trabalhadores Avulsos
da Confederação, Mayo Uruguaio, o Diretor para Assuntos de
Estiva e Desestiva da CONTTMAF, Idalês Fernando de Oliveira,
e o Consultor Jurídico da Confederação, Edson Areias, também
estiveram presentes no evento na África do Sul.

that descent safety and labor conditions rules
are applied in all harbors aroun the world. The
Brazilian Dockers’ and Seafarers, Organization was
represented by the President of SINDMAR and of
CONTTMAF, Severino Almeida, by the Vice President
of the Confederation, José Adilson, by the Director
for Maritime Matters of the CONTTMAF and of
FNTTAA, José Válido, who ist also Second President
of the SINDMAR, and by the Secretary-General
of Confederation and of Sindmar, Odilon Braga.
CONTTMAF Director for South American Common
Market – MERCOSUL, Eduardo Antonio Rech,
CONTTMAF Financial Director and FNTTAA President,
Ricardo Leite Goulart Ponzi, CONTTMAF and FNTTA
Fishing Affair Director, Luís Penteado, CONTTMAF
Director for Harbour Casual Workers Affairs, Mayo
Uruguayo, CONTTMAF Director for Stowage and
Affairs, Idalês Fernando de Oliveira, and CONTTMAF
Juridical Consultant, Edson Areias were present at
the event in South Africa.

Navegue
conosco
www.sindmar.org.br
Navegue com quem está
sempre conectado a você.
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Cláudio Cunha nos deixa aos 51 anos
O Oficial Superior de Máquinas, Cláudio Cunha do Nascimento, destacou-se em todas
as empresas em que trabalhou, pelo grande conhecimento técnico que demonstrou na
função. Ainda na ativa e querido por todos os colegas do mar, o Oficial morreu no dia
25 de maio, aos 51 anos.
Formado no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, Ciaga, em 1979, o então
Praticante Cláudio Cunha começou a trabalhar nos navios da Docenave. O Oficial trabalhou,
ainda, nas companhias Paulista, Libra e Pan Marine; mas foi na Docenave que o nosso
companheiro dedicou a maior parte de sua vida profissional.
Cláudio Cunha sempre trocava idéias com os oficiais mais jovens. O amor à profissão fez
deste Oficial um profissional muito dedicado. “Ele tinha a incrível virtude de ser humilde
e aprender com outros trabalhadores marítimos. O Oficial conquistou seu espaço aqui,
sem nunca ter feito nenhum tipo de competição predatória. Cláudio Cunha é um exemplo
a ser seguido por todos”, declara o Gerente Geral de Frota da Docenave, Nelson Luiz
Coelho Alves. O Oficial ocupava a função de Chefe de Máquinas do navio Frotasantos, da
Docenave, desde janeiro de 2006.
Cláudio Cunha deixa a esposa Suzana, com quem foi casado por 23 anos, e a filha
Rafaela, de 13 anos.

Comandante Hélio deixa exemplo de amor à profissão
“Hélio adorava a Marinha Mercante. Era a vida dele!”, declarou Dona Beatriz, viúva do Comandante Hélio Martins
de Andrade, que morreu no dia 14 de novembro de 2006, aos 73 anos de idade.
O Oficial se formou na antiga Escola da Marinha Mercante do Rio de Janeiro, EMM-RJ em 1954 e pouco tempo depois
se associou ao Sindicato. Hélio iniciou a carreira no Lloyd Brasileiro, onde trabalhou por muitos anos no mar. Em terra,
o Oficial trabalhou na área comercial da companhia. Hélio Martins Andrade ficou no Lloyd Brasileiro até 1976 e, no ano
seguinte, ingressou na Petrobras. Na estatal, o Oficial comandou o Sonda Petrobras II na Bacia de Campos.
No final da década de 1970, o Comandante Hélio se aposentou. Com a garra e a determinação em enfrentar novos
desafios, o Oficial não parou de trabalhar e tornou-se empresário na cidade de Campos, Norte do Rio de Janeiro.
Hélio Martins Andrade freqüentava o Departamento de Aposentados do SINDMAR e era uma figura muito conhecida
e querida no Sindicato. Com problemas de saúde desde outubro de 2005, Hélio morreu em um hospital de Niterói
e deixa a esposa Beatriz, um filho e uma neta.

