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editorial

Severino Almeida Filho
Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF

A crise e o sindicalismo
E

m tempos de pleno emprego com
estabilidade e crescimento econômico, dois, entre muitos aspectos gerais
que se podem observar na relação dos
trabalhadores com os Sindicatos, são:
1. A reduzida importância que o trabalhador dá à atividade sindical, e
2. Uma insatisfação constante, em
particular com o seu Sindicato, por
este não lhe assegurar um lugar
no paraíso, onde por definição inexistiriam problemas a enfrentar e
situações a superar.
No que se refere ao primeiro aspecto, as crises do sistema capitalista
são altamente educativas ao estimular
uma percepção mais apurada do papel
do sindicalismo na vida pessoal de cada
trabalhador.
Até porque, com quem mais, de
fato, o trabalhador poderá contar para a
defesa intransigente de seu mercado de
trabalho; a defesa dos ganhos acumulados em períodos de estabilidade e por
vitórias em suas lutas; ou mesmo quem
se dedicaria a gerar alternativas para o
desemprego instalado? Para qualquer
um, é aprendizado em meio às incertezas, angústias e, não poucas vezes, na
dor da ausência de empregos.
Para o segundo aspecto, as crises
ajudam a colocar a percepção destes
mesmos trabalhadores na direção e
sentido corretos, no que se refere à sua
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relação com o seu Sindicato. É fato que
o Sindicato atuante e competente ajuda
a construir e defender cenário melhor
apropriado para o seu desempenho profissional e sucesso pessoal. “Fato” é uma
coisa, “percepção” é outra. Em meio à
crise, o trabalhador é compulsoriamente
convidado para compreender melhor
a natureza dos interesses do capital e
sepultar a ingenuidade de que ele é
parte de alguma coisa, além do que lhe
é pago em contrapartida ao lucro que
deixa com o seu trabalho. Pode perceber mais facilmente que a existência do
Sindicalismo − conseqüência do próprio
sistema capitalista − não se justifica
para assegurar-lhe um lugar no paraíso.
Antes, seu Sindicato está mais para um
instrumento de luta, que busca evitar
que ele não seja lançado ao inferno, do
que para o fiel da chave do paraíso.
Nós, trabalhadores da Marinha
Mercante Brasileira, a exemplo de quaisquer outros trabalhadores, apreciamos
a nossa capacidade de escolher seletivamente o que gostamos de lembrar
e, no mais das vezes, do que queremos
tomar conhecimento. Não faz mais de 15
anos que o desemprego estava no auge
entre nós. Não eram poucos aqueles que
apostavam que nós desapareceríamos
diante de tanta oferta de serviços mais
baratos proporcionados por navios de
outras bandeiras.

Poucos dentre nós se perguntam por
qual razão se detectam três grupos distintos de colegas em atividade na profissão, considerando suas faixas etárias: (a)
aqueles na proximidade dos 50 anos de
idade, ou bem mais antigos; (b) aqueles,
nas proximidades dos 30 anos ou ainda
bem mais jovens e um terceiro grupo (c),
que se situa na faixa etária intermediária
com cerca de 40 anos de idade. Salta
aos nossos olhos que este último grupo
é, em quantidade, significativamente
inferior aos outros dois grupos. A ausência de mercado de trabalho para nós
ao longo da maioria dos anos noventa
e até mesmo nos primeiros anos desta
década desenhou tal perfil, e explica
tal característica entre nós. A geração
mais antiga compreensivelmente não
gosta de lembrar das dificuldades por
que passou e a mais nova nem sempre
tem interesse em conhecer o passado,
mesmo que recente, da atividade profissional a que se dedica.
Com a atual crise financeira e econômica decorrente de prática e visão
de “mercado” que se coloca como uma
divindade, sem adequada regulação,
ou seja, sem controle diante de sua insaciabilidade pelo lucro fácil e farto, os
trabalhadores voltam a ser convocados
para pagarem a conta daqueles que
usufruíram das benesses de políticas
de aberturas e desregulamentações tão

amplas, gerais e por vezes absurdamenabsurdamen
te irrestritas. Em todo o mundo grassa
agora o desemprego e a escassez de
recursos para investimentos. Com isto,
existem menos pessoas para consumir,
menos produção para alimentar o comércio e, como conseqüência, menor
demanda pelo transporte.
O SINDMAR, no que pese a natural
preocupação com as conseqüências da
atual crise, sente um consciente orgulho
do que construiu antes de ela se instalar,
e principalmente das bandeiras que
defendeu em defesa do mercado de
trabalho de seus representados.
Assiste, com pesar, o cenário de
horror daqueles que optaram por manter
o mercado de trabalho de seus representados adaptando-se ao cenário da
ocasião, ao invés de lutar contra. Através
da mídia especializada, qualquer um
pode tomar conhecimento das perdas
que marítimos que não possuem uma
Marinha Mercante de bandeira nacional
em navios tripulados por nacionais estão
sofrendo. Qualquer um pode até mesmo
imaginar as conseqüências para as vidas
dos milhares de marítimos em todo o
mundo que estão deixando seus navios
literalmente parados. Qualquer um pode
imaginar as agruras das nacionalidades
de marítimos cujas organizações priorizaram a ocupação de postos de trabalhos
na navegação de longo curso, através de

contratos de trabalhos internacionais,
em detrimento de cuidados especiais
com a sua cabotagem e navegação de
apoio marítimo.
A crise, na qual todos estão mergumergu
lhados, sem dúvida dá aos nossos reprerepre
sentados uma oportunidade cara e rara
para reflexões, antes mesmo das nossas
naturais e legítimas reivindicações. A nana
vegação que estamos realizando ao longo
de quase um ano de crise e a navegação
que continuaremos a fazer até que ela se
dissipe, dizem muito do SINDMAR. Nossos
representados, em qualquer comparação
que façam com cenários onde estejam
trabalhadores em meio a atual crise, têm
muito orgulho a sentir de sua entidade de
representação de classe.
Estejam todos certos de que farefare
mos esta travessia, talvez com um ou
outro caturro; um eventual molhar de
convés com um ou outro balanço mais
forte, mas, atravessaremos com certeza muito melhor do que muitos. Esta
certeza não pode nem deve nos levar
a solecar nossa atenção ao horizonte e
às possíveis mudanças de cenários, mas
pode e deve ter um caráter educativo,
principalmente, para destacar o orgulho
do que juntos construímos e que chamachama
mos de SINDMAR.
Boa leitura e produtivas reflexões.
Saudações marinheiras.
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Severino Almeida Filho
President of SINDMAR and CONT TMAF

The crisis and the trade unions
I

n eras of full employment with stability plus economical development,
two, among many general aspects
regarding relations between workers
and unions, are:
1. The reduced importance workers
deem to Union’s activity, and
2. The constant insatisfaction, particularly with the Union, unable to provide them a place in paradise where,
by definition, there are not problems
or situations to be surmounted.
As to the first item, crises of the capitalistic system are highly educational
as they stimulate a sharper perception
about the roll of Unions on the personal
life of each worker.
Even to stress that whom else, can
workers really count on for the truceless defense of their labor market; of
the accumulated winnings along the
stability periods and for the victories in
their struggles; or, still, who else would
strive for generating alternatives for the
actual unemployment? For each and
every one it is a lesson amidst unceruncer
tainties, angst, and, not rarely, for the
ache of missing jobs.
As to the second item, crises help to
place the perception of these workers
on the correct sense and direction, as
far as their relation with the Union is
concerned. It is a fact that active and
efficient Unions help to build and to
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defend a better scenario for
f professional performance and personal sucsuc
cess. “Fact” is one thing; “perception”
is another one.
On board of a crisis, the worker is
compulsively required to understand
better the nature of the views of the capitalism and to bury the naivity of thinking
that one is a part of anything else than
what one is paid for, the counterpart to
the profit he brings by his work.
One becomes able to understand
more easily that the existence of trade
unionism (as a consequence of the
capitalism system, itself) is not meant
to assure one’s place in paradise.
Beforehand one’s Union is closer to
be an instrument of struggle to avoid
being kicked out to hell than being a
trustful key to paradise.
We, the Brazilian Merchant Marine
workers, as all other professionals,
appreciate our capacity of chosing
selectively what we like to recall, and,
most of times, what pleads us to acac
knowlege. Not later than 15 years ago,
overwhelming unemployment was on
its peak among us. Not few people
betted that we would disappear due
to so many cheaper services offered
by ships flying other flags.
A few among us wonder why three
distinct groups of colleagues in activity
are nitidly visible, taking into account

their ranges of age: (a) those aged
around 50; (b) those around 30, and (c)
another group situated in an intermediary range, around the age of 40. It
catches our eyes that this last group, in
terms of quantity, is significantly inferior
to both others. The sortage of jobs for
our companions along most of the
nineties and still along the first years
of the present decade portrayed such
a profile and explains this characteristic
of our class.
The older generation, for understandable reasons, does not feel
comfortable to recall all difficulties
they have gone trhu; meanwhile the
youngest generation not always keeps
any interest in getting to know the past,
even the recent past of the professional
activity of their dedication.
On face of the actual financial and
economic crisis resulting of the practices
and vison of “the market” elevated to
divinity without due regulation, i.e.,
without any control over its insatiability for easy and abundant profits,
workers are once again being drafted
to pay the bill of those who enjoyed
all benefits of overture policies and
deregulations so ample and general,
sometimes absurdely irrestrict. All over
the world unemployment and lack of
resources for investment afloat. Thus,
there are less people to consume, less

production to feed the commerce and,
as a consequence, less demand for
transportation.
SINDMAR, notwithstanding its
natural concern as to the consequences
of the present crisis, feels a conscient
pride for what we have built before the
crisis arose and, mainly, for the flags
we have stood for on behalf of our
labor market and of the professionals
we represent.
With sorrow we watch the scenario
of horror of those who made the option
for keeping the labor market for their
professionals by following the tide
of the occasion, instead of fighting it
back.
Upon consulting the specialized
media one can get to know the losses
that seafarers without a Merchant
Marine flying their national pavillion,
and ships crewed by nationals are
being inflicted.
Anyone can even imagine the consequences on the lives of thousands of
seafarers, all around the world, who
are leaving their ships, literally out of
operation.
Anyone can imagine the pain of
the nationals of countries which Unions
gave priority to take hold of jobs on
long route navigation by means of
international contracts, in detriment of
the special care as to their cabotage

and offshore navigation.
The crisis in which we all are
soaked, for sure, gives th
the
e professionals
represented by us a rare and valious
chance for reflexions ahead of our
natural and legitimate reivindications.
The route we have been waging along
almost one year of crisis and the route
we’ll keep until it fades away says much
about SINDMAR. Our professionals in
any comparison to scenarios where
workers are, amidst the crisis, have
a lot of reasons to feel proud of their
trade union.
Be all of you sure that we’ll keep
this crossing, maybe with one or another pitch, an eventual wash of waves
on deck, one or another harder rolling,
but we’ll cross certainly better than
many. This certainty cannot and must
not lead us to slack our attention on
the horizon and to possible changes of
screen but can and must hold a peda
pedagogic character, mainly to stress the
pride for what we constructed together
and call SINDMAR.
A good reading and productive
reflexions.
Salty greetings.
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A voz do Marítimo
Aliança: faça o que eu digo,
mas não faça o que eu faço
“Estamos indignados com o tratamento dado aos marítimos
que tripulam os navios da Aliança Navegação e Logística. Além
de sermos obrigados a trabalhar além das horas semanais
estabelecidas pela CLT, ao buscarmos os nossos direitos e nos
insurgir contra tal situação, fomos chamados de mercenários!
Seria irônico, se não fosse desrespeitoso, ouvir isso de representantes de uma companhia de navegação que, apesar de
ter transportado mais de 500 mil TEUs, com grandes lucros,
tem se recusado a oferecer condições laborais que protejam
os profissionais marítimos.”

Liberdade?
“Estamos tendo menos direitos que presidiários, que pelo menos
nas festas de fim de ano alcançam o indulto de Natal e passam
as festividades ao lado de amigos e familiares. E nós marítimos?
No máximo, uma PDD (prisão disciplinar diferenciada). A situação
está cada vez mais difícil para nós. Na hora que desejamos e
podemos encontrar aqueles que são nossas inspirações e força
para continuar navegando, somos impedidos por força de uma lei
alfandegária, por resistente interpretação de um fiscal. Precisamos
reverter esta situação, que também atinge o porto de Itaguaí.”

mais desrespeitosa. A Noble acabou com os níveis existentes
nas funções de assistentes a bordo (de Eletricista, de Mecânico,
de Driller, de Subsea, dentre outros) e equiparou o salário do
assistente nível 3 (extinto) com o do assistente nível 1 (atual
trainee). Isso significa que os oficiais de quarto de máquinas
(3rd eng.), com formação de nível superior e ocupação de
extrema importância a bordo, ganham menos que todos os
acima citados, que possuem qualificação inferior a nossa.”

Brasdril: priorizando o desrespeito
“Para evidenciar algo que não corre muito bem na companhia,
num curto prazo houve grande evasão de oficiais. Além disso, há
marítimos que já entraram com ações na Justiça para buscar seus
direitos. Horas extraordinárias não pagas, perseguições, destratos
e favorecimento dos americanos em detrimento a brasileiros. Ora
cortam benefícios, ora reduzem a dobra. Plano de Saúde? Sem
restrições somente para quem reside em Macaé.”

Transocean: irredutibilidade causa irritação
“Apesar de ser uma boa companhia de navegação, às vezes
nos sentimos distantes e discriminados pelos gerentes da
empresa. Gostaria de saber por que a Transocean está sendo
tão irredutível a tanto tempo. Estamos há alguns anos sem
resposta da empresa.”

Noble do Brasil: o que é isso, companheiro?
“A valorização e o prestígio com a nossa categoria definitivamente estão sofríveis aqui na Noble. Descaso e falta
de respeito com os profissionais marítimos já é pouco para
descrever isso.”

Noble do Brasil: é justo?
“Questiono a política que está sendo adotada pela Noble do
Brasil em relação aos oficiais mercantes. A empresa que já se
encontrava defasada no mercado, está agindo de forma ainda

Tábua das Marés
MARÉ

ALTA

O valor do trabalho das mulheres a bordo
Como nos diversos setores da economia mundial, as mulheres ocupam cada
vez mais espaços, mostrando o valor e a competência do sexo feminino. E no
segmento marítimo não é diferente. A atuação feminina a bordo das embarcações
de tráfego comercial de navios é destaque. A BOS, por exemplo, é uma empresa
que confia na excelente atuação das mulheres a bordo de suas embarcações e
faz questão de contar com oficiais e eletricistas no quadro funcional de mar.

Na contramão da crise financeira global
A Granéis do Brasil assinou o Acordo Coletivo de Trabalho com o SINDMAR desmistificando os reveses da crise econômica que assola o mundo. O documento
é uma vitória dos representados do Sindicato. Este ACT traz uma nova relação
no regime de embarque, que preza o bem-estar dos marítimos e o trabalho
competente e de qualidade dos tripulantes brasileiros. Outra conquista neste
ACT é a aplicação do índice de reajuste salarial – o triplo da média do mercado
marítimo brasileiro atual.

Fazendo a coisa certa
A Transpetro, no último Acordo Coletivo de Trabalho firmado com os trabalhadores
marítimos, reconheceu a importância e a eficiência do trabalho feminino a bordo.
A companhia concordou em criar uma cláusula especial que garante emprego e
salário às mulheres de seu quadro funcional, até cinco meses após o parto.

MARÉ

BAIXA

Merecido espaço para as mulheres na Wilson, Sons Offshore
O setor marítimo brasileiro, a cada ano que passa, tem tido um aumento significativo
da participação das mulheres neste mercado de trabalho. Hoje o percentual de
oficias do sexo feminino formado por ano pelas escolas já chega perto de 40%. No
entanto, a Wilson, Sons Offshore, antiga Saveiros Camuyrano, insiste em manter a
exclusão das mulheres de suas embarcações que operam na atividade do Offshore.
Alertamos a empresa que esta prática pode ser entendida como ato discriminatório às mulheres marítimas brasileiras. Recomendamos à empresa que contrate
rapidamente mulheres marítimas para as suas embarcações do Offshore.

Da água pro vinho; do vinho pro vinagre na Norskan
Há anos operando no mercado brasileiro, a Norskan, que se diz fazer parte da realeza
do Offshore, passou por mudanças internas recentemente. A fase de mudanças, ao
que tudo indica, parece ter atingido também o relacionamento que a companhia
tinha com o representante dos oficiais e eletricistas mercantes. Nos últimos meses,
esta empresa mostrou-se inflexível e não aceitou dialogar as reivindicações com o
SINDMAR, rompendo com o bom relacionamento construído em anos de negociações.
Nos últimos Acordos Coletivos de Trabalho, a companhia sentava à mesa de negonego
ciação e debatia as reivindicações, conhecendo as reais necessidades das categorias
representadas pelo SINDMAR. Hoje, pelo visto, a Norskan deu muitos passos para
trás – o que era vinho tornou-se vinagre. Por este motivo, a Norskan passa a ser
uma das empresas que não recomendamos para embarque.

Pele cor de cáqui
“A ‘nossa cor’ está com os dias contados. O cáqui, como é conhecido nosso uniforme, será substituído pelo bege. Fui informado
que isto acontecerá porque a Marinha produz em larga escala o
uniforme de Fuzileiro Naval e, como as Escolas de Formação têm
de comprar as roupas das lojas distribuidoras, aproveitaria para
distribuí-los para as EFOMMs. Por que mudar nosso uniforme?
Nossa cor é mundialmente reconhecida. Se isso vigorar posso
até usar outra cor, mas minha pele continuará cáqui!”

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.

Investindo em tempos de crise econômica
A empresa Edison Chouest, que opera no Brasil através da companhia Alfanave,
tem investido na construção de novas embarcações através do seu estaleiro
Navship, situado em Navegantes, no Sul do Brasil. Apesar de muitas empresas
de diversos segmentos da economia sofrerem com a grave crise financeira que
assola o mundo, a Edison Chouest coloca, em média, três embarcações por ano
em nossas águas. Mais navios significam mais postos de trabalho para ofi ciais
e eletricistas mercantes brasileiros. O Grupo norte-americano, com Sede na
Louisiana, iniciou as atividades no Brasil em 1991.

Acreditando no turismo náutico
O acordo assinado entre o Sindicato e a Pink Flix é pioneiro, pois esta é a primeira
vez que uma companhia de turismo náutico firma um ACT com o SINDMAR. O
setor de turismo náutico apresenta uma potencialidade de crescimento no Brasil,
já que este nicho é amplamente explorado em outros países.

Aliança insiste em remar contra a maré
O volume de movimentação de contêineres cresceu 11% e há promessa de 16
conteineiros até 2010. Apesar disso, a Aliança insiste em não contemplar os maiores
colaboradores de seu êxito – os trabalhadores marítimos – com uma relação laboral
justa e condizente com os ganhos anunciados. Os avanços conquistados no último ACT
foram possíveis por que os marítimos deflagraram o estado de greve na empresa.

Cegueira direcionada da Transocean
O descaso da Transocean com os trabalhadores marítimos é grande. Os oficias e
eletricistas mercantes se sentem discriminados pelas atitudes da empresa em
todas as questões que os envolvem. Não satisfeita com isso, a companhia não tem
demonstrado o menor interesse em solucionar esta situação. E a empresa ainda
se julga no direito de reclamar da alta rotatividade de pessoal que possui. O que
o SINDMAR recomenda é que ela retorne à mesa de negociação e passe a ouvir o
anseio de seus trabalhadores através do seu representante legal.

O SINDMAR quer aproximar ainda mais os laços de amizade entre associados e entidade.
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dIrETor-SEcrETárIo Odilon dos Santos Braga
PrIMEIro dIrETor FINANcEIro Nilson José Lima
SEguNdo dIrETor FINANcEIro Jailson Bispo Ferreira
dIrETor dE coMuNIcAção Paulo Rosa da Silva
dIrETor ProcurAdor Marco Aurélio Lucas da Silva
dIrETor dE EducAção E ForMAção ProFISSIoNAL José Nilson Silva Serra
dIrETor dE rELAçÕES INTErNAcIoNAIS Darlei Santos Pinheiro
dIrETor dE PrEvIdêNcIA SocIAL Nelson Nunes
Delegacia de Belém
Av. Governador José Malcher,
168, salas 201, 218 e 219
Nazaré, Belém/PA
CEP 66035-170
Tel. (91) 3241 4900
Fax (91) 3242 7503
secretariapa@sindmar.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
FILIADO À:

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

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

Delegacia de Paranaguá
Rua Rodrigues Alves, 800,
sala 402, Edifício Ambassador
Trade Center, Costeira,
Paranaguá/PR, CEP 83203-170
Tel. (41) 3422 0703
secretariapr@sindmar.org.br

Delegacia no Rio Grande
Rua Conde de Porto Alegre,
107, Rio Grande/RS
CEP 96200-330
Tel. (53) 3231 8185
secretariars@sindmar.org.br

Delegacia de Santos
Avenida Ana Costa, 79,
conjunto 62, Gonzaga,
Santos/SP, CEP 11060-001
Tel. (13) 3232 2373
secretariasp@sindmar.org.br

Delegacia de Vitória
Rua Professor Almeida Cousin,
125, salas 401/402/422,
Enseada do Suá, Vitória/ES
CEP 29050-565
Tel. (27) 3201 4772
secretariaes@sindmar.org.br

adaptar-me à moderna
Marinha Mercante.
Graças ao empenho do
SINDMAR, consegui fazer
este Estágio na Aliança.
Foram três meses muito
proveitosos.”
Carlos Alberto Gila Lima – 2OM

Maurício Azêdo – Presidente da ABI

Estágio Supervisionado II

UNIFICAR ao alcance
de todos II

“Agradeço ao SINDMAR
pela atenção em todos os
contatos que resultaram
no meu processo atual de
embarque na Transpetro.
A documentação já foi
enviada pela empresa. Um
abraço a todos.”

“Agradeço o envio de
exemplar da revista
UNIFICAR nº 25.
Na oportunidade,
cumprimento vossa
senhoria pela qualidade.”

Luiz André Caldas Felipe – OM

Michel Temer – Deputado Federal

Estágio Supervisionado III
Estágio Supervisionado I
“Fiquei afastado da
vida marítima por seis
anos. Quando retornei,
necessitei fazer o Estágio
Supervisionado para

“Agradeço ao SINDMAR
a atenção e a dedicação,
já que fui informado
da liberação do meu
certificado provisório
dado pela DPC. Aguardo

ansioso para o meu
embarque. Depois de
tantos anos afastado
da vida marítima, vejo
que os valores da nossa
categoria tiveram grandes
avanços. Isso é resultado
de uma instituição sindical
bem administrada e
representada por pessoas
competentes, elevando,
desta forma, o orgulho de
nossa categoria.”

Orgulho de ser SINDMAR

José Cleber Freitas Santos – 1ON

Caroline Malveira – 1ON

Discriminação ou
ignorância acabam
em denúncia

Distância não é obstáculo
para informação

“Ano passado tive a
oportunidade de fazer o
curso básico de DP pelo
Sindicato
e confesso que
UNIVERSIDADE
C O R P O R AT I VA
fiquei
e um
D E admirada
MARINHA
MERCANTE
tanto quanto orgulhosa
com a estrutura montada.
Hoje, me sinto orgulhosa
de fazer parte de um
Sindicato tão bem
estruturado como o nosso.”

“Solicito informações
detalhadas sobre o teor
da denúncia publicada na
seção A Voz do Marítimo
da edição nº 25 da revista
UNIFICAR, inclusive sobre
a identidade dos guardas
ou, se possível, mencionar
se estes estão vinculados
à Codesp.”

“Agradeço, em nome da
tripulação do Castillo de
Maceda, a consideração
e comprometimento
em manter-nos
semanalmente
informados através
do Boletim Eletrônico
do SINDMAR, que é
importante veículo de
comunicação.”

Rodrigo Lestrade Pedroso – Procurador

Valcir Alexandre do Carmo – CLC

FILIADO À

ExPEdIENTE
EdIç ão A ssessoria de Imprensa do SINDM AR JorNALISTA rESPoNSávEL Marcio Arruda (JP 19622 RJ)
JorNALISTA ASSISTENTE Luciana Aguiar (JP 28940 RJ) JorNALISTA coLABorAdorA Isa Arnour (DRT-PA 1838)
cAPA E dESIgN Fernando Braga FoTogrAFIA Eugênia Zanon rEvISão - PorTuguêS Shirlei Nabarrete Nataline
vErSão EM INgLêS Edson Areias Produção Sol Gráfica TIrAgEM 15 mil exemplares
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Aviso aos navegantes
Passos na revalidação do STCW
A revalidação ou renovação do certificado de competência modelo DPC-1031, DPC-1032 ou DPC-1033, ou ainda,
do certificado de habilitação modelo DPC-1034, conhecidos
com STCW, que normalmente têm validade de cinco anos,
é feita pela Diretoria de Portos e Costas. Assim, renovar o
STCW é revalidar o certificado de competência ou o certificado de habilitação.
Para revalidar esses certificados, o aquaviário embarcado
ou aquele que pretende retornar às atividades marítimas
deverá atender aos padrões de saúde estabelecidos e
apresentar uma competência profissional de acordo com o
previsto na Convenção STCW 78/95. No caso dos padrões de
saúde, especialmente de visão e de audição, o aquaviário
deverá possuir atestado médico emitido nos últimos 12
meses, passando por profissional credenciado por órgão
competente.
A demonstração de competência profissional poderá ser
feita das seguintes formas, sempre de acordo com o previsto
na Seção A-I/11 da Convenção STCW 78/95:
a) Comprovação de que o aquaviário serviu em navio
que opera na navegação marítima no desempenho de
funções compatíveis com o certificado e por um período
de, no mínimo, um ano nos cinco anteriores. É importante ressaltar que a embarcação que opera na navegação
marítima é aquela que não opera exclusivamente em
águas interiores ou em águas abrigadas em suas proximidades ou nas áreas onde se aplicam os regulamentos
dos portos. O tempo de embarque na navegação interior
poderá ser contado para a revalidação do certificado. No
entanto, nesta situação, o certificado terá a limitação
de que só será válido para a navegação interior ou para
águas abrigadas.
b) Aprovação em curso de Atualização para Oficiais de
Náutica (Aton) ou no Curso de Atualização para Oficiais
de Máquinas (Atom) realizados nos últimos cinco anos e
ministrados pelo Ciaga ou pelo Ciaba.
c) Realização do Estágio Supervisionado a bordo de
embarcações de bandeira brasileira. Neste estágio, o
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Comandante do navio atestará que o aquaviário completou, satisfatoriamente, um estágio de, no mínimo, três
meses a bordo. Nestes 90 dias, o aquaviário desempenhará funções compatíveis com o certificado na qualidade
de tripulante extra lotação ou de Oficial de capacidade
imediatamente abaixo daquela que consta no certificado,
pouco antes do acesso à nova capacidade expedida. Esta
alternativa para demonstração de competência profissional mostra-se como a mais viável para o Oficial que está
afastado da profissão, que poderá se atualizar, revalidar
o certificado e retornar às atividades. Para a consecução
dessa modalidade de atualização, o candidato deverá,
inicialmente, procurar e conseguir uma empresa de navegação que esteja interessada em embarcá-lo para exercer
o Estágio Supervisionado. Após este contato, as empresas
que estiverem interessadas em realizar o estágio deverão
enviar um correio eletrônico para a DPC (leila@dpc.mar.
mil.br) com cópia para o SINDMAR (educacao@sindmar.
org.br) manifestando esta intenção. É importante que as
companhias interessadas em contratar candidatos informem na mensagem o nome completo do aquaviário, a
categoria, o número da CIR e a razão social da empresa. Caso o estágio seja realizado em navios especiais
(petroleiros, gaseiros ou quimiqueiros), o Oficial poderá
requerer o certificado do curso Especial de Familiarização
em Navios-Tanques, EFNT.
A instrução a bordo de navio mercante comprovada por
documento próprio da empresa (papel timbrado) é considerada equivalente ao curso de Especial de Sobrevivência
Pessoal, ESPE, gerando a competente certificação. Neste
documento assinado pelo Comandante do navio, deverá
constar as seguintes informações: nome do navio, data,
quem ministrou a instrução, tópicos abordados e fotografias
do evento.
Informações mais detalhadas sobre os processos de
atualização e revalidação de certificados constam do item
0121 da Normam-13. As dúvidas poderão ser dirimidas
com a Diretoria de Educação e Formação Profissional do
SINDMAR.

Categoria não é função

Cursos de DP no CSA

Não tão comum, mas também não raro, é o incorreto
preenchimento da Caderneta de Inscrição e Registro, CIR, dos
oficiais mercantes. Em um primeiro pensamento – errado – a
escrituração não afetará o desempenho do profissional na
atividade marítima. No entanto, se o registro na CIR estiver
incorreto ou rasurado, o Oficial poderá ter problemas para
comprovar o tempo de serviço prestado para a aposentadoria
e até mesmo para a ascensão de categoria, principalmente
quando necessitar comprovar tempo de embarque no exercício de determinada função. Por isso, é sempre bom ficar
alerta! Veja a tabela designando as categorias e as respectivas
funções que deverão estar na CIR.

O mais avançado centro de simulação do mundo abre inscrições para os cursos básico e avançado de Posicionamento
Dinâmico. Os interessados já podem entrar em contato com
a Sede do SINDMAR, no telefone (21) 3125-7600.
Os marítimos que concluírem e forem aprovados neste
curso de DP receberão o Log Book e terão reconhecimento
internacional, já que o curso de Posicionamento Dinâmico
no CSA é acreditado pelo Nautical Institute. O CSA apresenta equipamentos e programas de simulação totalmente
integrados, dando ao marítimo a perfeita sensação do
trabalho a bordo.

cATEgorIA

FuNção

2OM

Oficial encarregado de quarto de máquinas (oqm)

2OM

Subchefe de máquinas

2OM

Chefe de máquinas

1OM

Oficial encarregado de quarto de máquinas (oqm)

1OM

Subchefe de máquinas

1OM

Chefe de máquinas

OSM

Oficial encarregado de quarto de máquinas (oqm)

OSM

Subchefe de máquinas

OSM

Chefe de máquinas

2ON

Oficial encarregado de quarto de navegação (oqn)

2ON

Imediato

2ON

Comandante

1ON

Oficial encarregado de quarto de navegação (oqn)

1ON

Imediato

1ON

Comandante

CCB

Oficial encarregado de quarto de navegação (oqn)

CCB

Imediato

CCB

Comandante

CLC

Oficial encarregado de quarto de navegação (oqn)

CLC

Imediato

CLC

Comandante

NAVeGUe
CONOSCO

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

O Vice-Almirante Edisom Lawrense Mariath Dantas
assumiu o comando do 3º Distrito Naval. A solenidade de
transmissão de cargo ocorreu na Base Naval de Natal, Rio
Grande do Norte. A cerimônia reuniu representantes do
setor, como a CONTTMAF, o SINDMAR, sindicatos marítimos
coirmãos, e empresas de navegação, além de autoridades
civis e militares. O novo Comandante do 3º Distrito Naval
ocupa o lugar do também Vice-Almirante Paulo Cesar Dias
de Lima. No dia 17 de abril de 2008.

O Vice-Almirante Eduardo Monteiro Lopes assumiu o
cargo de Comandante do 4º Distrito Naval. A solenidade
de transmissão de cargo ocorreu no Centro de Instrução
Almirante Braz de Aguiar. Antes de passar o comando, o
Vice-Almirante Newton Cardoso disse estar orgulhoso de ter
desenvolvido o trabalho no 4º Distrito Naval e agradeceu a
todos pela colaboração nestes últimos anos.
A solenidade contou com a presença de autoridades
civis e militares, além de personalidades do setor e do
SINDMAR. Antes de assumir o comando do 4º Distrito Naval,
o Alte Monteiro Lopes ocupou o cargo de Diretor do Centro
de Análises de Sistemas Navais e de Comandante do GT
Operação Haiti, dentre outras funções. O Vice-Almirante
Newton Cardoso assumiu a Diretoria de Comunicação e
Tecnologia de Informações da Marinha, no Rio de Janeiro.
No dia 31 de janeiro de 2008.

Relações trabalhistas
em pauta
O SINDMAR se reuniu com representantes da Capitania
dos Portos da Amazônia Oriental, do Ministério do Trabalho,
da Petrobras e da Transpetro para debater as relações
trabalhistas marítimas no país. O encontro aconteceu
na Sede da Delegacia Regional do Trabalho do Pará, em
Belém. O Sindicato destacou a importância de ações que
estejam sempre de acordo com as legislações vigentes
para proteger o trabalhador marítimo brasileiro. No dia 7
de janeiro de 2008.

DIVULGAçãO

O SINDMAR proferiu a palestra “Mercado de trabalho
promissor para eletricistas na Marinha Mercante” para
dezenas de alunos e alunas dos cursos de eletrotécnica,
eletrônica e eletricidade do Centro Federal de Educação
Tecnológica do Pará. O Cefet destacou a importância da
parceria com o Sindicato, que trouxe mais uma opção de
trabalho para os futuros eletricistas.
Na palestra, o Sindicato expôs os principais pontos da
formação dos eletricistas mercantes, o mercado de trabalho
na Marinha Mercante, a vida a bordo dos navios, tempo
de embarque e remuneração. Os alunos que assistiram à
palestra demonstraram interesse em conhecer detalhadamente a vida profissional na Marinha Mercante. O SINDMAR
informou que, além da formação técnica, o eletricista que
deseja ingressar na Marinha Mercante precisa completar o
curso de adaptação para aquaviários. No dia 14 de fevereiro de 2008.

Novo Comandante no 3º DN

Alte Monteiro Lopes
é Comandante
do 4º Distrito Naval

DIVULGAçãO

Futuros eletricistas do Cefet
cobiçam Marinha Mercante

Diversas personalidades do setor marítimo, autoridades
civis e militares e o SINDMAR assistiram à solenidade de
transmissão de cargo de Comandante do Centro de Instrução
Almirante Braz de Aguiar, capitaneada pelo Comandante
do 4º Distrito Naval na ocasião, Vice-Almirante Newton
Cardoso. O novo Comandante da Escola de Formação,
Capitão-de-Mar-e-Guerra Carlos César Josino de Castro e
Souza, assumiu no lugar do também CMG Mário Costa Filho,
que foi transferido para o 7º Distrito Naval, em Brasília. No
discurso, o novo Comandante prometeu manter as ações
deixadas pelo antecessor.
Uma semana antes, o SINDMAR foi convidado a participar do evento de apresentação do Comandante César
Castro. Durante o almoço oferecido pelo Ciaba, o Sindicato
recebeu com exclusividade um quadro comemorativo dos
115 anos da Escola de Formação dos Oficiais da Marinha
Mercante. O CMG César Castro ressaltou a contribuição do
SINDMAR para engrandecer o Centro de Instrução paraense
nos últimos anos. No dia 29 de janeiro de 2008.

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

Ciaba tem
novo Comandante
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SINDMAR promove palestra
no Pará sobre IMO e ITF

Juramento à bandeira

Os sindicatos fluviários da Região Norte participaram da
palestra sobre a Organização Marítima Internacional, IMO, e
a Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte,
ITF, realizada pelo SINDMAR, em Belém. Durante a palestra,
o representante dos oficiais e eletricistas mercantes contou
a história e destacou a importância da IMO e da ITF, que
hoje representa cinco milhões de trabalhadores no mundo.
No dia 5 de agosto de 2008.

DIVULGAçãO
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Mercosul debate
transporte marítimo
As delegações do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai,
Chile e Venezuela se encontraram em Maceió, nas Alagoas,
para mais uma rodada de debates das propostas de meios
de transportes. A 36ª reunião do Subgrupo de Trabalho
Número 5 – Transportes do Mercosul – contou, ainda, com a
participação de diretores da CONTTMAF, da Antaq e da ANTT.
Os membros dos seis países debateram o acordo multilateral
de transporte marítimo do Mercosul. As delegações destas
nações são compostas por representantes dos trabalhadores,
dos empresários e dos governos destes países. Nos dias
29, 30 e 31 de outubro de 2008.

DIVULGAçãO

O SINDMAR participou, no Rio Grande do Sul, do seminário da Comissão Nacional do Benzeno. O Congresso,
que aconteceu na Superintendência Regional do Trabalho
daquele estado, reuniu representantes do Ministério do
Trabalho e Emprego, como Iara Hudson e Danilo Costa, além
do Coordenador da Comissão, Roberto Schillinberg, e demais
personalidades ligadas a este assunto.
Durante o seminário, os integrantes da Comissão debateram os riscos à saúde dos marítimos que trabalham a bordo
de navios quimiqueiros. Os representantes declararam que
haverá um monitoramento do trabalhador nestas embarcações
para preservar a saúde. O benzeno é tóxico e cancerígeno. Se
inalado, causa tontura e dor de cabeça e até mesmo sérios
problemas sanguíneos. Este composto é matéria-prima para
produção de plásticos, borrachas sintéticas e tintas, dentre
outros. Nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2008.

DIVULGAçãO

Perigo do benzeno é debatido
no Rio Grande do Sul

As 17 alunas e os 61 alunos do primeiro
ano da Escola de Formação de Oficiais da
Marinha Mercante do Centro de Instrução
Almirante Bráz de Aguiar fizeram juramento
à bandeira. A solenidade foi capitaneada
pelo Comandante do 4º Distrito Naval,
Vice-Almirante Eduardo Monteiro Lopes. O
Comandante do Ciaba, CMG César Castro,
norteou a cerimônia. A tradicional solenidade contou com a presença do SINDMAR e
de outras personalidades do setor marítimo,
além de autoridades civis de segmentos
diversos. Os 147 futuros oficiais mercantes
que estudam no Ciaga fizeram o juramento
à bandeira no dia seguinte à cerimônia
na capital paraense. No Rio de Janeiro, o
juramento à bandeira foi presidido pelo
Diretor da DPC, Vice-Almirante Paulo José
Rodrigues de Carvalho, que congratulou o
Comandante do Ciaga, Contra-Almirante José
Carlos Mathias, e todos os alunos e alunas
do Centro de Instrução. No dia 25 de abril
de 2008.

Novas instalações da
Superintendência Regional
do Trabalho na Paraíba
O Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, compareceu à solenidade de reinauguração da Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego, na Paraíba. Durante os
meses em que estava em reforma, a Superintendência não
parou de operar. Trabalhadores, autoridades locais e parlamentares, além do SINDMAR e da CONTTMAF, presenciaram
a cerimônia. No dia 4 de abril de 2008.

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO
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Ministério concede medalha à CONTTMAF
por desenvolvimento dos transportes

Elemento humano no foco de palestra no Ciaba
em Estocolmo, Suécia, e abordaram temas como discriminação e assédio a bordo e mulheres mercantes e maternidade. “É importante que os futuros oficiais compreendam
que nossa profissão pode ser exercida em qualquer lugar
do mundo através dos nossos certificados internacionais
que recebemos com a formação no Ciaba e no Ciaga. Hoje
temos um mercado de trabalho equilibrado e isso ocorre
graças ao trabalho sério do SINDMAR”, destacou Caroline
Malveira. No dia 22 de agosto de 2008.

EUGêNIA ZANON

Os alunos e alunas do Centro de Instrução Almirante
Braz de Aguiar, Ciaba, assistiram à palestra ministrada pelo
SINDMAR sobre a importância do elemento humano no
cenário internacional marítimo. A palestra foi ministrada
pelas oficiais mercantes Caroline Malveira e Laura Teixeira
e contou com a presença de professores da Escola de
Formação.
As oficiais Caroline e Laura relataram suas experiências
no encontro marítimo organizado pela ITF há alguns meses

A solenidade de entrega de certificados aos alunos
e alunas do curso Especial de Familiarização em Navios
Tanque aconteceu na Capitania dos Portos de Alagoas e
contou com a participação da CONTTMAF, do SINDMAR, do
Capitão dos Portos, Capitão-de-Fragata Carlos Henrique
Vasconcellos Martins, e de autoridades civis e militares. A
encarregada pelo Ensino Profissional Marítimo, Vera Lúcia
Fernandes Pires Machado, congratulou os 42 aquaviários
que participaram do EFNT. As aulas deste curso foram ministradas entre os dias 28 de julho e 2 de agosto na Capitania.
No dia 5 de agosto de 2008.
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DIVULGAçãO

SINDMAR entrega certificados
do EFNT no Nordeste

A Confederação à qual o SINDMAR é filiado, CONTTMAF,
recebeu a medalha do Mérito Mauá durante a solenidade
que celebrou os 50 anos do Fundo de Marinha Mercante. A
comenda, que é concedida pelo Ministério dos Transportes,
premia todos que, de forma determinante, tenham contribuído para o desenvolvimento e o progresso dos setor de
transportes no Brasil.
O Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra
Júlio Soares de Moura Neto, o Presidente do SINDMAR e da
CONTTMAF, Severino Almeida, o Presidente da Transpetro,
Sérgio Machado, o Ministro dos Transportes, Alfredo
Nascimento, o Secretário Executivo deste Ministério, Paulo
Sérgio Passos, o Presidente do Syndarma, Hugo Figueiredo,
e o Vice-Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão,

dentre outras personalidades, compareceram à cerimônia no
Rio de Janeiro.
A Confederação recebeu a medalha na categoria
Serviços Relevantes, em reconhecimento pela “inestimável colaboração prestada ao desenvolvimento dos
transportes no Brasil”, conforme decreto presidencial
publicado seis dias antes da entrega. O Presidente
Severino Almeida, assim como a CONTTMAF, recebeu esta
mesma condecoração há pouco mais de um ano. Dentre
as entidades que também receberam esta medalha
durante a solenidade que celebrou os 50 anos do FMM,
estão os Centros de Instrução Almirante Braz de Aguiar,
Ciaba, e Almirante Graça Aranha, Ciaga. No dia 28 de
abril de 2008.
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CMG Jordão assume Ciaga
por dois meses
Designado para comandar a Escola de Formação de
Oficiais da Marinha Mercante do Rio de Janeiro por curto período, o Capitão-de-Mar-e-Guerra Sergio Luiz Moreira Jordão
assumiu o comando do Ciaga. A cerimônia de transmissão
de cargo foi capitaneada pelo Diretor de Portos e Costas,
Vice-Almirante Paulo José.