Morre Chefe Boanerges
O nome Boanerges se confunde com a história da antiga Frota Nacional de Petroleiros, Fronape. O Oficial Boanerges da Silva Santos dedicou quase
toda a vida profissional à Fronape. Ele morreu no dia 14 de novembro de 2006, aos 71 anos de idade.
Ainda jovem, o maranhense veio de São Luís para o Rio de Janeiro para estudar na Escola da Marinha Mercante do estado, EMM-RJ. Boanerges
se formou no final da década de 1950 e logo começou a trabalhar na antiga Fronape, onde permaneceu até se aposentar. O Oficial Élcio Batista
Aragão, associado do SINDMAR e que também trabalhou na Fronape, afirma que Boanerges era um excelente profissional. “Ele sempre tratou bem
seus subordinados e procurava transmitir os conhecimentos adquiridos durante a carreira com muita calma aos companheiros de trabalho”, destaca.
Depois de passar a maior parte da vida profissional na Fronape, o Oficial, já aposentado, ainda dedicou sua longa experiência de mar à Companhia
Libra de Navegação, onde trabalhou por quatro anos.
Boanerges da Silva Santos morreu em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. O Oficial deixa a esposa Laíde e dois filhos.
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Sistemas de Gestão de SMS
Aplicado na Indústria Naval e Offshore
O livro Sistemas de Gestão de SMS Aplicado na Indústria Naval e Offshore traz tópicos
atuais, numa linguagem simples, ao corpo discente e a profissionais da área offshore.
Neste livro, o ISPS Code é tratado de forma detalhada, com comentários, explicações
e glossário de terminologias. O ISM Code, áreas de refúgio, planilhas de verificação de
plataformas em quesitos de SMS, Ship to Ship, água de lastro e caldeiras são alguns dos
tópicos abordados.
O livro Sistemas de Gestão de SMS Aplicado na Indústria Naval e Offshore, de Justino
Sanson Wanderley da Nobrega, pode ser adquirido diretamente com o autor pelo site www.
vistorias.com ou na editora visual, no site www.publit.com.br.

Segurança e Saúde
Como entender o funcionamento dos sistemas de segurança e saúde ocupacional? E esta questão nas atividades offshore? O livro Sistema de Gestão de Segurança
e Saúde Ocupacional OHSAS 18.001 e ISM Code Comentados explica estes tópicos e
ainda traz respostas para as perguntas mais freqüentes e comentários relacionados
a estes temas.
De acordo com o autor Giovanni Moraes de Araújo, a publicação é especialmente
voltada aos profissionais do setor, assim como a professores e alunos de diversos
cursos, como, por exemplo, MBA em Sistemas de Gestão, mestrados, Pós-Graduação
em Engenharia de Segurança, Medicina e Enfermagem do Trabalho e cursos técnicos de segurança. O livro do autor Giovanni conta ainda com a colaboração de
Dicler Ferreira, Gilson Brito e João Zanella. Outras informações estão disponíveis
no site www.gerenciamentoverde.com.br ou podem ser solicitadas pelo e-mail
vendas@gerenciamentoverde.com.br e pelo telefone (21) 2556-3863.

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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Classificados
SINDMAR
Prezado(a) associado(a),
Se você quiser anunciar nesta seção da revista, leia as diretrizes
que estão no Quadro de Avisos do site www.sindmar.org.br

Advocacia Gabiatti

Jairo Construtor

Dr. Demilton Gabiatti
Drª Vera Gabiatti
Criminal e Cível
Praça Tiradentes Nº 9/Sala 805-Centro-RJ
CEP: 20060-070 • Tel./Fax: 2262-6841
Cel.9998-0260/9941-6428/9606-8959

e-mails: advocaciagabiatti@hotmail.com
demiltongabiatti@hotmail.com

Construções e Reformas
de casas e apartamentos.
Serviço de Madeira em geral.
Orçamento sem compromisso.
Alto padrão de acabamento.
Rua João Vicente 163 – c/5 – Madureira
Tels.: (21) 9353-5384 / 3011-9866