DIVULGAçãO

CSA poderá ajudar na expansão de porto paraense
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O SINDMAR visitou a Companhia Docas do Pará, que
demonstrou interesse em conhecer os detalhes do funcionamento do Centro de Simulação Aquaviária. No encontro,
o Presidente da CDP, Clythio Van Buggenhout, disse que há
um projeto para expansão no porto da Vila do Conde, no
Pará. O Sindicato explicou que o CSA poderá ser utilizado na
avaliação técnica das alterações estruturais e nas simulações
de manobras das embarcações.
O CSA, que está instalado na Sede do SINDMAR, no
Rio de Janeiro, recentemente recebeu novos simuladores,
ratificando, assim, o título de mais moderno centro de
simulação aquaviária do planeta. Confira nesta edição a
matéria Novos programas para aprimoramento dos recursos
de ensino. No dia 5 de março de 2008.

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

Antes do início da solenidade, o DPC passou a revista
aos alunos e alunas do Ciaga. No momento em que passou
o comando para o CMG Jordão, o também Capitão-de-Mare-Guerra Julio César Barcellos ressaltou que o Comando da
Escola de Formação foi uma das mais gratificantes funções
desempenhadas por ele na carreira militar. O CMG Barcellos
agradeceu a confiança e o apoio depositados pelo DPC e pelos
diretores que antecederam (Alte Torres e Alte Ravanelli) durante o tempo em que ficou à frente do Ciaga.
Após a troca das flâmulas de comando no mastro do
Centro de Instrução, o CMG Jordão, que presta serviços
para a Marinha desde 1977, afirmou que dará atenção às
necessidades do mercado de trabalho e da comunidade
marítima, representada na solenidade pelo SINDMAR,
sindicatos marítimos coirmãos, empresas de navegação e
autoridades civis e militares.
Antes de assumir o Comando do Ciaga, o CMG Jordão integrava a Organização do Comando em Chefe-da-Esquadra.
Durante as mais de três décadas dedicadas à Marinha, o
Capitão-de-Mar-e-Guerra foi do Grupamento de Patrulha
Naval do Sul, Chefe de Máquinas da Fragata Liberal e
Comandante da Corveta Imperial Marinheira. No dia 15
de fevereiro de 2008.

SINDMAR parabeniza
turma do CAAq

Novos eletricistas visitam
SINDMAR em Cabedelo

O SINDMAR congratulou os formandos do Curso de
Adaptação para Aquaviário, CAAq-I-ME. A cerimônia de formatura aconteceu no Ciaga, no Rio de Janeiro. Os alunos, originários de escolas técnicas de eletrônica e eletricidade, iniciaram
o curso em agosto deste ano. Agora, os formandos do CAAq
com módulo específico para marítimos de seção de máquinas
na área de concentração de eletricidade terão oito semanas a
bordo de embarcações para colocarem seus conhecimentos
na prática. No dia 2 de dezembro de 2008.

Um grupo de eletricistas mercantes recém-formados no
Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, Ciaba, visitaram a
Delegacia Regional do SINDMAR e da CONTTMAF em Cabedelo,
Paraíba. Na oportunidade, os representados do Sindicato conversaram com a Representação Sindical sobre o futuro estágio
na Transpetro. O SINDMAR auxiliou os representados e providenciou a documentação com os requisitos necessários para
que os eletricistas mercantes pudessem iniciar seus estágios
a bordo. No dia 18 de dezembro de 2008.

Capitanias da Amazônia Oriental e do Rio de Janeiro
completam 162 anos
A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, CPAOR,
completou 162 anos de atuação no Pará e no Amapá. Durante
a cerimônia, que foi presidida pelo Comandante do 4º Distrito
Naval, Vice-Almirante Eduardo Monteiro Lopes, o SINDMAR
destacou a importância da atuação da Capitania para o
desenvolvimento do setor. O Capitão da CPAOR, CMG Kleber
Silva dos Santos, recordou os serviços prestados à comunidade aquaviária pela Capitania. O CMG destacou os benefícios
conquistados a partir do trabalho realizado no Programa de
Segurança da Navegação na Amazônia, PSNA.
No Rio de Janeiro, a Capitania dos Portos daquele Estado
também completou 162 anos em maio. A organização, que
é responsável também pela segurança do tráfego aquaviário, afirmou que realizou mais de 13 mil inspeções em
embarcações em 2007. Na programação de aniversário da
Capitania, o Capitão dos Portos, CMG Wilson Pereira de Lima

Filho, visitou o Centro de Simulação Aquaviária, instalado
na Sede do SINDMAR. Durante a visitação, o CMG ficou
impressionado com a estrutura e, principalmente, com a
tecnologia usada no CSA, que é o mais moderno do planeta.
No dia 19 de maio de 2008.

DIVULGAçãO
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SINDMAR promove palestra
sobre Apoio Marítimo

O Comandante do Centro de Instrução Almirante Graça
Aranha, Capitão-de-Mar-e-Guerra Sergio Luiz Moreira
Jordão, transmitiu o cargo ao Contra-Almirante José Carlos
Mathias em cerimônia realizada na Escola de Formação,
no Rio de Janeiro. O SINDMAR marcou presença no evento,
além de autoridades civis e militares.
Durante a solenidade, o CMG Jordão destacou, aos futuros oficiais mercantes, os desafios diários da vida marítima.
“Preparem-se para enfrentar o mar e a vida com garra
e afinco, pois é isso o que se espera de um marítimo”,

22

Número 26

EUGêNIA ZANON

Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha tem
novo Comandante
salientou. Já o Contra-Almirante José Mathias enfatizou a
importância da atuação dos marítimos a bordo das embarcações brasileiras. “Navios modernos pouco valerão se
não forem levados em conta os homens e mulheres que
os tripulam. O elemento humano é um grande patrimônio
da Marinha Mercante brasileira”, concluiu. No dia 11 de
abril de 2008.

Dois meses antes de a plataforma P-53 navegar do Rio
Grande para o Campo de Marlin Leste, na Bacia de Campos,
o SINDMAR visitou a unidade. Na ocasião, Nélson Harter,
Deputado estadual, e Valdez Oliveira, Presidente do Sindicato
dos Marítimos e Fluviais daquele estado, entidade parceira
do SINDMAR na Delegacia Regional naquela cidade, também
visitaram a plataforma.
Acompanhado do Engenheiro-Chefe da Segurança
Jacques Salies, o Superintendente do porto, Sinésio Serqueira
Neto, mostrou as partes que foram instaladas e testadas
na plataforma depois que a unidade chegou de Cingapura,
no ano anterior. A P-53, que recebeu investimento de
US$ 1,2 bilhão, foi construída para ter capacidade de produção de 180 mil barris diários de petróleo e de seis milhões
de metros cúbicos de gás, além de gerar 92 megawatts. No
dia 1º de agosto de 2008.

O SINDMAR promoveu a palestra “Especial de Noções a
Apoio Marítimo – ENAM” para os alunos e alunas formandos
da EFOMM, no auditório do Centro de Instrução Almirante
Braz de Aguiar, em Belém. A conferência abordou acidentes
marítimos nas embarcações de apoio marítimo e os tipos de
embarcações. As recentes descobertas na camada pré-sal e
a funcionalidade na Bacia de Campos, localizada no Rio de
Janeiro, também foram temas desta palestra.
Durante a palestra, os futuros oficiais assistiram a vídeos
que mostravam diversas operações no apoio marítimo. Os
alunos e alunas do Ciaba ouviram também as experiências
profissionais vividas pelo palestrante Hebert França, que
comandou embarcações neste segmento. No dia 10 de
outubro de 2008.

DIVULGAçãO

empresas de navegação. Dentre as bandeiras erguidas
pela Frente estão a luta pelo aumento dos investimentos
para construção de navios e a defesa da modernização da
indústria de reparos.
Em grande parte dos países, a produção da própria frota
de navios é considerada uma necessidade estratégica. E no
Brasil não é diferente, já que o comércio de importações e
exportações feito pelo mar representa 95% da movimentação brasileira. O SINDMAR luta há anos para que o país tenha
uma autêntica Marinha Mercante nacional, com navios de
empresas brasileiras de navegação construídos no Brasil e
tripulados por brasileiros. No dia 23 de abril de 2008.

DIVULGAçãO

A Frente Parlamentar em Defesa da
Indústria Marítima foi criada para estimular,
desenvolver e proteger os diversos segmentos da indústria marítima brasileira,
como a Marinha Mercante tradicional, o apoio marítimo, a
pesca, dentre outros. No ato que aconteceu na Câmara dos
Deputados, em Brasília, autoridades ligadas ao setor marítimo debateram a atual situação desta indústria no Brasil.
O lançamento da Frente contou com a participação
do Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Júlio
Soares de Moura Neto, do Presidente da Transpetro, Sérgio
Machado, do Chefe do Estado-Maior de Defesa, Almirantede-Esquadra Marcos Martins Torres, do Ministro da Secretaria
Especial de Aqüicultura e Pesca, Altemir Gregolin, e do
Ministro da Secretaria Especial dos Portos, Pedro Brito, além
de representantes do SINDMAR, da CONTTMAF e de outras

SINDMAR visita P-53
antes de a plataforma
entrar em operação
DIVULGAçãO

Frente para defender
indústria marítima
é criada em Brasília
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SRT-RN apresenta novo
superintendente

Capitania de Corumbá
tem novo Comandante

O SINDMAR compareceu à cerimônia de apresentação
do novo Superintendente da SRT do Rio Grande do Norte.
A solenidade, que aconteceu na Superintendência Regional
do Trabalho daquele estado, reuniu representantes da
CONTTMAF, do SINDMAR e de Sindicatos marítimos coirmãos. O novo Superintendente da SRT-RN, Jonny Araújo
da Costa, disse que irá continuar o trabalho que já vinha
sendo feito pela superintendência. No dia 29 de setembro de 2008.

O Capitão-de-Fragata Robério da Silva Cavalcante assumiu a Capitania dos Portos do Pantanal em Corumbá, Mato
Grosso do Sul, no lugar do também Capitão-de-Fragata Ângelo
César Silva Maranho. O Contra-Almirante César Sidonio Dahia
Moreira de Souza capitaneou a cerimônia, que aconteceu na
Patromoria (Porto Geral da cidade). Além da CONTTMAF, a solenidade reuniu autoridades militares e civis e representantes
das agências das capitanias de Cuiabá e Cáceres (ambas em
Mato Grosso). No dia 30 de janeiro de 2009.

DIVULGAçãO

Ciaba e Ciaga formam 280 novos oficiais

Há oito anos, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental,
CPAOR, premia, através do Programa de Navegação na
Amazônia, empresas, entidades e pessoas que trabalham em
prol da segurança na navegação dos rios. O Capitão dos Portos,
CMG Kleber Santos, presidiu a solenidade que aconteceu no
auditório do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar.
Dentre os homenageados, o Oficial Edvan Coutinho, atual
Coordenador da Companhia de Transportes de Belém. Na
região amazônica, rios são estradas para muitas pessoas. “Só
na região metropolitana de Belém, temos 39 ilhas e mais os
distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, que abrigam mais
de 100 mil ribeirinhos. O poder público deve ajudar na preservação da vida humana”, destaca Edvan Coutinho. No dia
11 de dezembro de 2008.
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Oficial mercante é homenageado
pela Capitania

A cerimônia de formatura dos alunos e alunas do terceiro
ano do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha foi presidida pelo Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra
Júlio Soares de Moura Neto. O Diretor de Portos e Costas, ViceAlmirante Paulo José Rodrigues de Carvalho, e o Comandante
do Ciaga, Contra-Almirante José Carlos Mathias, participaram
da solenidade de formatura dos 183 praticantes, sendo quatro
de nações amigas – dois peruanos, um equatoriano e um
senegalês. O SINDMAR prestigiou e congratulou os novos
oficiais mercantes. Familiares dos formandos e autoridades
militares e civis, como os Almirantes Torres, Malafaia, Aurélio,
o Inspetor Geral da Transpetro, Comandante Menezes, e o exComandante do Ciaga, Júlio César Barcellos, que foi patrono
da turma, compareceram à cerimônia.
Durante a cerimônia no Rio de Janeiro, Renata Engler
recebeu premiação como melhor aluno de náutica; Hélio
Fernandes da Costa Júnior foi o melhor aluno da seção de
máquinas. O Comandante da Marinha parabenizou os prati-

cantes e aguçou o sentimento marinheiro dos formandos.
“Adversidades são superadas com conhecimento, dedicação
e seriedade. Nossa Marinha Mercante atinge um patamar
de destaque no mundo também por casa das tripulações”,
afirma o Almirante Moura Neto.
Na semana anterior, 97 novos praticantes a oficiais se
formaram no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar.
João Balbino Adriano foi o melhor aluno de máquinas da
turma do Ciaba em 2008; já Gustavo Rocha Gomes de Melo
foi considerado o melhor em náutica. Ex-Comandante da
Escola, o CMG Mário Costa foi escolhido como patrono da
turma. Os professores Jaime Gomes e Gelmirez Rodrigues
foram homenageados pelos alunos e alunas da Escola de
Formação de Oficiais da Marinha Mercante de Belém. Todos
os alunos e alunas que se formaram, inclusive os três praticantes de Cabo Verde e do Panamá, seguiram para o estágio
a bordo dos navios mercantes em janeiro. Nos dias 9 e 15
de dezembro de 2008.
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Navegar é preciso:
no mar e na internet

SINDMAR

Site reúne mais de 250 embarcações
mercantes brasileiras do século XX

Turmas de Acon e Acom se formam no Ciaga
tares. A cerimônia aconteceu no auditório do Centro de Instrução
do Rio de Janeiro. Na semana anterior, foi a vez dos oficiais de
náutica se formarem no Acon. O SINDMAR congratula todos os
oficiais mercantes que participaram destes dois cursos de acesso
no Ciaga. Nos dias 11 e 19 de dezembro de 2008.

No final do ano passado, mais uma turma do curso especial
de Acesso a Segundo Oficial de Máquinas, Acom, se formou
no Ciaga. A solenidade de formatura, que foi capitaneada pelo
Comandante da Escola de Formação, Contra-Almirante José Carlos
Mathias, reuniu o SINDMAR, familiares e autoridades civis e mili-

DIVULGAçãO

Ciaba recebe
novos alunos e alunas
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O SINDMAR participou da aula inaugural para os novos
alunos e alunas da Escola de Formação dos Oficiais da Marinha
Mercante do Centro de Instrução Almirante Braz Aguiar, em
Belém. A aula inaugural reuniu 94 alunos e 26 alunas que
iniciam o processo de formação para a carreira de Oficial da
Marinha Mercante. De acordo com o Ciaba, será ministrado um
módulo sobre segurança nas operações a partir do primeiro
ano da Escola de Formação. Todos, alunos e alunas, terão esta
disciplina que visa à segurança e proteção dos navios. No dia
5 de fevereiro de 2009.

A poesia de Fernando
Pessoa está mais atual do
que nunca. Os marítimos,
que dedicam suas vidas à
navegação, podem seguir
a bússola da tecnologia
e traçar uma nova rota,
agora na precisa navegação cibernética. O site Acima, os criadores do site, Marcelo Machado Lopes da Silva
site www.naval.com. e José da Silva
br/ NMB/ convida seus Ao lado, páginas do site mostrando o navio SS Avaré,
visitantes a navegarem construído em 1913, e o NM Flamengo,
de 1985
pela história dos navios
da Marinha Mercante do
Brasil, unindo presente e passado numa viagem às embarvez, conheceu dois meninos de 12 anos que se mostraram
cações brasileiras mercantes dos últimos 95 anos.
entusiasmados com a Marinha Mercante. “Escutar que eles
No ar desde 2002, o site reúne fotos e informações
conheceram melhor os navios mercantes através do site
da maioria dos navios mercantes do Brasil, tanto antigos
foi gratificante”, revela. Todo material referente à Marinha
quanto os atuais. “Percebi que os brasileiros não tinham
Mercante foi digitalizado em 1997. “Anos depois, já na
uma memória da Marinha Mercante, ao contrário do que
era da internet, a idéia de compartilhar as informações
acontece nos outros países”, conta Marcelo Lopes da Silva
na rede surgiu naturalmente”, conta.
que junto com Rogério Cordeiro, José da Silva e Paulo de
A site ainda tem a colaboração de brasileiros e esOliveira Ribeiro são os responsáveis pela elaboração e
trangeiros que, assim como Marcelo, são aficionados
manutenção da página na internet.
por embarcações mercantes. Com tamanha ajuda, o site
Marcelo contou que a idéia de reunir material inforreúne, hoje, mais de 250 navios, com fotos, ilustrações e
mativo e fotográfico surgiu em 1987. “Nós quatro somos
informações. “Não controlo o número de visitas diárias ao
amigos de infância e apaixonados por embarcações há
site porque faço isso por prazer, mas acredito que umas
mais de 25 anos”, afirma Marcelo, que trabalha numa
30 pessoas acessem a página por dia”, revela Marcelo. O
agência de navegação em Santos. Para ele, a intenção é
site não faz distinção por embarcações novas ou antigas,
apenas continuar a refrescar a memória dos brasileiros.
já que reúne informações desde o SS Avaré, construído
“Nossa parte é apenas divulgar a história dos navios merem 1913, até o NM Frotamacau, construído em 1998. “É
cantes do Brasil”, afirma. Marcelo disse ainda que, certa
uma verdadeira viagem no tempo”, completa.
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Visitas a Bordo
Desde a última edição da revista UNIFICAR,
o SINDMAR visitou embarcações atracadas e
fundeadas nos portos e terminais brasileiros.

Aliança Lorena
Aliança Copacabana
Narval Borodine

FOTOS: SINDMAR

Aliança Brasil

Tug Brasil
Aliança Ipanema

Carangola Transpetro

Itabuna

Aliança Leblon

Itaituba
NT Nara

Norskan Copacabana

Castillo de Olivenza
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São Sebastião

Lindóia

Norskan Leblon

NM Soutomaior

Frotario
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Chuvas castigam porto de Itajaí

Visitas a Bordo

Unidade fica mais de duas semanas sem movimentar cargas;
prejuízo ultrapassou US$ 33 milhões por dia de inatividade

Log In Manaus

Seabulk Brasil

Tug Brasil

Log In Amazônia

NT Itajubá

FOTOS: SINDMAR

Lavras

Marcos Dias Norsul
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NT Itamonte

NM Tubarão Norsul

Em novembro do ano passado, o Brasil assistiu a uma das
maiores tragédias que atingiu Santa Catarina. Milhares de
pessoas foram vítimas das fortes chuvas que castigaram o
estado naquele mês. Famílias inteiras ficaram desabrigadas
por causa de enchentes ou deslizamentos e outras tantas,
desalojadas. As chuvas daquele mês vitimaram 153 pessoas
no estado.
Os estragos causados pelas chuvas em Santa Catarina
também atingiram o setor marítimo. O porto de Itajaí, que
é o segundo do país em fluxo de cargas de contêineres,
foi destruído. No dia 21 de novembro do ano passado, as
fortes correntezas do rio Itajaí-Açu castigaram toda área
portuária da cidade. O porto teve mais de 700 metros de
cais devastados, além de perdas de guindastes, armazéns
arruinados e contêineres destruídos. A administração da
unidade estimou que o prejuízo por dia de paralisação foi
de cerca de US$ 33 milhões. “Os terminais do complexo
voltaram a operar gradativamente com restrição de calado.
O porto voltou a receber embarcação somente no dia 7 de
dezembro”, conta o Diretor-Técnico do porto de Itajaí, José
Valdevino Arruda Coelho.
No período em que ficou sem receber cargas e navios,
o porto sofreu uma perícia técnica para avaliar detalhadamente os estragos na localidade. Os técnicos e engenheiros
enviados pela Secretaria Especial dos Portos avaliaram as
condições em que ficou o porto após as chuvas e cheias
do Itajaí-Açu; nos dias mais críticos, o rio ficou dez metros
acima do nível normal.
O porto de Itajaí ainda não voltou a operar normalmente.
“Estamos operando apenas com o berço 4 tendo o TECONVI
como operador portuário no lado de Itajaí. Os demais terminais
do Complexo Portuário do Rio Itajaí, cuja Autoridade Portuária
é o Porto de Itajaí, também estão operando com restrição de
calado”, explica Valdevino. De acordo com a administração do
porto, R$ 370 milhões foram liberados pelo governo federal
para obras de recuperação (dragagem do canal de acesso e
da bacia de evolução do porto de Itajaí e reconstrução dos
berços 1, 2 e 3). Outro ponto importante é a dragagem, que
começou no último dia de 2008 e deixará o calado com 10,5
metros ainda neste semestre.
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Acordos Coletivos
FOTOS: EUGêNIA ZANON [1] LUCIANA AGUIAR [2]

EMPrESA

vIgêNcIA

PrINcIPAIS Av
AvAN
vANçoS

Flumar

DE 1º de fevereiro de 2007
ATÉ 31 de janeiro de 2008
E DE 1º de fevereiro de 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2009

O regime de trabalho foi alterado para 2x1. A Flumar
passou a ser a primeira companhia de transporte de
produtos especiais no Brasil a adotar esta relação de
trabalho-repouso.

Log-In

DE 1º de outubro de 2007
ATÉ 30 de setembro de 2008

O regime de repouso passou a ser 2x1.

DE 1º de fevereiro de 2007
ATÉ 31 de janeiro de 2009

Redução do regime de trabalho, que passa a
ser de no máximo de 28 dias. A gratificação por
desempenho foi implementada neste ACT. O valor
do vale alimentação teve um acréscimo de 30%.

[1]

[2]

Seabulk

C&C
[1]

Elcano Granéis
Sólidos

DE 1º de dezembro de 2006
ATÉ 30 de novembro de 2007
E DE 1º de dezembro de 2007
ATÉ 30 de novembro de 2008

Reajuste salarial acima da inflação foi alcançado.

DE 1º de maio de 2007
ATÉ 30 de abril de 2009

Aumento na remuneração dos desembarcados e a
inclusão de uma cláusula que ampara a marítima
gestante fazem parte deste ACT. Há um estudo
em andamento para a implantação do regime de
repouso de 2x1.

[2]

Opmar e Jetmar

Narval Serviços
de Transporte

[1]

PetrobrasTranspetro

DE 1º de fevereiro 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2010
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PrINcIPAIS Av
AvAN
vANçoS

Abeam

DE 1º de fevereiro de 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2010

As definições do pagamento de dobras (acabando com
o chamado banco de dobras) e do próximo reajuste
remuneratório (adotado a partir de 1º de fevereiro
de 2009) foram conquistadas pelo SINDMAR. Uma
outra importante vitória do Sindicato está ligada à
obrigatoriedade da Abeam em rever a situação da
marítima gestante dentro da vigência deste acordo.

Teekay Marine
Services

DE 12 de janeiro de 2008
ATÉ 11 de janeiro de 2009
E DE 12 de janeiro de 2009
ATÉ 11 de janeiro de 2011

A implantação da gratificação de férias e redução
do período máximo de embarque, que agora é de
80 dias.

BOS

DE 1º de fevereiro de 2007
ATÉ 31 de janeiro de 2009

A conquista foi a aplicação de um índice de reajuste
salarial acima da inflação acumulada no período.

DE 1º de março de 2008
ATÉ 30 de abril de 2009

O pagamento do adicional noturno apontado para
comandantes, a correção do cálculo para pagamento
do repouso semanal remunerado dos eletricistas e
a extensão do reajuste remuneratório ao adicional
químico foram as conquistas deste ACT.

Aliança

DE 1º de março de 2007
ATÉ 28 de fevereiro de 2009

O aumento na tabela de gratificação extra e reajuste
no valor do vale alimentação foram os pontos
conquistados pelos marítimos neste ACT.

Triaina

DE 1º de março de 2007
ATÉ 28 de fevereiro de 2009

Um percentual na remuneração e no vale
alimentação foram as conquistas neste ACT.

Pan Marine

DE 1º de fevereiro de 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2009

A conquista neste ACT é o índice de reajuste
remuneratório. A partir deste acordo, a Pan Marine
passa a custear o plano odontológico em 100% para
os representados do SINDMAR.

Brascrew

DE 1º de fevereiro de 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2010

A instituição do vale alimentação e a redução do
regime de repouso foram as principais conquistas
neste ACT.

Technip

DE 1º de fevereiro de 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2010

A definição de uma remuneração para a marítima na
condição de gestante quando não estiver embarcada e
um aumento no vale alimentação, além de um índice
de reajuste remuneratório acima do praticado pelo
mercado brasileiro, foram as conquistas neste ACT.

[1]

[1]

Global

[1]

Reajuste na remuneração e um aumento no valor
do vale alimentação.

DE 1º de fevereiro de 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2009

Implementação do vale alimentação e eliminação
da condição de stand by para embarque.

DE 1º de novembro de 2007
ATÉ 31 de outubro de 2009

Abono para todos os trabalhadores marítimos
admitidos até outubro de 2007 e compromisso
da Transpetro em reiniciar o processo da dita
primeirização.
A redução no tempo máximo de embarque e a
adoção de nova tabela com valores remuneratórios
concretizaram a vitória neste Termo Aditivo ao ACT.

Augusta Offshore

DE 1º de fevereiro de 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2009

Reajuste das tabelas remuneratórias. O documento
assinado é um Termo Aditivo ao ACT.

Bandeirantes

DE 1º de setembro de 2007
ATÉ 31 de agosto de 2008

Reajuste salarial acima da inflação foi a vitória neste
Termo Aditivo ao ACT 2006/2008.

[1]

[1]

[1]
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DE 1º de fevereiro de 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2009

Maersk
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Acordos Coletivos
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PrINcIPAIS Av
AvAN
vANçoS

DE 1º de fevereiro 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2010

A empresa adere às cláusulas do acordo da Abeam. Este é o primeiro
ACT firmado com a companhia, que presta serviço para a Petrobras.

DE 29 de fevereiro de 2008
ATÉ 1º de março de 2009

Regime de trabalho 2x1, incorporação à remuneração do bônus das
diárias de viagens para o exterior e teto de 15% para a diferença nas
remunerações dos embarcados e desembarcados são conquistas do ACT.

DE 1º de abril de 2007
ATÉ 31 de março de 2008
E DE 1º de abril de 2008
ATÉ 31 de março de 2010

A diferença remuneratória entre embarcados e desembarcados passou
a ser de, no máximo, 17,65%. Isto contribui para a correção de inúmeras
distorções do passado nas categorias que o SINDMAR representa. O
documento traz a inclusão de cláusula que ampara a marítima gestante.

Mercosul
Line

DE 1º de setembro de 2008
ATÉ 31 de agosto de 2009

O SINDMAR conquistou um aumento percentual de dois dígitos.
Os marítimos passam a ter nova tabela para implementar o abono
pecuniário por ocasião de férias e o bônus por tempo de empresa.

Internacional
Marítima

DE 1º de fevereiro de 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2009

Com a assinatura, a companhia regulariza a relação laboral dos
representados do SINDMAR.

DE 1º de maio de 2008
ATÉ 30 de abril de 2009

Os cálculos das gratificações de comando e de função seguem
parâmetros, além da correção da defasagem salarial de uma função
que o SINDMAR representa, obedecendo a hierarquia salarial a bordo.

SINDMAR assina Acordo Coletivo pioneiro

DE 1º de outubro 2008
ATÉ 30 de setembro de 2009

Este ACT traz a diminuição da diferença remuneratória entre embarcados
e desembarcados e uma cláusula que protege a marítima gestante.

São Miguel

DE 1º de fevereiro de 2008
ATÉ 31 de março de 2009

Um expressivo aumento no valor do vale alimentação, a modificação
do cálculo do abono pecuniário e incremento no valor da PLR.

Superpesa
Transportes
Intermodais

DE 1º de fevereiro de 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2009

O documento firmado com a companhia é um aditivo ao ACT da
Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo. Desta forma, a
Superpesa adere às cláusulas firmadas no acordo com à Abeam.

Tugbrasil

DE 1º de fevereiro de 2008
ATÉ 31 de janeiro de 2009

A negociação do Acordo Coletivo de Trabalho assinado com a empresa
foi morosa e complexa. A persistência e competência do SINDMAR
culminaram com a assinatura do documento. A cobrança por respeito na
relação laboral foi a tônica deste processo de negociação.

DE 1º de agosto de 2008
ATÉ 31 de julho de 2010

A diferença remuneratória entre embarcados e desembarcados passa a
ser de no máximo 14%. Hoje, este percentual é encarado pelo SINDMAR
como bom. O Sindicato ainda conseguiu que seus representados passem
a ter direito ao abono de permanência por tempo de serviço, além de
um aumento no valor referente à PLR.

Dentre os acordos assinados em 2008, o documento
firmado com a Pink Flix Turismo do Brasil teve destaque
pelo pioneirismo. No dia 17 de julho, representantes do
SINDMAR e da empresa se reuniram para assinar o ACT para
os oficiais e eletricistas. O encontro aconteceu na Marina
da Glória, no Rio de Janeiro. A empresa atua na área de
turismo náutico e pertence ao grupo EBX.
O acordo assinado entre a Representação Sindical e a
Pink Flix é precursor no Brasil na área de turismo náutico.
Este segmento, que é muito explorado em diversos países,
possui grande potencialidade para crescimento no país.
Atualmente, a embarcação Pink Fleet opera somente no Rio
de Janeiro. Curiosamente, o nome Pink Fleet é uma expressão usada pelos antigos homens do mar para denominar
os barcos que retornavam ao porto no cair do sol, com os
últimos raios batendo no casco.
Durante a assinatura, o Diretor de Novos Negócios do
grupo EBX, Beto Costa, salientou que apesar de a embarcação ser de bandeira panamenha, a companhia optou por

Sulnorte

Libra
[2]

Elcano Produtos
Especiais

[2]

Enterpa

Pancoast

[2]

Norsul

[2]

34

Número 26

EUGêNIA ZANON

EMPrESA

contar com a reconhecida experiência dos oficiais mercantes brasileiros a bordo. “Isso agrega valor aos negócios
do grupo. Acreditamos na indústria marítima brasileira
e queremos investir nas pessoas que a compõem, para
crescermos juntos”, afirma.
Já o Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido, destacou a importância do ressurgimento desse novo nicho. “Com
certeza, se bem planejado e administrado, esse segmento
criará novos postos de trabalho para a Marinha Mercante
brasileira”, ressalta.
A solenidade de assinatura também contou com a
presença de tripulantes do barco. O Chefe de Máquinas
Ulysses Couto enfatizou “a satisfação de estar em um projeto inovador e ter a relação laboral regularizada através
do Acordo Coletivo de Trabalho firmado”. O Comandante
Cristiano de Miranda, por sua vez, afirmou que a relação
entre o Sindicato e a companhia dá aos tripulantes mais
tranqüilidade, uma vez que a Representação Sindical legitima a defesa dos interesses de seus representados.
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CTB: classista,
democrática e de luta

Central Sindical é fundada
para promover sindicalismo
com consciência de classe
na defesa dos interesses
dos trabalhadores
Sob todos os aspectos, o Congresso de fundação da
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB,
que aconteceu no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte,
pode ser considerado um grande êxito das forças políticas
e sindicais envolvidas em sua realização. Participaram do
Congresso 556 entidades sindicais através de 1.369 delegados, sendo 1.037 homens e 332 mulheres, provenientes
de 24 Estados e do Distrito Federal. O Congresso contou
com a colaboração de seus próprios trabalhadores e suas
entidades. A CTB nasceu ancorada exclusivamente na força
interna da classe que representa. Isto constitui um valioso
trunfo a favor de princípios fundamentais do sindicalismo
classista: a autonomia e a independência frente ao capital,
governos e patrões.
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A reunião em Belo Horizonte, que aconteceu entre os
dias 12 e 14 de dezembro de 2007, foi marcada pelo estreitamento dos laços que unem os trabalhadores do campo e
das cidades, realçando a bandeira da defesa da unicidade
sindical. Papel relevante no projeto e na estrutura da Central
também é atribuído às mulheres, aos negros e aos jovens,
segmentos da classe trabalhadora discriminados pelo capital, sujeitos a uma taxa de exploração maior e principais
vítimas de flagelos modernos do capitalismo como o desemprego massivo e as diferentes formas de precarização
dos contratos. Tudo isto está refletido no corpo da Central
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil.
Presente no Congresso, o Ministro do Esporte, Orlando
Silva, ressaltou a ousadia e inteligência dos líderes sindicais que fundaram a Central. “O dia de hoje entrará para a
história como o momento em que conseguimos lançar um
instrumento fundamental para aqueles que acreditam que
a luta dos trabalhadores está ligada ao esforço de melhorar
nosso país e o mundo”, declara o Ministro Orlando Silva.
Na ocasião, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, enviou uma mensagem saudando a nova entidade
e a iniciativa dos representantes dos trabalhadores que
pensaram e criaram a CTB. O Presidente Lula deseja que
as centrais sindicais continuem a desempenhar um papel
importante na vida política e social do Brasil. Além da
participação de importantes personalidades do cenário
brasileiro, o Congresso reuniu entidades sindicais de Cuba,
Argentina, Uruguai, Chile e Colômbia. Representantes dos
trabalhadores de Portugal, Espanha, França, Grécia, Síria,
África do Sul, Argélia, Nigéria e Índia também participaram
da conferência. O representante da Federação Sindical
Mundial na ocasião, Abid Miro, afirmou que a CTB será
a maior Central Sindical do Brasil. “Tenho certeza de que
juntos poderemos contribuir para as lutas dos trabalhadores
de todos os países”, certifica.
No último dia do Congresso, a primeira diretoria da
história da CTB foi eleita para um mandato de dois anos.
Formada por 71 membros de quase todos os estados brasileiros, os diretores foram aprovados por unanimidade.
Wagner Gomes, do Sindicato dos Metroviários de São Paulo,
foi escolhido Presidente da Central dos Trabalhadores e

Trabalhadoras do Brasil. Maria Andrade, do Sindicato dos
Assistentes Sociais (Ceará), David Wylkerson de Souza,
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Bahia),
Nivaldo Santana, da Federação Nacional dos Urbanitários
(São Paulo), e Vicente Selistre, do Sindicato dos Sapateiros
de Campo Bom (Rio Grande do Sul), foram eleitos VicePresidentes da CTB. Neste mesmo dia, os delegados votaram e aprovaram o Plano de Lutas, a Carta de Princípios e
o Estatuto da CTB, que foram amplamente debatidos em
todos os dias do Congresso. “Estas diretrizes representam
um esforço de três meses de debates em que todas as forças
desta Central foram ouvidas e contempladas”, esclarece o
Presidente da CTB.
Eleito para a pasta da Secretaria de Relações Internacionais
da nova Central, o Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF,
Severino Almeida, ressaltou a importância do contato da
CTB com entidades sindicais de outros países. “O SINDMAR
tem um histórico de atuação internacional até por força da
própria atividade. Possui, até por necessidade, a participação
em vários fóruns internacionais voltados para discussões do
trabalho no mar. Acreditamos que, de alguma forma, esta
experiência possa ser útil para a CTB”, afirma Severino.
A CTB surgiu num contexto histórico promissor para o
povo brasileiro, em momento de transição política e mudança de rumos na América Latina e no Brasil. A defesa
da soberania nacional é parte essencial do projeto de desenvolvimento com valorização do trabalho. Nas condições
atuais, segundo o entendimento da CTB, a soberania passa
pela luta contra o imperialismo, a solidariedade internacio-

nal com as nações e os povos oprimidos, a autonomia na
condução da política econômica e a integração solidária da
América Latina, com a negação da ALCA. No campo sindical, ganha ênfase à necessidade de fortalecer a Federação
Sindical Mundial, FSM, a qual a CTB se filiou. A FSM, que
foi criada em 1945 em Paris no I Congresso Mundial dos
Sindicatos, tem uma concepção classista e anticapitalista
da luta sindical.
A Central nasceu com uma identidade que é afinada com
a visão política das categorias de oficiais e eletricistas mercantes. Depois de convocar associados e associadas através
do informativo semanal BOLETIM ELETRÔNICO e do site do
Sindicato, a filiação do SINDMAR à Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil foi aprovada, por unanimidade,
após deliberações feitas na Assembléia Geral Extraordinária
realizada na Sede do Sindicato, no Rio de Janeiro, no dia 18
de março. Esse foi mais um passo dado pela Representação
Sindical para o fortalecimento da interlocução em prol dos
interesses das categorias representadas.
O caminho nesta direção não será nada fácil. Terá de
ser pavimentado por muita luta e exige bem mais do que
palavras e boas intenções. Pressupõe a unidade na base
e na cúpula do movimento, a inserção de desempregados
e informais nas batalhas sindicais e políticas, a prevalência de concepções classistas e democráticas, o respeito à
pluralidade ideológica, o zelo pela efetiva autonomia das
entidades frente a governos, patrões e partidos políticos,
inclusive por aqueles que não estão atrelados a partidos
políticos, como é o caso do SINDMAR.
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Lideranças sindicais, Ministros, parlamentares e trabalhadores participaram da Assembléia de Fundação da nova Central. Ao todo, mais de 1.300 pessoas estiveram presentes ao evento

Princípios e objetivos
1) Independência classista: A CTB defende a liberdade
e autonomia sindical. As entidades deverão ser livres e
independentes dos patrões, governos, credos religiosos e
partidos políticos na definição dos seus objetivos e campanhas e na luta pela transformação social;
2) Internacionalismo: A CTB deve promover os valores
da solidariedade de classe, em âmbito local, nacional e
internacional, em contraposição ao individualismo predatório propagado como suprema virtude pela concorrência
capitalista e pelo neoliberalismo;
3) FSM: No congresso de fundação a CTB decidiu se filiar à
Federação Sindical Mundial, FSM, Central de âmbito mundial
que está em processo de reorganização e se orienta por
concepções classistas, anticapitalistas e antiimperialistas
da luta sindical, sem alimentar ilusões na conciliação com
a globalização neoliberal;
4) Ética na política: A CTB entende que a ação política deve
ser guiada por princípios éticos, ideais e objetivos elevados.
A ética está embasada nos princípios do humanismo, do
respeito e solidariedade entre os seres humanos e os povos,
do compromisso com os interesses coletivos da classe trabalhadora, com a vida e o meio ambiente, com a justiça social,
com a igualdade e com a paz e a fraternidade humana;
5) Combate à discriminação: A Central recém inaugurada

condena os preconceitos, as discriminações e as intolerâncias, seja de cor, raça, etnia credo, origem, geração, classe
social, gênero ou orientação sexual. Lutaremos com vigor
por uma sociedade totalmente livre do machismo, da
dominação de classe, do racismo e da homofobia, males
estimulados pelo capitalismo que maculam e enfraquecem os ideais de igualdade e justiça social na sociedade
brasileira;
6) Mulheres e negros: A Central compartilha a convicção de
que, sem a emancipação das mulheres, dos negros e outros
segmentos oprimidos e discriminados da nossa sociedade,
não se poderá falar em libertação da classe trabalhadora
e tampouco será aberto o caminho para uma nação justa,
fraterna e igualitária;
7) Transparência: Os sindicatos e entidades sociais e populares não são empresas. O objetivo central não é o lucro,
mas sim a luta por igualdade e justiça econômica, política e
social. Temos que desenvolver espaços de participação das
bases e devemos zelar pela transparência, ética, seriedade,
competência e profissionalismo;
8) Desenvolvimento sustentável: O mundo se defronta com
uma séria e profunda crise ambiental, impulsionada pela
anarquia dos mercados e a ânsia do capital por mais-valia,
que coloca em risco a sobrevivência do planeta e da civilização humana. Defendemos uma sociedade que valorize o
ser humano, a natureza e a vida. A CTB
luta por uma nação livre, soberana,
próspera, justa, solidária, sustentável,
democrática e progressista;
9) Educação: A CTB concederá especial
atenção à educação e formação da
classe trabalhadora, indispensável à
elevação da consciência social e consolidação de uma identidade classista,
essencial à luta por uma sociedade
sem explorados e/ou exploradores.

Subcomissão de plataformas
da NR-30 se reúne em Aracaju
Representantes do SINDMAR e da CONTTMAF participaram de mais uma reunião ordinária da subcomissão de plataformas da NR-30. Este 23° encontro aconteceu nos dias 23
e 24 de outubro em Aracaju, Sergipe. Temas como condições
de vivência a bordo e o valor máximo de decibéis permitido a ruídos foram debatidos pela comissão tripartite. Este
grupo reúne membros do Ministério do Trabalho e Emprego
e representantes dos trabalhadores e das empresas.
No primeiro dia do encontro, os integrantes da subcomissão visitaram algumas plataformas para verificar de
perto as reais condições a bordo das unidades. Na PCM-9, os
camarotes, refeitórios e alojamentos foram detalhadamente
vistos. Após a visita, eles desembarcaram da plataforma pela
cesta de transferência de pessoal e embarcaram a bordo do
rebocador de apoio marítimo Miss Kathy. Por esta embarcação, visitaram mais duas plataformas (PCM-8 e PCB-1).
No segundo dia de reuniões, os membros da comissão
continuaram os debates sobre acomodações e descartes
de material residual orgânico. Estas e mais outras questões
foram discutidas e, em determinados pontos, apresentaram
avanços. A polêmica tomou conta do valor de decibéis a ser
atribuído ao ruído permitido, que foi vastamente debatido.
A reunião da subcomissão de plataformas da Norma
Regulamentadora número 30 contou com a participação de
Antonio Lincoln Colucci e Augusto Madruga, da Fundacentro, e
de Júlio César Colpo, da Anvisa, além do Coordenador da subcomissão, Auditor Fiscal José Roberto Aragão. Representantes
do Syndarma – Sérgio Dacorsso e Vice-Almirante Vidigal – e
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Diário de Bordo

do Ministério do Trabalho e Emprego – Daltro Souza D’Arisbo,
Franklin Rabelo de Araújo e Luiz Sérgio Brandão de Oliveira
– também integraram a subcomissão. A CONTTMAF foi
representada pelo Diretor Odilon Braga e o SINDMAR pelo
Diretor Jailson Bispo.

O Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF,
Severino Almeida, eleito para a Secretaria de Relações
Internacionais da CTB, ressalta a importância do contato
da Central com entidades sindicais de outros países
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Ampliação da estrutura
sindical não pára
Política adotada pela
Diretoria do SINDMAR
inaugura mais delegacias

O Diretor da Antaq, Almirante Murillo Barbosa, e o Capitão dos Portos de Vitória, CMG
Walter Inglez, foram duas das personalidades do setor marítimo que compareceram à
inauguração da Delegacia

40

Número 26

FOTOS: -DIVULGAçãO

A consciência sindical é um dos alicerces para luta e
conquista de melhorias para categorias profissionais. A
união dos trabalhadores também é muito importante para
o fortalecimento sindical. Por isso, as representações sindicais que atingem um percentual elevado de associação são
apontadas como exemplo de competência e satisfação das
categorias que representam. No entanto, a incansável luta
para manter este padrão de qualidade e contentamento é
incessante. Os constantes contatos com entidades estrangeiras, o que eleva e avigora o SINDMAR no âmbito mundial,
não seriam possíveis se não fosse a ampla participação dos
representados no dia-a-dia do Sindicato, que apresenta,
atualmente, um elevado índice de associação. A proximidade com os associados e associadas é importante para a
construção de um sindicalismo coeso e forte.
Com este pensamento, o SINDMAR propaga a política
de ampliação da estrutura sindical. O planejamento de abrir
novas unidades em pontos estratégicos do país é uma das
metas desta diretoria. O Presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, afirma que “o crescimento do nosso Sindicato é
conseqüência da atuação desta diretoria e da participação
e colaboração de todos os nossos representados”.

O Senador José Renato Casagrande, o Presidente da Transpetro, Sérgio Machado, o Delegado do Nepom, Luiz Carlos Cruz, o Presidente da CTB, Wagner Gomes, o Prefeito de Vitória, João Carlos
Coser, o Deputado Elcio Alvares, e o Coordenador Nacional de Inspeção Aquaviária, José Emílio Magro, congratularam o SINDMAR durante a inauguração da Delegacia na capital capixaba

Ao lado do Governador Paulo Hartung, o Presidente Severino dá posse ao Delegado
Regional de Vitória, José Adilson Pereira

No dia 18 de agosto do ano passado, o Sindicato inaugurou a Delegacia Regional Conjunta da CONTTMAF e do
SINDMAR em Vitória. Percebendo a localização estratégica
da capital capixaba, a Entidade Sindical acredita que o
crescimento na movimentação dos portos da cidade, de
Tubarão, de Praia Mole, de Barra do Riacho e de Ubu colocará o estado nos primeiros lugares do ranking brasileiro
de importações e exportações.
O SINDMAR confia que a nova Delegacia irá incrementar ainda mais o setor naquele estado, que valoriza
a atividade marítima e estimula a vocação para o mar. A
solenidade de inauguração da Representação Sindical, que
aconteceu no Hotel Ilha do Boi, reuniu dezenas de pessoas,
como o Governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, o
Senador por este estado, José Renato Casagrande, o Diretor
da Antaq, Almirante Murillo Barbosa, o Capitão dos Portos
de Vitória, CMG Walter Inglez, o Presidente da Transpetro,
Sérgio Machado, o Delegado-Chefe do Núcleo Especial
de Polícia Marítima do Rio de Janeiro, Luiz Carlos de
Carvalho Cruz, o Presidente da Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil, Wagner Gomes, o Prefeito
de Vitória, João Carlos Coser, o Deputado Estadual Elcio
Alvares, e o Coordenador Nacional de Inspeção Aquaviária
do Ministério do Trabalho, José Emílio Magro, além de
outras autoridades civis, personalidades do setor e par-

lamentares. Os representados do Sindicato que moram e
que estavam desembarcados em Vitória naquela ocasião
também prestigiaram a solenidade.
Na cerimônia, José Adilson Pereira foi nomeado e tomou
posse como Delegado da unidade de Vitória do SINDMAR.
José Adilson afirmou que “a unidade precisa atender às
necessidades dos associados por iniciativa própria, ampliando a ação do Sindicato e a capacidade de solucionar
problemas”. Por sua vez, o Presidente do SINDMAR e da
CONTTMAF, Severino Almeida, destacou as conquistas das
categorias, que fortalecem a Representação Sindical. “A
importância de ocuparmos um espaço de representação
nessa região, que possui um alto nível de desenvolvimento,
é notável”, afirma o Presidente Severino.
Resgatando o passado recente, o Sindicato entregou
mais duas unidades aos representados no último bimestre de 2007, após a inauguração da Delegacia Regional
Conjunta do SINDMAR e do Sinflumar no Rio Grande, em

julho daquele ano. Além destas, a Representação Sindical
conta com as delegacias de Belém e de Cabedelo,
inauguradas em 2003, de Macaé, que entrou em funcionamento no ano seguinte, e de Fortaleza, que abriu
as portas em 2006.

Mais uma Delegacia no Sul do país
Quatro meses depois da entrega da Delegacia do Rio
Grande, o SINDMAR inaugurou a sexta Delegacia para os
oficiais e eletricistas mercantes. A cidade de Paranaguá acolheu a Representação Sindical, que atuará em conjunto com
a Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes.
Esta é a primeira vez que é formada uma parceria entre o
Sindicato e a ITF para atender os representados do SINDMAR
e buscar soluções e melhorias para os trabalhadores, contando com a força da organização internacional.

A solenidade de inauguração da Delegacia em Santos contou com a presença de dezenas de pessoas, dentre personalidades do setor marítimo, autoridades civis e parlamentares
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Diretoria do SINDMAR é empossada
Dirigentes sindicais atuarão no quadriênio 2008/2012

A cerimônia de inauguração da Delegacia Regional
Conjunta do SINDMAR e da ITF aconteceu no dia 28 de novembro, no Camboa Hotel e Resorts. “A Delegacia está de
portas abertas para auxiliar os representados do SINDMAR
nas questões trabalhistas”, diz o Delegado da Entidade
Sindical na cidade paranaense, Ali Zini, afirmando que a
parceria entre o Sindicato e a ITF comprova a importância
do desenvolvimento de um trabalho integrado. De acordo
com Ali Zini, a escolha da cidade paranaense foi motivada
pelo crescimento e desenvolvimento dos portos da região.
“O porto de Paranaguá é um dos mais importantes do país
e tem localização estratégica”, afirma.
Na cerimônia de inauguração da Delegacia em
Paranaguá, dezenas de pessoas compareceram para conhecer os planos estratégicos da política de ampliação da
estrutura do SINDMAR. Representantes da Capitania dos
Portos, da Guarda Portuária, da Federação Internacional
dos Trabalhadores em Transporte, de sindicatos marítimos
coirmãos e dos governos federal e municipal compareceram
à solenidade de inauguração da nova Representação Sindical
do SINDMAR.

O Delegado Renialdo Salustiano diz que dará assistência a todos
que estiverem em Santos

do setor marítimo e representados, que celebraram mais esta
conquista dos oficiais e eletricistas mercantes.
Na ocasião, o Inspetor da ITF e Oficial Mercante Renialdo
Salustiano foi empossado Delegado da Representação Sindical
em Santos. “Vamos dar assistência a todos que estiverem nesta
região”, garante Salustiano. O novo Delegado explicou que o
sindicalismo marítimo é peculiar. “Ao mesmo tempo em que
temos de dar continuidade ao relacionamento com autoridades
que são ligadas ao setor marítimo, vamos prosseguir no contato
com nossos representados, recebendo oficiais e eletricistas
mercantes em nossa Delegacia e fazendo constantes visitações
a bordo”, afirma.
Para o Presidente do SINDMAR, o contato com os representados é a base da união. “O Sindicato pensa que a proximidade
com os oficiais e os eletricistas mercantes é fundamental para a
continuidade da prática de uma ação sindical efetiva”, salienta
Severino Almeida.
Contatos das novas Delegacias
Delegacia Regional Conjunta da ITF e do SINDMAR em Paranaguá
Rua Rodrigues Alves, 800, 4º andar, sala 402, Edifício Comercial
Ambassador Trade Center, Costeira, Paranaguá, Paraná

Delegacia na cidade do maior porto
da América Latina
Poucos dias depois da entrega da Delegacia de Paranaguá,
mais precisamente no dia 7 de dezembro, o Sindicato organizou
uma solenidade para inaugurar a Delegacia Regional Conjunta
do SINDMAR e da CONTMAF em Santos. A cerimônia, que aconteceu no Mendes Plaza Hotel, reuniu dezenas de autoridades
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CEP 83203-170 Tel. (41) 3422 0703. secretariapr@sindmar.org.br
Delegacia Regional Conjunta da CONTTMAF e do SINDMAR em Santos
Avenida Ana Costa, 79, conjunto 62, Gonzaga, Santos, São Paulo
CEP 11060-001 Tel. (13) 3232 2373. secretariasp@sindmar.org.br
Delegacia Regional Conjunta da CONTTMAF e do SINDMAR em Vitória
Rua Professor Almeida Cousin, 125, salas 401/402/422, Enseada
do Suá, Vitória, Espírito Santo CEP 29050-565 Tel. (27) 3201 4772
secretariaes@sindmar.org.br

SINDMAR

O Delegado Ali Zini afirma que a escolha de Paranaguá foi motivada pelo crescimento e
desenvolvimento da região

Após ser eleita por aclamação, a nova Diretoria do
SINDMAR tomou posse no dia 17 de março, no Rio de
Janeiro. Após publicação no Diário Oficial da União indicando a abertura do processo eleitoral para o quadriênio
2008/2012, o aviso do processo eleitoral para a nova
Diretoria ficou disponível na Sede, nas delegacias regionais
e no site do Sindicato.
Um dia depois da posse, a Direção sindical se reuniu no
Rio de Janeiro com os representantes das delegacias e suas

respectivas assessorias para traçar o plano de ações para os
próximos quatro anos. Ao lembrar aspectos do último mandato, o Primeiro Presidente da entidade, Severino Almeida,
salientou a ampliação estrutural do SINDMAR e a luta da
representação sindical em prol de uma Marinha Mercante
genuinamente brasileira. “O mercado de trabalho e as condições remuneratórias e salariais são influenciadas por aspectos diversos, como a legislação. Portanto, é pela capacidade
de organização e mobilização que os trabalhadores se fazem
ouvir, tornando-se mais
fortes. Essa luta hercúlea
e diária, que se efetiva
através das ações sindicais
e de uma interlocução ativa
e abrangente, tem sido um
compromisso cumprido
à risca pela Diretoria do
SINDMAR”, salientou.

Após a posse, a direção sindical se
reuniu com representantes das delegacias
regionais para traçar as ações para os
próximos quatro anos

confira a lista completa com os nomes e respectivos cargos dos dirigentes sindicais eleitos:
diretoria Executiva Severino Almeida Filho – Primeiro Presidente; José Válido Azevêdo da Conceição – Segundo Presidente;
Odilon dos Santos Braga – Diretor Secretário; Nilson José Lima – Primeiro Diretor Financeiro; Jailson Bispo Ferreira – Segundo
Diretor Financeiro; Paulo Rosa da Silva – Diretor de Comunicação; Marco Aurélio Lucas da Silva – Diretor Procurador; José Nilson
Silva Serra – Diretor de Educação e Formação Profissional; Darlei Santos Pinheiro – Diretor de Relações Internacionais; Nelson
Nunes – Diretor de Previdência Social.
Suplentes da diretoria Executiva Ana Cláudia Guimarães Ribeiro Bouillet; Mário Roberto Carrera Maia; Edilson Esteves de
Souza; Miguel Angelo Vasconcellos Cunha Pereira; Ricardo Castanheira da Cunha; Raimundo Marques Machado; Francisco de Assis
Neves Vieira; Carlos Olimpio Gomes de Oliveira; Rinaldo Antônio de Medeiros Filho; Hélio Manhães Palumbo de Albuquerque;
Paulo César Simões da Silva; Luiz Fernando Duarte de Lima; Reinaldo Lima Santiago; Roberto Raimundo Dutra da Costa; Antonio
Luiz de Souza Braga; Jose Fábio Capitulino da Silva; José Reginaldo Teixeira da Silva; Jonathas Celestino Teixeira Neto; William
dos Santos Ferreira.
conselho Fiscal Luiz Carlos de Souza; Ivaldo Odir de Morais Mamede; Ricardo Cerdeira de Lemos.
Suplentes do conselho Fiscal Raimundo Nonato de Souza; Paulo Franco Araújo; Fernando Brito Lisboa; Carlos Antonio Soares;
Carlos Alberto de Souza; Aldo Bispo dos Santos; Francisco de Paula Matos Filho.
delegados na Federação Severino Almeida Filho; José Válido Azevêdo da Conceição.
Suplentes dos delegados na Federação Jailson Bispo Ferreira; Marco Aurélio Lucas da Silva.
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Consciência crítica para
enxergar a realidade

Altamiro Borges afirmou que o momento “requer
consciência e debate político”
FOTOS: LUCIANA AGUIAR

Seminário
do SINDMAR
reúne
representados
e discute
conseqüências
da crise
financeira
mundial no
setor marítimo
44

Número 26

A razão da existência de um Sindicato
é defender os interesses da categoria
que representa. È por seus representados que a Entidade Sindical cobra,
reivindica, luta e conquista vitórias. Em
pleno século XXI, muitas das trocas de
informações entre representante dos
trabalhadores e associados são feitas
por correio eletrônico; principalmente
nos casos dos oficiais e eletricistas
mercantes, que ora estão embarcados,
ora estão desembarcados. Em alguns
casos, longe da estrutura física da Sede
e das oito Delegacias do SINDMAR.
Preocupado em sempre estar ligado a
seus associados para debater tudo que é
inerente ao setor marítimo, o SINDMAR
organizou um seminário e convidou

oficiais e eletricistas mercantes, através do site e do boletim semanal, para
conhecerem a atuação da complexa
estrutura e as ações sindicais.
O Seminário do SINDMAR aconteceu
entre os dias 16 e 19 de novembro de
2008 no Hotel Portogalo, em Angra dos
Reis, litoral Sul do Rio de Janeiro. Na
abertura do evento, o Sindicato convidou o historiador e jornalista Altamiro
Borges. Na ocasião do Seminário, o
mundo já havia sido atingido pela
grave crise financeira. Pensando nisso,
Altamiro dedicou a palestra a este tema.
Contrariando otimistas especialistas
brasileiros que insistem em afirmar que
a crise será amena na economia brasileira ou, até mesmo, nem chegará ao

país, o jornalista afirmou que a crise já
se instalou no Brasil e que o momento
“requer consciência e debate político”.
Convidado pelo SINDMAR, Altamiro
Borges, que é um dos historiadores
que mais entende de relações trabalhistas, afirmou que o Sindicato reflete
o que se passa com a sociedade. Por
isso, o segmento marítimo também
sofre com a crise. “Ainda não sabemos
a profundidade nem a extensão da
crise”, alerta afirmando que o país deve
estar preparado para enfrentar a crise.
O Presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, chamou a atenção para a importância de desenvolver informações
na área de atuação do Sindicato. “Temos
de nos preparar para o mar 12. A crise

financeira ainda afetará o nosso setor
nos próximos anos”, afirma Severino.
Durante a palestra, Altamiro Borges
disse que é preciso que todas as categorias de trabalhadores estejam atentas, já
que os oficiais e eletricistas mercantes
também são alvos da crise. “Em uma
situação normal, os trabalhadores
podem e devem lutar para impedir
que o patronato interfira negativamente nas relações de trabalho. Durante
uma grave crise, as empresas podem
tentar renegociar contratos, aumentar a
jornada de trabalho e reduzir salários”,
alerta. Banco de horas, contratação
terceirizada, cooperativas e contratos
temporários também são exemplos de
desrespeito aos trabalhadores. O traba-

lhador deve ter a consciência que lutar
pelos direitos não gera desemprego. “O
que gera desemprego é a crise”, afirma
Altamiro.
Hoje, avaliar com exatidão todos os
impactos que a crise financeira mundial
trará para o setor marítimo no Brasil e
no mundo é muito difícil, já que ainda
não se sabe a extensão e a profundidade desta crise. Porém, a conjugação
da queda dos preços do petróleo com
a redução da demanda do comércio
internacional e a quebra de contratos
legítimos provoca grande incerteza nas
projeções para os próximos anos. No
entanto, a consequência, num futuro
não muito distante, poderá ser o resfriamento do mercado e a redução da
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O Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, afirma que “nosso futuro é responsabilidade de todos. A condução de como será este futuro é nossa responsabilidade”

O Comandante Gilberto Maciel acredita ser fundamental a criação de mais barreiras para garantir brasileiros em navios na nossa cabotagem

quantidade de navios em operação.
No Seminário do SINDM AR, o
debate girou em torno da preocupação
que estas consequências podem provocar. Uma grande mazela que pode
vir clandestinamente nesta crise é a

doria dos marítimos e de defender e
ampliar o mercado de trabalho dos
aquaviários brasileiros. “Somos o único
Sindicato a participar de fóruns internacionais sem apoio de centrais sindicais”,
declara o Presidente Severino. E isto é
motivo de muito orgulho para as categorias que o SINDMAR representa. A
Entidade Sindical explicou que a defesa
do mercado de trabalho marítimo dos
brasileiros também é feita com exigências de certificações. Desta forma, o
setor melhora qualificativamente e fica
mais protegido com as certificações.
Na palestra, Severino Almeida destacou a importância da Fundação Homem
do Mar e a estrutura construída para
contribuir no desenvolvimento do setor. O
público que compareceu ao Seminário do
Sindicato teve a chance de saber detalhes
e metas da Universidade de Marinha
Mercante, UCM, e do Centro de Simulação
Aquaviária, CSA. O SINDMAR é uma má-

abertura da cabotagem no Brasil. Isto
seria um enorme passo para trás e um
convite para os marítimos brasileiros
perderem seus postos de trabalho, que
são legitimamente seus. “Somos fortes,
enquanto representante dos oficiais e

Para o Secretário da ITF, Antonio Fritz, as categorias devem estar unidas para enfrentar possíveis problemas nos próximos anos
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eletricistas mercantes, para enfrentarmos esta crise. A união das categorias
é fundamental”, afirma o Presidente do
SINDMAR, Severino Almeida.

Preocupações e ações
do Sindicato são destaques
no Seminário
Durante o encontro promovido pelo
SINDMAR, os representados, que estavam desembarcados e participaram do
Seminário, tiveram a oportunidade de
conhecer as ações do Sindicato, inclusive as parcerias políticas de ampliação
sindical. As atuações não são restritas
a mesas de negociações, mas também
em outras esferas, como a participação
em fóruns internacionais, grupos de
trabalho, comitês, comissões, conselhos
e debates com o governo federal; tudo
com a preocupação com a aposenta-

quina sindical que tem o exato perfil dos
oficiais e eletricistas mercantes.
Presente nas palestras do Seminário
do SINDMAR, o Secretário Regional para
América Latina e Caribe da ITF, Antonio
Fritz, alertou que a luta pelos direitos deve
ser ainda mais forte nos próximos anos.
O Secretário da Federação Internacional
dos Trabalhadores em Transporte disse
que as categorias devem estar unidas
para enfrentar possíveis problemas neste
e nos próximos anos.
A partir da instalação da crise econômica global, os fretes têm sofrido
grandes quedas. O Secretário da ITF
alertou que a crise diminui o comércio; ao mesmo tempo, há a redução
da movimentação do transporte e,
consequentemente, o aumento do
desemprego. Antonio Fritz disse que
o cumprimento dos contratos de construção de embarcações dará fôlego ao
setor durante estes tempos de mares

revoltos. “Num futuro bem próximo,
haverá pressão para reduzir os custos”,
afirma Fritz. E isso pode agredir os
direitos trabalhistas dos marítimos, já
que os armadores tentarão buscar mãode-obra barata, deixando a opção pela
qualidade em segundo plano.
Na rota deste assunto, o Secretário
da ITF expôs os prejuízos que a Bandeira
de Conveniência traz para os trabalhadores. Os navios com BDC têm
tripulantes sem EPIs, sem proteção
laboral e com uma jornada de trabalho claramente desrespeitosa. Ou seja,
tudo o que não pode acontecer numa
relação de trabalho digna! E este não
é o cenário idealizado pelas categorias de trabalhadores marítimos. O
Comandante Gilberto Maciel destacou
a importância de dar continuidade ao
processo de encomendas de embarcações. “Estes pedidos devem se tornar
realidade”, afirma o Oficial Mercante.
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Geral da Transpetro, Comandante José
Menezes, disse que “somente a união
dos oficiais e eletricistas mercantes
fortalecerão ainda mais o Sindicato”.