Escritório de
Advocacia Empresarial

Advocacia Marítima e
Internacional na Região Sul

Dr. Antônio Carlos Amaral Leão
& Advogados Associados
Dra. Márjorie Leão – Advogada

Agripino, Dutra & Schiessl Advogados
– Coordenação: Osvaldo AGRIPINO - 2ON
(CIAGA - 1983) - Doutor em Direito (UFSC)

Rua Debret, 79 grupo 501 – Centro – RJ
Tels.: (21) 2220-1580 / 2220-8162 /
2524-4561 / Cel.: (21) 9966-3222
e-mail: marjorieleao@terra.com.br

Médico Veterinário

Consulta, vacina, cirurgia,
acupuntura, anestesia inalatória.
Atendimento domiciliar
ou nos endereços:
2ª e 4ª feira – Est. Pau Ferro, nº 18 – Pechincha
3ª e 5ª feira – Est. Cafundá, nº 120 – Sulacap

Tel.: (21) 2440-1207

Voip Telextreme
Fale À vontade por R$ 120,00 para
DDD 21, DDD 11, DDD 31 e mais 7 países
Marcos Brito Santos
R. Engenheiro Julião Castelo 23, 101 – Méier

Tel./Fax: (21) 2581-3728 / 3181-9633
Cel.: (21) 8803-3628 / 8175-1126
E-mails: marmir@telextreme.com.br
e marmir1995@yahoo.com.br
Sites: http://telextreme.com/233817
e www.marmir.com.br
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Rua Jorge Tzaschel nº 300 – Itajaí – SC
Tel.: (48) 3346-7770 e 3346-7817
Visite o nosso site: www.adsadvogados.adv.br

SETRA – Consultoria
e Engenharia de Segurança
no Trabalho

Dr. Maxmiliano França
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Direito Marítimo, Aduaneiro e Tributário

Segurança / Medicina do Trabalho
PPRA / PCMSO / PPP / LTCAT / PCMAT / CIPA
Exames: Admissional / Demissional
/ Periódico / Retorno ao Trabalho
Telefones de contato:
2255-7365 e 9632-6593 – Melo

Um método para passar
em concursos e vestibulares
Livro: Manual de um Concurseiro
Autor: Auditor Fiscal da receita
Federal Alex Viégas
Pedidos:
e-mail – alexviegas10@gmail.com
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O Marítimo não é
procurado apenas para
o trabalho embarcado.

Quais são suas
qualificações
e certificações
atuais?
Seu sindicato
quer saber.
O mercado de
trabalho também!
Atualize seu cadastro na
secretaria do SINDMAR.

GALERIA MALDITA
Lamentável galeria de políticos de
discursos bonitos e práticas horríveis

Onyx Lorenzoni (PFL-RS)
- Médico Veterinário, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria,
do Rio Grande do Sul (1976).
- Presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Rio Grande do Sul (1984-1990).
- Eleito Deputado Estadual pelo PL-RS (1995-1998), foi reeleito pelo PFL-RS (1999-2003).
- Deputado Federal pelo PFL-RS (2003-2007), foi reeleito (2007-2011).
- Presidente do PFL-RS.
- Vice-líder do PFL na Câmara (2003).
- Suplente da Comissão Especial da Câmara para a Reforma Trabalhista (2006).

• Em 2005 respondeu processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar.
• Foi acusado de divulgar dados sigilosos das comissões parlamentares de inquérito.
• Partidariamente, defende a livre iniciativa da economia de mercado, bem como
a terceirização e desregulamentação das relações de trabalho.
• Esteve ausente das votações de matérias que ameaçaram os direitos dos
trabalhadores, tais como o cálculo de benefícios do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), a PLV 15/2005 e a MP 242/2005, que acabaria com o direito ao
auxílio doença.
• Habitualmente, encontra-se ausente do plenário nas votações de interesse
dos trabalhadores.

Você sabia? Seu sindicato sabia!
A C O M PA N H E EM N O S S O S I T E W W W. S I N D M A R . O R G . B R A C O M P O S I Ç Ã O D ESTA LA M E N TÁV E L G A L E R I A

Antes de votar, consulte seu sindicato.