Mulheres destacam
importância da luta sindical

Na apresentação da palestra do Comandante José Menezes, o Presidente Severino Almeida destaca que as empresas de
navegação devem buscar uma política de fixação dos empregados

Concomitantemente, é necessária
a garantia da reserva da bandeira
brasileira na cabotagem nacional. “É
fundamental criarmos mais barreiras
para garantir os brasileiros em navios na
nossa cabotagem”, destaca. A aplicação

Antes da palestra das oficiais mercantes Caroline
Malveira Pinto Alves e Laura Feitosa Teixeira, o Segundo
Presidente do SINDMAR, José Válido, diz que homens e
mulheres devem lutar juntos por melhorias, inclusive nas
questões exclusivas às mulheres
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de uma visão estratégica, a adoção de
políticas objetivas e o desenvolvimento
tecnológico são importantes para o
engrandecimento da Marinha Mercante
brasileira. É fundamental ter consciência
crítica e enxergar as reais necessidades
do coletivo para o fortalecimento e o
crescimento das categorias. Neste sentido, é imprescindível que a categoria
esteja atenta a todos estes temas.
“Nosso futuro é responsabilidade de
todos. A condução de como será este
futuro é nossa responsabilidade”, afirma
o Presidente Severino Almeida.
Mesmo em meio à tempestade
que a crise econômica global tem
causado, é importante que empresas
de navegação busquem uma política de
fixação dos empregados do quadro de
mar. O melhor emprego não é somente
aquele que paga o salário mais alto,
mas também o que oferece melhores
condições de vida a bordo, vantagens
sociais, plano de carreira e regime de
trabalho respeitoso. Os oficiais e eletricistas mercantes devem estar ainda
mais unidos para reivindicar melhores
condições de trabalho. O Inspetor

Levando-se em consideração a história da Marinha Mercante no Brasil, o
ingresso de marítimas é recente. Com
a entrada delas no setor marítimo,
surgiram preocupações inerentes às
mulheres, como a complexa questão da
maternidade. Juntos, homens e mulheres
devem lutar por melhorias, inclusive nas
questões exclusivas às mulheres. Garantir
posto de trabalho e unificar forças são
fundamentais para conquistar vitórias.
Durante o Seminário do SINDMAR, as
oficiais mercantes Caroline Malveira Pinto
Alves e Laura Feitosa Teixeira relataram
suas experiências em congressos fora
do país. As oficiais, uníssonas, afirmaram
que o SINDMAR é referência mundial, até
mesmo para países com tradição marinheira. “Há nações que enfrentam problemas de empregar seus próprios marítimos.
O Brasil mantém seus marítimos a bordo.
E isso é muito importante!”, diz Laura.
A Oficial Caroline, que hoje imediata
no segmento offshore, lembrou que não
há lei especifica que apóie as marítimas
gestantes. Por ser uma profissão diferenciada, é necessário que haja uma lei
que proteja as características do trabalho
mercante. A Imediata contou que há
outra questão que atormenta as mulheres a bordo. Mesmo afirmando ser raro,
Caroline disse que o assédio moral é uma
questão preocupante. “Já sofri este tipo
de assédio. Neste caso, querem diminuir nossa função e isso é um absurdo”,
exclama. Hoje há cerca de 400 oficiais
mercantes mulheres nas condições de
embarcadas e desembarcadas.

representados elogiam qualidade do Seminário
O Seminário organizado pelo SINDM AR
entre os dias 16 e 19 de
novembro em Angra dos
reis, litoral Sul do Rio de
Janeiro, reuniu representados do Sindicato, jovens
e experientes, homens
e mulheres. Os oficiais
e eletricistas mercantes
foram convidados pelo
SINDMAR através do site
do Sindicato e do Boletim
Eletrônico semanal. A diretoria do Sindicato acredita
que todos que compareceram puderam conhecer ainda mais a nossa
Representação Sindical.
Para o Comandante
Guaracy Silva, as informações trocadas durante
o Seminário do SINDMAR devem
ser repassadas a todos que trabalham no setor. “Não podemos
jogar no lixo tudo o que escutamos.
Precisamos conversar sobre o que
foi dito aqui com nossos companheiros que não puderam estar
presentes”, afirma Guaracy.
Já o Imediato Wagner Tavares
reconhece que não sabia que a
Representação Sindical dos oficiais
e eletricistas mercantes tinha o
tamanho e a força que possui.
“Eu achava que o sindicalismo
feito pelo SINDMAR era simples”,
admite. O Oficial Vilmar também
disse que não conhecia a dimensão do Sindicato. “O SINDMAR tem
identidade e força”, diz, confiante.
“Nosso pessoal precisa compreen-

der a grande importância que tem
nosso Sindicato e ter orgulho da
entidade”, finaliza.
O Comandante Francisco Gondar,
que navega há mais de 30 anos,
esteve no encontro. “Tenho mais de
dois milhões de milhas navegadas.
Não sabia de todas as extensões
do SINDMAR”, afirma. O Oficial de
Máquinas Márcio Aranha resumiu o
sentimento. “A classe está amadurecendo, mas ainda precisamos estar
mais unidos”, declara.
O CLC Nilton Rosa achou importante a reunião dos representados
neste Seminário. “A abordagem
e a análise da situação do setor
marítimo e da organização sindical
do SINDMAR foram inteligentes e
sensatas. O Sindicato enfrenta desafios; e todo dia tem um. Desejo

que sempre haja água tranquila debaixo da quilha do
SINDMAR”, afirma.
O Eletricista Hamilton
Satiro disse que o Seminário
fo i m u ito e s cla re ce d o r
para ele. “Precisamos ter
consciência para nos preocuparmos com a crise”,
diz Hamilton. Já o Oficial
Walfrido disse que “a situação irá piorar nos próximos anos se não abrirmos
os olhos”. O Comandante
Merinaldo Santos disse que
“foi ótimo poder reunir e
debater com companheiros
e companheiras questões
que interessam o presente
e o futuro do nosso setor”.
Após o encerramento
do encontro, as esposas
dos oficiais e dos eletricistas que
compareceram e acompanharam
seus cônjuges falaram para o
público do Seminário. Elas valorizaram a iniciativa do SINDMAR em
organizar reuniões e convidar as
famílias. “Todos nós sentimos que
fazemos parte desta família que é
o SINDMAR”, afirma Maria Dalva
Modesto, esposa do Oficial Pedro
Paulo. É importante que haja um
olhar para a família dos marítimos.
Afinal, é neste porto seguro que
os oficiais e eletricistas encontram
paz e segurança para renovar suas
energias e voltar a bordo e desempenharem suas excelentes qualidades profissionais, continuando a
serem mundialmente reconhecidos
como grandes marítimos.
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Luiz Augusto C. Ventura
Capitão de Longo Curso

Portos brasileiros, fortalezas vulneráveis
Recente matéria veiculada na
Revista UNIFICAR do Sindicato Nacional
dos Oficiais da Marinha Mercante,
SINDMAR, relata e esmiúça o martírio
sofrido pelos marítimos para circularem
no quintal de suas próprias casas, os
portos brasileiros. A equipe de reportagem da revista, apenas no pequeno
intervalo de tempo que levou para concluir a matéria, presenciou e descreveu
casos de arbitrariedade e desrespeito
ao trabalhador marítimo. Imaginese então quem passou uma vida
toda labutando nesse ambiente. Não
existe um só Comandante na Marinha
Mercante que não tenha passado por
constrangimentos e não cite inúmeros
casos vividos por si próprio ou por seus
tripulantes e familiares.
E não se diga que a aflitiva situação se deve à implantação do Código
ISPS. Ela é muito anterior. Vem desde
a época em que nossos portos foram
transformados em verdadeiras “fortalezas” com a implantação das Guardas
Portuárias. A atual conjuntura apenas
piorou a situação. O mais chocante, no
entanto, é que os guardas que ficam nas
cabines das “fortalezas” não passam,
com raras exceções, de meros vigias
que se limitam a criar dificuldades. Os
principais personagens – os maiores
culpados – são os mandantes; aqueles
que expedem as ordens. Os insensíveis
administradores, estes sim, ignorantes
e arbitrários, apesar do curso superior,
ou et pour cause, incapazes de darem
ordens coerentes.
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A implantação do Código ISPS deu a
falsa impressão de que a discriminação
contra os marítimos seria abrandada e
que eles passariam a ser considerados
de outra maneira. Afinal, que outra
norma recomenda explicitamente que
o marítimo deve ser diferenciado e
resguardado no desempenho de sua
profissão? O ISPS Code é bem claro no
item 11 do Anexo I, que diz: “ao aprovar os planos de proteção de navios
e instalações portuárias, os governos
contratantes deverão ter consciência do
fato de que o pessoal de bordo vive e
trabalha no navio e necessita de licença
em terra e de acesso às instalações
para o bem-estar do marítimo, incluindo assistência médica”. O Código ISPS
não prevê a proibição de visitantes a
bordo, desde que identificados. O bemestar do marítimo, certamente, inclui a
companhia de seus familiares.
Tenham dó. Esse tipo de gente
não tem a mínima noção do que seja
a disciplina e a hierarquia a bordo de
um navio. Não tem a mínima noção
da formação dos oficiais, nem mesmo
das demais categorias a bordo, formada por homens e mulheres. Para esse
tipo de administrador e “autoridade”,
a bordo só existem marginais, quiçá
bandidos e terroristas; certamente
partem dessa premissa. Enquanto as
autoridades portuárias criam todo tipo
de dificuldade aos tripulantes e familiares, a marginalidade de verdade
está assaltando navios, por terra e por
mar, manietando e às vezes matando

os tripulantes. Nas instalações portuárias, nem se fala. Invadem, arrombam,
roubam e até subtraem contêineres
com carreta e tudo saindo sem cerimônia pelo portão da frente. Isto é
simplesmente ridículo e revoltante.
Só quem vivenciou a rotina do mar
pode entender; só quem já chegou
em casa e viu os filhos correrem assustados sem saber quem era aquele
cara é que pode entender; só quem
deixou a mulher grávida e só voltou
praticamente para ver o filho nascer
é que pode entender; só quem teve
que partir deixando a mulher ou um
filho doente é que pode entender; só
quem nunca teve o prazer de ver os
filhos darem os primeiros passos e
pronunciarem as primeiras palavras é
que pode entender; só quem, depois
de uma travessia oceânica, chega
em casa feliz para batizar o filho com
meses de idade e descobre que ele
já morreu e foi enterrado, fato estoicamente guardado por sua mulher, é
que pode entender; só quem, depois
de meses ausente, ao tentar levar a
mulher e os filhos para bordo e não
conseguir, barrado por um idiota refestelado numa cabine do porto, que
exige a certidão de casamento e de
nascimento dos filhos, é que pode entender; só quem, depois de meses de
viagem, chega ao seu país e, depois
de assistir a tanta cretinice, é atacado
por piratas que invadem o navio pelo
mar e, por resistir em abrir o cofre e
se recusar a abrir os camarotes com

a chave mestra, é violentamente
agredido, só não morrendo por pura
sorte, é que pode entender.
É preciso uma mudança de mentalidade, dirão os incorrigíveis otimistas.
Como acreditar em mudança de mentalidade? Ceticismo é a palavra certa. É
preciso que nossas autoridades portuárias conheçam a vida de bordo. Saibam
que lá existem pessoas que conhecem
a importância de seus trabalhos em prol
da sociedade; que lá existe seriedade,
ordem, disciplina e abnegação, muito
mais do que em muitas organizações
que mais atrapalham do que ajudam.
Nenhum tripulante leva nada e ninguém para bordo sem o conhecimento
do Comandante ou seus prepostos, o
Imediato e o Oficial de Serviço, e estes
respondem por ele.
No navio, vale repetir, existe
ordem e disciplina e esse tripulante
está submetido a ela. Ninguém ingressa a bordo acompanhado sem
permissão antecipada do comando do
navio. Se mesmo assim houver qualquer suspeita do “cioso vigilante do
porto”, basta um simples telefonema
para bordo para confirmar a versão do
tripulante. Ou uma simples e rápida
identificação do (a) acompanhante
com a concessão de um crachá para
ser devolvido na saída, ou coisa parecida. Nada mais que isso. O Código
ISPS instituiu o PFSO, Oficial encarregado pela proteção portuária, e o
SSO, Oficial de Segurança do Navio.
Uma simples comunicação entre os
dois dirimiria qualquer dúvida. Mas
não há interesse do lado portuário.
Além do mais, o FPSO, ao contrário

do SSO, dificilmente é encontrado e
quase nunca vai a bordo, o que é sua
obrigação.
Da mesma maneira, o transporte
de tripulantes e acompanhantes para
bordo pode ser facilmente controlado.
Se uma condução está indo para bordo
com vários tripulantes, basta identificar o tripulante mais antigo e saber se
ele se responsabiliza pelos demais e
pela condução, assinando um formulário adequado. Vários Comandantes

já tentaram isso e receberam um debochado sorriso do “eficiente guarda
portuário” que continuou executando
suas ordens cretinas. É uma total
falta de respeito e consideração. Um
verdadeiro non sense.
Mas os culpados disso tudo são os
marítimos. Quem pode entender esses
tresloucados que se submetem a uma
vida tão dura e ainda tem de aturar
esse tipo de tratamento preconceituoso e sem sentido?

dedicação ao mar não tem idade
O Oficial Luiz Augusto Ventura é Diretor de Comunicação Social do
Centro dos Capitães da Marinha Mercante e Editor responsável pela
publicação do Boletim Informativo da entidade. Formou-se pela antiga
Escola de Marinha Mercante do Pará e ingressou na Fronape em 1962
como Segundo Piloto, ali galgando todos os postos de sua carreira até
chegar a Capitão de Longo Curso. Aposentou-se em 1993 com cerca
de dois milhões de milhas navegadas.
Já aposentado, recebeu convite para embarcar numa viagem a
bordo do OO Jurupema em 1996. Quando regressava ao Brasil, vindo do
Golfo Pérsico, enfrentou a mais difícil missão de sua vida ao atender um
pedido de socorro do navio Cipriota, que naufragava no Oceano Índico
sob condição meteorológica próxima de um furacão. O Comandante
Ventura salvou 27 náufragos e seu feito teve repercussão no Brasil e
no exterior. Por isto, Ventura recebeu a Medalha Distinção de Primeira
Classe do então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
em Brasília. Durante a carreira, o Oficial foi condecorado com as medalhas Mérito Tamandaré e Mérito Naval.
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Segunda fase do Programa
de Modernização e Expansão
da Frota da Transpetro prevê
construção de 22 navios
A dificuldade que atravessava o setor marítimo
nacional nos últimos anos era evidente. Os navios das
companhias que operam em águas brasileiras estavam
cada vez mais velhos. No entanto, há quatro anos a
comunidade marítima deu uma guinada e mudou seu
destino. Naquele ano, a primeira etapa do Programa
de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro foi
apresentada ao país. Desde então, desenrolou-se todo o
processo, desde o lançamento do edital de licitação até a
assinatura dos contratos para construção de petroleiros.
Contudo, o programa da subsidiária para transportes marítimos da Petrobras não chegou ao fim. Navegando para o
engrandecimento da setor marítimo brasileiro, a segunda fase
deste programa foi lançada no dia 26 de maio em Niterói.
A solenidade que marcou o início do processo desta
segunda etapa reuniu o Presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, o Ministro das Comunicações, Franklin
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Martins, o Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o
Presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e o Presidente
da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Autoridades do setor
marítimo, dirigentes sindicais e trabalhadores também
participaram da cerimônia.
Durante o lançamento, o Presidente Lula ressaltou a
importância de o país ter uma Marinha Mercante autenticamente nacional, com navios construídos em estaleiros no
Brasil e tripulados por brasileiros. “Sinto orgulho ao perceber
que fomos capazes de construir o momento que estamos
vivendo, já que saímos de um período de anos de estagnação”, salientou, afirmando que “o fortalecimento da Marinha
Mercante brasileira é uma questão de soberania nacional”.
No mesmo tom, o Presidente da Transpetro, Sérgio
Machado, foi taxativo ao afirmar que “o país que não
possui uma Marinha Mercante forte é uma nação dependente”. O Presidente da CONTTMAF e do SINDMAR,
Severino Almeida, disse que a construção dos navios está
ligada à soberania nacional em poder transportar ou não,
e para onde quiser, a nossa energia, através do petróleo
e derivados. Severino revelou, também, que a união de
todos pelo sucesso deste programa é muito importante.
“Este setor tem se unido de uma forma extraordinária na
defesa dos interesses brasileiros”, afirma.

TRANSPETRO

Histórico dos contratos de 23 petroleiros

Presidente Lula: “Sinto orgulho ao perceber que fomos capazes de construir o momento
que estamos vivendo”

FOTOS: EUGêNIA ZANON

Toda força avante

Menos de dois meses depois, a Transpetro lançou o
edital de licitação internacional para a segunda fase do
programa na própria Sede, no Rio de Janeiro. Durante a
divulgação do edital, a estatal disse que os navios que
serão contratados nesta etapa deverão ser entregues
entre 2011 e 2014.
De acordo com o edital, 22 navios serão construídos.
A expectativa é de um impacto positivo de US$ 290
milhões por ano na balança de pagamentos do país. O
processo de licitação foi dividido em sete lotes: quatro
Suezmax DP, três Aframax DP, três para Produtos Claros
45kt, cinco para produtos 30kt (sendo três claros e dois
escuros), dois gaseiros semi-refrigerados de 12 mil m 3,
dois gaseiros pressurizados de 14 mil m 3 e três para
transporte de bunker (combustível de embarcações).

Na primeira fase do Programa de Modernização e Expansão da
Frota, a Transpetro acertou a contratação de 23 navios com estaleiros em diferentes estados. O primeiro a firmar contrato com o braço
logístico da Petrobras foi o Atlântico Sul, em Pernambuco, no dia
31 de janeiro de 2007. O estaleiro pernambucano é o responsável
pela construção de dez Suezmax, que estão avaliados em US$ 120
milhões cada um. De acordo com o contrato, os petroleiros serão
entregues à Transpetro entre 2010 e 2012.
No dia 11 de abril do mesmo ano, a estatal anunciou que o Rio
de Janeiro iria construir cinco Aframax e quatro Panamax no estaleiro
Sermetal, do consórcio Rio Naval. Estas nove embarcações estão
avaliadas em US$ 349 milhões e deverão ser entregues até 2012.
No entanto, a Transpetro afirmou posteriormente que o Sermetal
não tem espaço físico para construir navios de grande porte. Desta
forma, o Eisa passa a ser o responsável pelos Panamax e o Atlântico
Sul, pelos Aframax. A estatal afirmou que estas duas unidades irão
construir as embarcações nas mesmas condições da proposta que
venceu a concorrência e que, por isso, não houve nova licitação. O
contrato assinado com o Rio Naval já foi formalmente cancelado.
Neste meio tempo, a estatal confirmou que o estaleiro de Itajaí
construirá três navios gaseiros do Promef. A empresa revelou que o
estaleiro de Santa Catarina irá finalizar, também, uma embarcação
para transporte de Gás Liquefeito de Petróleo, GLP.
Poucos meses depois, a Transpetro firmou contrato com o
estaleiro Mauá para que quatro navios sejam construídos. Estes
petroleiros serão utilizados no transporte de derivados claros, como
gasolina, querosene para aviação, nafta e óleo lubrificante. O custo
das quatro embarcações é de US$ 277 milhões.
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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.

Os grandes

Brasil, potência sem navios
Aos poucos, o Brasil deixa a situação de país mediano para uma condição de próxima de potência. A tradicional competição com a Argentina
ficou para trás, tal a magnitude da nação brasileira.
O país é dos primeiros do mundo em soja, minério, sucos, carne,
frango, construção de hidrelétricas, produção automobilística e já se
arrisca a comprar empresas, não só nos países vizinhos, como na Europa
e Estados Unidos.
Até a construção naval, que andava caindo pelas tabelas, ressurge.
Um dos poucos setores ainda estagnado é o da navegação de carga
geral no longo curso. O gigante do Sul não tem sequer um navio portacontêineres trafegando pelos mares do mundo.
Dessa forma, o país abre mão de US$ 10 bilhões por ano, mas a
conta pode ser maior ainda, chegando a 12, mesmo 15 bilhões de
dólares – fora as perdas com seguros, custos de agenciamento e outros
subprodutos da navegação e do comércio exterior, inacessíveis para um
país que “é comprado”, em vez de vender. O Brasil é um dos maiores
exportadores do mundo e, entre os membros desse clube, todos fazem
questão de ter seus próprios navios.
O atual governo já fez muito pela construção naval e pela navegação
na área de petroleiros. Mas há que se agir em relação à carga geral.
O certo é que o Brasil está abrindo mão de um ponto-chave do comércio
exterior, que é a marinha mercante. Uma antiga frase resume bem a situação:
A exportação brasileira morre no porto.

Portos nacionais: ausentes

A revista Containerisation International acaba de publicar a relação
dos 40 principais portos de contêineres do mundo. Para tristeza dos
brasileiros, o líder nacional – Santos – não consta da relação. O último
dos citados é o porto americano de Savannah, com 2,6 milhões de TEUs
(contêineres de 20 pés ou equivalentes), quando Santos, segundo dados
oficiais, atingiu 2,53 milhões no ano passado.
A ausência de um porto nacional da lista é frustrante, pois todos
sabem que não se faz comércio sem portos. A lista é encabeçada por cinco
portos asiáticos: Cingapura, Xangai (China), Hong Kong (China), Shenzen
(China) e Busan (Coréia). Só no sexto lugar aparece um europeu, que é
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Rotterdam – outrora o número um do mundo e que está parcialmente sob
controle de grupos chineses. O porto americano de mais destaque é Los
Angeles, que ocupa modestíssimo 13º lugar no mundo.

Durante algum tempo, o Rio de Janeiro concentrava
96% da construção naval. Isso parecia bom para o Estado,
mas, no fundo, era negativo, pois qualquer pleito do setor
era visto com desdém pelo resto do Brasil. Hoje, o Rio é o
líder no setor, graças a diversos estaleiros de nível médio.
Mas os grandes ficarão em outros estados. De início, a
primazia vai para o Atlântico Sul, em Suape, Pernambuco,
mas Bahia, Maranhão e Espírito Santo anunciam grandes
projetos – o que é bem-vindo e democrático.
Agora, pode-se dizer que a construção naval adquiriu
um caráter nacional, que lhe dá mais embasamento. E, é
bom lembrar, o setor espera construir 338 unidades nos
próximos anos, incluindo quase 50 para a Transpetro, 146
barcos de apoio, 28 navios-sonda e ainda encomendas de
particulares, que começam a pingar.

Marcos regulatórios

Cadê os brasileiros?

O Brasil só pode receber navios com até sete mil contêineres.
Enquanto isso, o maior navio do mundo nesse setor, o “Emma
Maersk”, pode transportar o dobro disso e navega à vontade na rota
EUA/Europa/Ásia.
Está claro que o Brasil tem de ter mais e melhores portos e terminais.
Mas como fazê-lo? Os mais afoitos querem abrir totalmente o mercado,
esquecendo-se de que um porto não é um simples empreendimento
privado e obriga os governos a direcionarem estradas, ferrovias e
pensarem na logística.
O ideal, portanto, é que a burocracia federal apresse novas licitações. Caso o governo resolva instituir a permissividade, os empresários
que ganharam licitações estariam perdidos. Afinal, eles pagaram pela
concessão e contribuem com valores anuais às docas; contratam trabalhadores através dos Órgãos Gestores de Mão-de-Obra (OGMOs) e, ao
fim do contrato, pelo menos formalmente, teriam de devolver não
apenas o local, como todos os equipamentos e sistemas instalados,
que são caríssimos. Não se pode ter dois pesos e duas medidas, pois
os novos estariam desobrigados desses pesados ônus. Que venham
novas licitações, sem demora.

Uma lista dos 15 maiores armadores em operação no Brasil acaba
de ser divulgada. O fato mais importante é que, entre as 15 primeiras, não há sequer uma brasileira. Para quem é do setor marítimo,
isso não é novidade, mas boa parte do grande público desconhece
o fato. Ler a lista causa tristeza a quem acompanhou o período em
que Aliança – então brasileira, da família Fischer –, Frota Oceânica,
Netumar, Paulista, Libra, Transroll e Global, junto com a estatal Lloyd
Brasileiro, davam ao país uma fatia de quase 40% dos fretes gerados
pelo comércio externo.
Quem ainda tem uma bela frota é a Transpetro. Porém, na média, a
idade é alta – em torno de 18 anos – e, por serem em sua esmagadora
maioria navios antigos, são usados apenas na cabotagem. Muitos não
teriam licença para atracar em portos europeus e, nunca, nos portos
norte-americanos, em razão das exigências feitas.
A relação dos maiores operadores de contêineres em portos brasileiros
é a seguinte: em primeiro lugar está a alemã Hamburg Sud, que, além
de eficiente, se baseia em um sistema inteligente de incentivos fiscais
de seu país; a HS movimentou 672 mil contêineres no comércio brasileiro
em 2007. A vice-campeã é a dinamarquesa Maersk Line, que há algum

tempo comprou o grupo P&O Nedlloyd; com a medalha de bronze está
a MSC, de Mônaco. Em quarto está um sul-americano – a chilena CSAV
– e, em quinto, a francesa CMA-CGM. Em sexto aparece a alemã Hapag
Lloyd e, em seguida, duas japonesas: Mitsui e NYK; em nono está a
Costa Container, que era italiana e agora pertence à líder Hamburg Sud;
o décimo lugar é da Evergreen, de Taipei, e o 11º da israelense Zim. Em
12º lugar – e não por muito tempo, pois os chineses andam agressivos
– está a China Shipping Container Line.

Marítimos ilegais

O delegado John Tadashi Montenegro, responsável pela Delegacia de
Imigração da Polícia Federal no Rio, informa que têm sido constatados
casos de fraude por parte de empresas estrangeiras de navegação.
Marítimos que chegam ao Brasil com visto de turistas tentam trabalhar
e são flagrados nessa atividade ilegal. O delegado preferiu não indicar
as empresas punidas, mas garante que isso o obrigou a ficar de olho
atento a tais atos ilícitos. Revela que já foram aplicadas multas. Mas
ninguém foi preso – muito menos algemado.
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A incrível China

Um dos principais engenheiros navais do Brasil, Nobuo Oguri,
trouxe informações obtidas na feira grega Posidonia. Afirma que a força
chinesa é tão intensa que o mundo se prepara para o domínio deles
na construção naval. Com isso, os atuais líderes, japoneses e coreanos,
deverão se limitar a nichos de navios especializados.
“Os chineses estão chegando com força total. Grandes estaleiros
estão ficando prontos e eles serão imbatíveis. Têm boa tecnologia,
embora ainda inferior à dos japoneses e coreanos. Contudo contam
com mão-de-obra sedenta por empregos”, afirma Oguri.
E, como os estaleiros são estatais – ou semi-estatais -, suportar
um ou dois anos de prejuízos não representará problema para a nova
superpotência.

Um país sem eclusas

O Brasil construiu Tucuruí sem eclusas, impedindo a navegação fluvial
– a mais barata e ecológica forma de transporte – no Rio Tocantins. Agora,
o erro se repetirá: as duas eclusas do Rio Madeira – Juruá e Santo Antonio
– serão levantadas sem espaço para transposição por barcaças. Nunca
é demais repetir que, se feitas junto com a obra, as eclusas elevam os
preços em 5% e, se construídas após, o sobre preço atinge 30%.
Mas o Ministério das Minas e Energia – pressionado pela indústria,
e por grande parte da sociedade – pensa de forma imediatista e se
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esquece das eclusas. As agências de transporte aquaviário – Antaq
– e de águas – ANA – são a favor das eclusas, mas sua voz é pouco
ouvida em Brasília. E às empreiteiras não interessa muito ouvir falar
no assunto.
Há estudos mostrando que a Europa sempre usou hidrovias e que
o desenvolvimento dos Estados Unidos se deve, em grande parte, à
utilização do Mississipi e Missouri como base para o transporte.
O Presidente da Eletrobrás é um homem do Maranhão: José Antonio
Muniz Lopes. Conhecedor da força dos rios, ele garante que, até o fim do
governo Lula em 2010, as eclusas de Tucuruí estarão operativas. Resta
torcer – e rezar – para que, assim, um velho erro seja sanado.
Esta coluna ouviu o Presidente da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE), Maurício Tolmasquin, que declarou: “Há entraves dos ambientalistas à instalação de eclusas”. E, por incrível que pareça, é verdade:
para pretensamente proteger os peixes, os ambientalistas dão estímulo
indireto aos poluidores caminhões.

Plataformas sem proteção

Quem é do meio marítimo sempre ouviu, em seminários e cursos,
técnicos mostrarem apreensão com o envelhecimento da frota bélica.
Há um submarino com propulsão – não armamento – nuclear que não
consegue superar a fase de estudos. E o Brasil conta com o que os
militares chamam de “Amazônia Azul”, que é o mar, com suas riquezas
conhecidas, como petróleo, e desconhecidas, como
minérios valiosos cuja extração poderá ser barateada
no futuro com novas tecnologias.
A Marinha do Brasil jamais encontrou eco para
suas teses, até recentemente. Após o governo americano ter decidido recriar sua IV Frota para “se fazer
presente junto a seus aliados da América Latina”,
o Ministro das Ações de Longo Prazo, Mangabeira
Unger, mostrou preocupação com o tema. Não só as
plataformas merecem atenção, como há questões de
direito internacional em jogo. Os Estados Unidos não
assinaram a convenção da ONU sobre direito do mar
e, como se diz que vão questionar a Amazônia Verde,
podem querer fazer o mesmo com a Azul. O Ministro
Unger alertou o governo sobre a questão, mas, para
reaparelhar a Marinha, seriam necessários muitos
bilhões. Pagando os juros mais altos do mundo por
sua dívida, o Brasil não tem dinheiro para renovar a
frota bélica. O problema está posto.

opinião

NA BEIRA DA PRAIA

n Quantos portos de expressão haverá na América do Sul?

Santos e mais alguns. Porém, especialistas afirmam que,
com o aumento dos navios porta-contêineres, Buenos Aires
seguramente se tornará um porto secundário. Grandes
navios depositarão conteineres em portos de mar no Brasil
e, de lá, seguirão para a Argentina em unidades menores,
de cabotagem, para entrarem no Rio da Prata.
n O deputado federal Otávio Leite (PSDB-RJ) vai levar à

Comissão de Turismo da Câmara, os argumentos do presidente do Sindicato dos Oficiais de Marinha Mercante,
Severino Almeida, para justificar o pedido de audiência
pública para analisar a situação dos cruzeiros marítimos.
Leite estuda o assunto há anos e está convencido de que,
além de gerar poucas divisas para o País, tais cruzeiros
usam e abusam do hiato normativo que existe no setor
para navegar ao largo da lei. “Eu e alguns colegas deputados queremos saber tudo sobre a operação de navios de
turismo nas costas brasileiras”, disse Leite.
n Duas grandes obras rodoviárias que vão ter efeito nacional

e não apenas local: o Rodoanel paulista e o Arco Rodoviário
fluminense. As carretas de outros estados vão poder passar
ao largo dessas grandes cidades. A Agência Nacional de
Transportes Terrestres, ANTT, deve melhorar, sob o comando
de Bernardo Figueiredo, após longo período sob a batuta de
Alexandre, filho do Senador Eliseu Resende. Em consonância
com isso, o trecho de descida da Serra das Araras, na Dutra,
é horrível e precisa ser modernizado, para não se chocar
com as melhorias nas duas pontas da estrada.
n Estudo das Nações Unidas calcula que emissões anuais da

frota mercante mundial sejam de 1,12 bilhões de toneladas
de dióxido de carbono (CO2) – 4,5% do total de emissões
globais desse gás. A escala verdadeira de emissões de
gases do efeito estufa provocadas pela navegação é quase
três vezes maior do se previa anteriormente, informa um
estudo das Nações Unidas a que o jornal britânico The
Guardian teve acesso. Por maior que seja, a emissão de
navios é infinitamente inferior à dos demais meios de
transporte.
n O Ministério da Justiça não sabe se autoriza ou não a gigante

das cervejas, a Ambev/Imbev, a comercializar garrafas de
tamanho especial: 630 ml. O fato lembra algo ocorrido no
setor marítimo. A Sea Land, pioneira no uso de contêineres,
queria entrar no Brasil com contêineres de 34 pés. Contratou

lobistas, acionou a embaixada, mas acabou naufragando. Os
concorrentes provaram ao governo que a padronização em
20 e 40 pés permite que caminhões, guindastes e terminais
operem de forma padronizada, o que não ocorreria se uma
empresa – grande, na época – impusesse um tamanho específico para seus equipamentos.
n A Petrobras é, sem comparação com qualquer outra empre-

sa, a melhor cliente de estaleiros, empreiteiras, produtores
de máquinas e equipamentos e prestadores de serviços.
No entanto, essa situação deve mudar. Em alguns casos
recentes, a estatal já cancelou ou adiou compras, alegando
preços altos de fornecedores. Em palestra feita no Instituto
Brasileiro de Executivos de Finanças, Ibef-RJ, o Presidente do
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, IBP,
João Carlos de Luca, revelou que não só a Petrobras como
outros gigantes do setor acham que os preços subiram com
a alta recorde no barril do petróleo e, agora que o valor do
barril despencou, os produtores e prestadores de serviços
ainda não reduziram de forma significativa seus preços.
“No auge da especulação, houve quem pedisse US$ 600
mil diários por uma simples sonda. Hoje, a produção já caiu
um milhão de barris por dia, o que pressiona os preços de
equipamentos e serviços para baixo. Na fase de alta, não
havia estaleiro disponível no mundo e, agora, isso precisa
mudar, a favor da indústria do petróleo”, declara, lamentando que essa queda não tenha ainda ocorrido e achando
que um novo ciclo de ajustes virá.
n Dois terminais do porto de Santos estão começando a imple-

mentar o sistema Gate por Demanda na Importação (GPD-I),
um software destinado a despachantes e transportadoras que
permite a monitoração online de tudo que é importado pelo
porto. Os terminais são o Tecondi (Terminal para Contêineres
da Margem Direita) e o Termares (Terminais Marítimos
Especializados). A ideia é agilizar o processo de averbação
e evitar filas nos bolsões de acesso. Através do sistema,
despachantes e transportadores saberão exatamente onde
a carga está.
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exemplo de superação e solidariedade

Tripulantes do Lorena BR
contornam graves
incidentes no litoral Norte
capixaba com disposição
e compromisso
Lidar e, em muitas situações, transpor as adversidades,
tanto naturais quanto fortuitas, é uma das atribuições inerentes aos homens e mulheres que se fazem ao mar. Contudo,
enfrentar os desafios com coragem, autocontrole, raciocínio
rápido e, sobretudo, consciência sobre a importância da solidariedade em situações de grande risco para a vida humana
são atributos de poucos.
Durante todo o ano passado, infelizmente, houve registro de acidentes envolvendo marítimos brasileiros no
desempenho de suas atividades. Um destes casos aconteceu
a bordo do Lorena BR no dia 3 de março. Os tripulantes do
Navio-Tanque Lorena BR, da Transpetro, deram um exemplo de superação, competência e respeito à vida, quando
retiraram de bordo a Auxiliar de Saúde Mirta Pacheco, que
devido aos sérios problemas de saúde e às dificuldades para
a realização do transbordo, poderia ter morrido. “Quando
fui atendida em terra, estava com taquicardia e, de acordo
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Mirta Pacheco: “A atitude acertada do CMT e a predisposição dos companheiros no
resgate salvaram a minha vida”

com o que foi dito posteriormente pelos médicos que me
atenderam, eu poderia ter tido uma parada cardiorespiratória. A atitude acertada do Comandante e a predisposição
dos companheiros que se ofereceram para me acompanhar
no resgate salvaram a minha vida”, conta a ASA Mirta.
Para o Marinheiro de Convés Lourivaldo Cerqueira Santos,
que acompanhou de perto as dificuldades enfrentadas a
bordo para o desembarque da enfermeira, o que aconteceu
mostra a necessidade de um apoio médico emergencial mais
efetivo para quem trabalha embarcado. “Precisamos de um
suporte confiável e rápido”, reclama o tripulante.
Essa necessidade, inclusive, já havia sido motivo de alerta
às companhias de navegação pela Representação Sindical
Marítima nas reuniões de negociação para os Acordos Coletivos
de Trabalho. Há cerca de seis anos, após contundentes cobranças e debates levantados pelo SINDMAR e pelos Sindicatos
Marítimos coirmãos, conseguiu-se que fosse estabelecida

Marítimos simulam o momento em que o MNC Leomar tomou a iniciativa de colocar o
colete salva-vidas na colega de trabalho Mirta, antes de ajudá-la a desembarcar

a presença de pelo menos um Auxiliar de Saúde a bordo
das embarcações a serviço da Petrobras e da Transpetro, as
maiores companhias armadoras do país. “É inadmissível que
nossos representados sejam expostos a condições de trabalho
inseguras a bordo, sem um pronto atendimento médico e uma
infra-estrutura eficiente em casos graves como esse”, ressalta
o Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido.

Comprometimento que supera adversidades
O que parecia ser uma faina cotidiana para os tripulantes do Lorena BR, que navegava rumo ao Terminal Norte
Capixaba (TNC), localizado nas proximidades do distrito de
Barra Nova, em São Mateus, Espírito Santo, no dia 2 de março,
por pouco não terminou em trágicos incidentes. Depois de
contatar o Mooring Master ao chegar às proximidades do
ancoradouro e tomar todas as medidas pertinentes às manobras que seriam realizadas ali, o Capitão de Longo Curso,
Cássio Guimarães, então Comandante do navio, recebeu o
telefonema da Imediata Hildelene Lobato Bahia informando-o que a ASA Mirta Pacheco estava com muitas dores.
“Quando cheguei ao camarote da tripulante, ela estava
lívida e contorcia-se com dores abdominais agudas. Como a
enfermeira do navio era ela e a situação parecia ser muito
grave, o incidente me preocupou. Perguntei como ela po-

deria, naquelas condições, ser medicada da forma correta”,
indagou o Comandante Guimarães, ao rememorar os tensos
momentos vividos a bordo.
Para que a tripulante não ficasse sozinha, o CMT dispensou a Imediata Hildelene da manobra de amarração e
telefonou para a médica que presta serviço à companhia.
O Comandante e a Imediata passaram, então, a tomar
todas as iniciativas possíveis e recomendadas pela médica
Elde Bessa Barretto para prestar os primeiros socorros à
tripulante, que por determinação da profissional de saúde
deveria ser desembarcada. “Os procedimentos adotados
pelo Comandante Guimarães, a solidariedade e apoio dados
pelo Mooring Master Breno e o espírito de equipe de toda
a tripulação e dos envolvidos na faina de desembarque, o
Eletricista Guilherme e o Marinheiro Leomar, sem dúvida,
foram primordiais para que os incidentes não tivessem
maiores proporções”, salientou a Imediata Hildelene.
Ao serem consideradas a urgência da situação e a distância do TNC até o porto de Vitória (o mais próximo ao navio),
cujo tempo estimado de navegação é de 12 horas, as administrações da embarcação, do terminal e da agência marítima
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A enfermeira passou 26 dias em hospitais do Espírito Santo até poder ser transferida para
o Rio de Janeiro

Trabalhadores afirmam que não há um procedimento de emergência para o socorro
imediato dos que atuam no Terminal Norte Capixaba
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O Marinheiro Leomar dos Santos relembra que a Auxiliar Superior de Saúde foi socorrida
em uma situação dramática

O Eletricista Guilherme Hemerly: “Colaborei para que a minha colega de trabalho ficasse
bem, mas fiz isso além do meu sentido de obrigação”

definiram em consenso que a tripulante desembarcaria pelo
local em terra mais próximo – vila de pescadores, em Barra
Nova. Após serem concluídas as manobras de amarração
do NT à monobóia do terminal, os procedimentos para o
desembarque da tripulante foram iniciados.
De acordo com informações da agência marítima local,
o comando do navio deveria escalar um tripulante para
acompanhar a enfermeira no desembarque e no trajeto até
o transporte terrestre que a levaria ao hospital. A agência revelou que não tinha como oferecer suporte para esse tipo de
manobra. Solidários, o Eletricista Guilherme Ferreira Hemerly
e o Marinheiro de Convés Leomar dos Santos, tripulantes com
maior porte físico a bordo, se ofereceram para acompanhar
a ASA. “Se o nosso plano de saúde tivesse cobertura para
remoções de helicóptero, certamente, o socorro teria sido
mais ágil e a minha vida e a dos tripulantes que me auxiliaram não estariam em risco”, ressalta Mirta Pacheco, que
lembrou não haver um procedimento de emergência para o
socorro imediato aos marítimos e demais trabalhadores que
atuam no Terminal Norte Capixaba.
O transbordo da enfermeira foi realizado através de uma
cesta offshore. Esse procedimento somente é adotado em
casos extremos, quando o tripulante não tem condições de
se deslocar pelas escadas da embarcação. “Na ocasião, a
Mirta ainda não tinha como permanecer em pé; ela sentia
fortes dores abdominais e apresentava espasmos contínuos
e sangramentos”, conta o Comandante Guimarães.
Por volta das 15h30min do dia 3 de março, com o auxílio
de toda a equipe de bordo e o acompanhamento minucioso
do Comandante, da Imediata e do Chefe de Máquinas da

embarcação, Mirta foi desembarcada. “A benevolência dos
companheiros de bordo foi tamanha que um exemplo nítido
disso foi o fato de o Leomar, antes de tudo, ter tomado a
iniciativa de colocar o colete salva vidas em mim. Eu deveria
ter feito isso, mas estava tão fora de mim que nem me
lembrei de fazê-lo”, recorda a Auxiliar de Saúde. Apesar
dos recursos escassos e de não existir um procedimento de
emergência para resgates desse tipo no TNC, a manobra
foi realizada com total segurança e envolvimento de toda
a tripulação do NT.
A cesta offshore com os três tripulantes, que portavam
coletes salva-vidas, foi posicionada no convés do rebocador
Fiel que aguardava os tripulantes na popa do Lorena BR. Após
o deslocamento dos marítimos para o interior da embarcação, a enfermeira foi colocada em uma maca offshore e o
rebocador passou a navegar em direção a Barra Nova, cuja
distância aproximada era de 2.800 metros. O tempo estava
bom, com sol e poucas nuvens. Como havia restrição de
calado e o rebocador não iria conseguir se aproximar da Barra,
um barco pesqueiro, contratado pela agência marítima por
solicitação do Comandante do navio, aguardava os tripulantes
nas proximidades da arrebentação para levá-los a terra.
O pesqueiro atracou no costado do rebocador e o
Eletricista Guilherme e o Marinheiro Leomar, juntamente com
a tripulação do rebocador, fizeram as manobras necessárias
para o translado da enfermeira Mirta. Ao avaliarem as condições físicas do barco pesqueiro, demasiadamente pequeno e
estreito, e verificarem que a embarcação contava apenas com
dois homens a bordo ─ sendo que um deles era o timoneiro
─ decidiram embarcar também no pesqueiro para apoiar na
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Situação dramática
Por volta das 16 horas, os dois tripulantes
chegaram em terra com a enfermeira Mirta
na maca offshore. De acordo com o relato do
Eletricista, ao chegarem à vila de pescadores,
não havia ambulância aguardando a tripulante;
tinha, apenas, uma van do Terminal Norte
Capixaba. Um dos trabalhadores deste terminal
denunciou a falta de planejamento na utilização
do veículo e revelou que a única van é usada
também em casos de emergência na região e
atende aos três terminais do Norte capixaba,
sendo que a distância entre eles é significativa e
pode levar mais de uma hora. “Apesar da ampla
infra-estrutura desse terminal, não podemos
contar com recursos de pronto-atendimento aqui
até mesmo porque a sprinter que presta serviço
ao terminal atende a toda essa região”, denunO transbordo da enfermeira foi realizado por uma cesta offshore que, em resgates, só é usada em casos extremos
ciou o trabalhador que não quis se identificar.
O Técnico de Segurança, Renato Pratine Júnior, que
socorremos em uma situação dramática. A única maca que
conduziu a enfermeira Mirta Pacheco até o hospital, adtínhamos não era eficiente. Então, em alguns momentos,
mitiu que apesar de acidentes dessa dimensão não terem
eu mesmo a carreguei”, revela, emocionado Leomar. Os
acontecido antes com trabalhadores do TNC, já houve
tripulantes, então, colocaram a companheira de trabalho,
incidentes similares. “Uma pessoa que iria embarcar se
quase desacordada, dentro da van do terminal, que seguiu,
machucou ao passar da lancha para o navio. Como o acipor quase uma hora, até o hospital São Mateus.
dente aconteceu após as cinco da tarde e a Barra estava
Mirta lembra de seus momentos de angústia. “Tive uma
fechada, a única forma de desembarcá-lo foi seguindo
pancreatite aguda agravada pela formação de cálculos.
até Aracruz”, revela. Na ocasião, passaram-se cerca de
De acordo com os médicos que me atenderam, se tivesse
sete horas até o tripulante ser atendido.
havido uma demora maior ainda no meu socorro, meu
Um outro aspecto surpreendente no desenrolar dos
pâncreas poderia ter rompido e seria fatal”, conta, aliviada,
acontecimentos após o transbordo da enfermeira é que
Mirta. A enfermeira, que passou por duas cirurgias, permanão havia uma equipe de enfermeiros e médicos para o
neceu 26 dias no Espírito Santo até poder ser transferida
atendimento imediato à Mirta Pacheco em terra. “Nós a
para o Rio de Janeiro. Depois de todas as dificuldades e
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condução da ASA até o transporte terrestre, já
que estavam preocupados com a integridade
física da colega de trabalho. O procedimento
previsto era de que os dois tripulantes retornassem para o Lorena BR no rebocador, enquanto
a enfermeira seria conduzida a terra pelo pesqueiro. Mas, o senso de responsabilidade pela
vida falou mais alto. “As condições de transporte,
especialmente para alguém enfermo, eram
inseguras. Por isso decidimos acompanhá-la”,
revela o MNC Leomar.
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Em uma das fainas cotidianas, marítimos desembarcam do NT Lorena BR com o auxílio
do rebocador Fiel

O Gerente da Pousada, José Enzo, salienta ao Segundo Presidente do SINDMAR, José
Válido, a distância entre a boca da barra e o local onde o MNC Leomar foi encontrado
após o barco ter emborcado

ARQUIVO LORENA BR

A lancha Arara 1 (direita) fez o resgate dos tripulantes do pequeno barco de alumínio que,
após emborcar, foi rebocado pelo pesqueiro (esquerda) até o NT Lorena BR

LUCIANA AGUIAR

Numa manhã nublada em que o NT Lorena BR
estava fundeado em Salvador, o Capitão de Longo
Curso Cássio Lopes Guimarães ressaltou o orgulho
de ter uma equipe unida e competente como a que
ele capitaneou. “Somos muito integrados. Quando
soube, por rádio, do ocorrido com os dois tripulantes que voltavam para bordo após o transbordo da
enfermeira Mirta, a minha primeira sensação foi a
de perda, não poderíamos perder duas pessoas da
nossa equipe. Essa foi uma das piores experiências
da minha vida. Fiz todo o possível para trazê-los
de volta”, salienta. Em uma entrevista entrecortada pelos diversos afazeres do CLC, ao lembrar
dos incidentes ocorridos, o Oficial, emocionado,
ressalta que “como tripulante, nunca sofri nenhum
acidente de trabalho, e como Comandante, até
então, não havia assinado uma Comunicação de
Acidente de Trabalho”.
Quando se formou pelo Ciaga em 1988, na
época o Segundo Oficial Guimarães, com 20 anos,
participou pela primeira vez da docagem de navio
com o OO Morretes no estaleiro ASRY-Bahrein e fez
parte da primeira tripulação do NT Lavras, navio
que recebeu no antigo estaleiro Verolme, no Rio
de Janeiro. Já como Primeiro Oficial, entre os anos
de 1995 e 1997, integrou a equipe dos NT Maísa.
Nesta mesma época, ele fez parte da tripulação
do Lindóia BR, para o qual foi convidado a tripular
e receber no estaleiro Eisa em 1996. Guimarães
assumiu seu primeiro posto de comando em 2001,
aos 33 anos. Comandou o Lorena BR por um período de quase dois anos, tendo contribuído com a
tripulação no desempenho efetivo da Transpetro no
Processo de Avaliação de Gestão de SMS (Saúde,
Meio Ambiente e Segurança), entre outros projetos
da companhia. Diversos foram os prêmios recebidos
pelas tripulações do Lorena BR.
“O Comandante Guimarães é uma pessoa transparente e sensível. A todo momento, víamos que ele
se colocava na situação que os tripulantes estavam
vivendo. O envolvimento profissional dele é grande.
Inclusive, essa preocupação com o próximo pode ser

ARQUIVO LORENA BR

Dedicação e competência no comando

constatada até mesmo no tratamento que ele dá aos
Praticantes, já que sempre procura passar os melhores valores para eles, tais como a responsabilidade
e a importância do trabalho em equipe”, ressalta o
Chefe de Máquinas Armínio Resende.
Outra característica evidente na personalidade
do Oficial Cássio Guimarães é a dedicação contínua
e a paixão pelo trabalho a bordo, no desempenho
da profissão que considera vital para o desenvolvimento do país. “Estou com 20 anos de prestação de
serviço exclusivo ao Sistema Petrobras. A estatal e
a subsidiária foram as únicas empresas que assinaram a minha carteira profissional de trabalho. Sou
um nacionalista e isso é motivo de orgulho para
mim, pois tenho a certeza de que, como marítimo,
contribuo para tornar o Brasil um país melhor para
as próximas gerações”, conclui.

riscos enfrentados, ela revelou que ainda teve que lidar
com a grande burocracia do plano de saúde para poder
ser operada. “Passaram-se quatro dias até que a minha
operação − que deveria ser feita em caráter de urgência −
pudesse ser realizada”, desabafa.
Sobre as lembranças do dia em que foi retirada de
bordo, a ASA destacou o espírito de equipe dos marítimos.
“Apesar da gravidade de tudo o que vivi naquela situação
que exigiu um esforço extremo, em todos os momentos,
senti-me segura. Isso porque tinha plena confiança nos
profissionais que estavam me auxiliando. A nossa equipe
mostrou-se muito preparada ao superar esses imprevistos.
Todos foram muito solidários e atenciosos para comigo e o
Comandante, por sua vez, foi muito consciente, perspicaz
e humano”, revelou.

No retorno ao navio, um imprevisto
Mal se recuperaram da tensão e da pressão que a responsabilidade pelo resguardo à vida da companheira de
trabalho os impunha, Guilherme e Leomar enfrentaram mais
um desafio. A localidade em que estavam, distrito de Barra

Nova, apresenta algumas características peculiares, como
revelou o Capitão de Manobras Breno Machado Saraiva,
que disse “como a Barra é artificial, muitas vezes é preciso
depender de maré para entrar e sair com os barcos, e um
banco de areia separa o mar da Barra do rio”.
Além disso, são constantes as mudanças súbitas das
condições de tempo na região. “No dia 3 de março, temos
registro de ocorrência das zonas de convergência do
Atlântico Sul, as ZCAS, que neste dia estavam atuando mais
ao Norte do Espírito Santo. Este episódio é caracterizado por
pancadas intensas e bruscas de chuvas, acompanhadas de
fortes rajadas de ventos”, revelou a meteorologista Ellen
Nóbrega, do Instituto Capixaba de Pesquisa.
Pouco antes de os dois tripulantes voltarem para o navio
no barco pesqueiro que os levaria até a Barra, começaram a
surgir nuvens carregadas na região e um pequeno aumento
no vento. “Para podermos deixar o rebocador próximo à
Barra, à espera dos dois, corríamos um risco operacional, já
que a embarcação auxilia a segurança do navio amarrado
na monobóia. Contudo, esse era o recurso que tínhamos
para auxiliá-los. Mas percebemos que houve uma virada
de tempo para o lado de terra e nós estávamos sem o
Fiel segurando o navio pela popa. Por uma questão de
segurança, solicitei que o rebocador retornasse; porém,
mandamos uma lancha substituí-lo na manobra de apoio
aos tripulantes”, conta o Capitão de Manobras Breno.
Informados erroneamente pelos barqueiros de que não
havia nenhuma embarcação esperando-os, os tripulantes
voltaram para terra para poder contatar o navio do único local
de onde poderiam fazê-lo – a Pousada Aratu. Depois de obterem informações sobre o que realmente havia acontecido,
Guilherme e Leomar não encontraram o barco de pesca que
os levaria até a lancha Arara I, já que os barqueiros haviam
atravessado o rio para regressarem para casa.
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Em mais uma demonstraforte onda atrás da outra, era
ção de solidariedade na série
muito difícil nadar”, revelou o
de incidentes decorrentes do
Marinheiro de Convés.
resgate da enfermeira Mirta, o
O tripulante foi encontrado
gerente da pousada, José Enzo
desacordado por representanVieira de Paula, ao saber das
tes do TNC na praia cerca de
dificuldades enfrentadas pelos
duas horas depois de a emmarítimos, ofereceu-se para
barcação ter virado. Os outros
levá-los de barco até a Barra
dois tripulantes ficaram cerca
para que eles pudessem emde uma hora na água sobre o
barcar na lancha que os levaria
casco do barco emborcado, até
até o navio. “Se o pesqueiro
serem vistos pela lancha Arara
fosse levá-los, certamente, os
I, que resgatou e conduziu os
pescadores passariam a noite
marítimos para o NT Lorena
em alto mar, já que a maré
BR. “Já era final do dia e, como
O Capitão de Manobras Breno Saraiva conta que a Barra é artificial e,
muitas vezes, é preciso depender de maré para entrar e sair com os barcos
estava vazante e já anoiteestávamos contra a luz do Sol, a
cia. Depois que eles ficaram
visibilidade estava prejudicada
sabendo que a lancha estava
porque a sombra se projetava
lá à espera deles, ofereci-me
sobre nós. O auxílio da tripulapara levá-los até a boca da
ção da lancha foi fundamental”,
Barra porque senti que eles redestacou José Enzo.
almente precisavam voltar para
Após se recuperarem dos inbordo”, conta, explicando que
cidentes, os tripulantes salientavazante é o movimento conram que fariam tudo novamente
trário e contínuo das correntes
para salvar a vida da compamarítimas. Os dois tripulantes
nheira de trabalho. “Apesar das
e o gerente da pousada, então,
conseqüências que sofri, conseguiram rio abaixo rumo à
tribuí para salvar não somente
boca da Barra.
a vida da Mirta, mas também a
Quando chegaram, encosminha. Sinto que foi um duplo
taram o barco próximo a um
resgate”, emociona-se Leomar.
banco de areia e olharam ao
Já o Eletricista Guilherme destaredor para verificar a localizacou o apreço à vida: “colaborei
ção da Arara I. “A embarcação
para que a minha colega de
O Técnico de Segurança Pratine revelou que já houve incidentes similares
com
trabalhadores
do
TNC,
apesar
de
nenhum
ter
tido
a
dimensão
deste
era muito pequena e, com nós
trabalho ficasse bem, mas fiz
três a bordo, carregava um
isso além do meu sentido de
obrigação; fiz por respeito ao ser humano”.
peso de mais de 200 quilos. Sentei-me na proa, o Guilherme
Os fatos ocorridos com os tripulantes do Lorena BR, além
no meio e o Enzo na popa”, lembra Leomar. Como a lancha,
de evidenciar o espírito de equipe dos homens e mulheres
devido às restrições de calado, permanecia mais afastada
marinheiros, reforçam a necessidade de se criar mecanismos
de onde os marítimos estavam, eles tentaram ir um pouco
mais efetivos ao desembarque em casos emergenciais e ao
além da Barra para se aproximar. Ao tentar sair da arrepronto-atendimento às tripulações nos portos e terminais
bentação, o pequeno barco de alumínio encalhou, ficou de
brasileiros. Lembrando uma das frases do Presidente do
través e, quando tentou desencalhar, fez água.
SINDMAR, Severino Almeida, proferida em um dos inúmeros
Naquele momento, uma forte onda atingiu e virou o
fóruns em que o líder sindical atentou para tal aspecto. “Os
barco, lançando os tripulantes ao mar. O MNC Leomar foi
tripulantes possuem necessidades que são inerentes à vida
jogado adiante, para o lado de terra. “A correnteza estava
e, portanto, não podem estar segregados ao mar”, afirma.
muito forte e não tive tempo de decidir nada. Como era uma
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Após contornarem os incidentes, tripulantes foram
expostos à versão vexatória e inverídica dos fatos
Uma das premissas básicas do jornalismo é a
apuração dos fatos. No Código de Ética dos jornalistas brasileiros, no artigo 7º diz que “o compromisso
fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos,
e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos
acontecimentos e sua correta divulgação”. Contudo,
em um texto publicado em dois veículos do Sindicato
dos Petroleiros do Espírito Santo, em 10 de março
de 2008, tal princípio, bem como a imparcialidade,
parecem ter sido totalmente negligenciados. Os informativos Primeira Mão e Boca de Ferro registraram
os incidentes com os tripulantes do Lorena BR com
notas vexatórias e versões inverídicas do que foi vivido
pelos trabalhadores marítimos.
As notas veiculadas, além de responsabilizarem
o Comandante do navio pelo incidente, trazem informações equivocadas, como a proposição de que “as
condições do mar não permitiam a aproximação do
rebocador” ao NT no momento do resgate da enfermeira Mirta Pacheco e que, por isso, “foi improvisada
a remoção através de um barco pesqueiro”. De acordo
com as reportagens, o Sindicato dos Petroleiros do
Espírito Santo parece desconhecer, entre outros fatos,
que a única forma de a Auxiliar de Saúde ser retirada
de bordo seria através de uma cesta offshore e que o
navio só pode ser amarrado à monobóia do terminal
com as condições climáticas adequadas.
“Todas as pessoas envolvidas sabem que havia
restrição de calado para o rebocador prosseguir
viagem até Barra Nova e que por isso foi utilizado
um barco pesqueiro. Em um caso grave como esse,
com risco de morte, todos a bordo se mobilizaram
para ajudá-los. E o Comandante, por sua vez, utilizou
todos os recursos para assegurar o auxílio em terra.
Essas informações não têm lógica, e, pessoalmente,
por ter acompanhado tudo, fico até revoltado em
tomar conhecimento disso. E como souberam o que
aconteceu se não procuraram os tripulantes do navio?
E se não houvesse essa mobilização, a Mirta estaria
viva hoje?”, questiona o Marinheiro de Convés do
Lorena BR, Lourivaldo Cerqueira Santos. “Certamente

não”, intervém a enfermeira, para depois completar.
“Além disso, as providências para o meu desembarque
foram tomadas logo após o término das manobras de
amarração do navio”, lembra Mirta.
Outra informação não verídica difundida pelo
Sindipetro-ES foi de que o Comandante do navio teria
exigido que os trabalhadores marítimos retornassem
para bordo de qualquer jeito após o transbordo da ASA,
expondo-os a riscos . “Em momento algum fui questionado sobre minhas ações. Tanto a Transpetro quanto
o Sindicato que me representa, que é o SINDMAR,
me deram todo o apoio necessário para superar os
incidentes adversos. Seguimos à risca os procedimentos de segurança. Não é razoável, portanto, que um
Sindicato que não nos representa, e nem ao menos
tenha procurado os tripulantes do navio para saber o
que realmente aconteceu, apresente uma notícia como
essa”, desabafa o Comandante Guimarães.
O Consultor Jurídico da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na
Pesca e nos Portos, Edson Martins Areias, ressalta que
por mais que as Constituições dos países democráticos
assegurem a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão não pode constituir-se como arma
para apartar-se da verdade ou distorcê-la. “É dever do
comunicador primar pela notícia honesta antes de se
render ao sensacionalismo ou a interesses politiqueiros.
Os jornais do Sindipetro-ES agiram na contramão do
mínimo ético ao divulgar informações absolutamente
dissociadas da verdade sem, sequer, darem-se ao
trabalho de colher a versão do Comandante do Lorena
BR, que é um profissional de longa e honrada folha de
serviços e de inquestionável solidariedade a seus pares
e subordinados”, afirma o advogado Areias.
Edson Areias salientou, ainda, que ao tentar enxovalhar a imagem de um profissional sério, o SindpetroES atentou frontalmente contra a credibilidade dos
sindicatos, que devem ser agentes de promoção da
justiça e da dignidade do trabalho. Tal atitude é paradoxal, portanto, aos deveres de uma entidade que
representa os interesses de trabalhadores.
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Pela segurança a bordo
e nos terminais

Polícia Federal pede apoio
ao SINDMAR

Pela primeira vez na Região Norte,
o SINDMAR reuniu a bordo de navio
as entidades voltadas para a proteção
de instalações portuárias e de navio
em terminais. O encontro aconteceu
no navio petroleiro Itamonte no dia
7 de agosto, na ocasião em que a
embarcação estava fundeada em
Belém, no Pará. Na reunião, os representantes debateram questões e
buscaram soluções a fim de evitar que
os marítimos e os navios sejam alvos
de ratos d’água (assaltantes).
Além do SINDMAR, a Polícia
Federal, a Capitania dos Portos da
Amazônia Oriental, a Companhia
Docas do Pará e a Secretaria de
Segurança Pública deste mesmo
estado participaram do encontro. O
Sindicato decidiu reunir estas entidades após receber a informação de
que recentemente o navio Itaituba,
também da Transpetro, foi alvo de
marginais no terminal de Miramar,
na capital paraense. O Comandante
da embarcação, CLC Lucena, relatou
que três homens chegaram num pe-
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SINDMAR reúne
entidades do
governo e
do setor marítimo
para debater
esta questão
no Norte do país
queno barco e, pelo dolfim, um dos
assaltantes – que estava armado com
um machado – chegou até a popa do
Itamonte e cortou os cabos de atracação. “Naquele momento, um Oficial
mercante que estava de serviço começou a gritar e o assaltante se jogou na
água”, conta Lucena, sem identificar o
tripulante que fez o alerta. Na opinião
do Comandante, “a proteção deve ser
advinda do terminal ou porto para
dar logística necessária a fim de que
embarcação e todos a bordo tenham
condições de operar. As vidas dos
tripulantes estão expostas”.
O representante da Companhia
Docas do Pará, Ailton da Silva, informou que o terminal de Miramar possui
14 câmeras, mas apenas sete estão
em funcionamento. Ele explicou que
as outras ainda não entraram em operação devido à demora no processo
de licitação para contratar empresa
de manutenção dos equipamentos.
“A CDP já iniciou processo licitatório
de R$ 1,5 milhão para implantar o
sistema SRTV em todos os portos da

Região Norte e atender às exigências do código ISPS”, justifica. Ailton
lembrou ainda que a estrutura atual
em Miramar não comporta refletores
para iluminar áreas escuras de pontos
vulneráveis, como o dolfim do píer
2. Por isso, o projeto de iluminação
da área portuária do terminal está
sendo desenvolvido e, de acordo com
Airton, deverá entrar em operação até
dezembro.
Após a tentativa de assalto, o
terminal de Miramar tomou algumas
medidas para aumentar a proteção
das instalações, como rondas ostensivas e buscas no dolfim de atracação,
que é foco de ratos d’água através
dos cabos. “Por incrível que pareça,
nunca tivemos ocorrência no píer 1.
Neste ano, tivemos apenas dois casos
no píer 2. Achamos, principalmente,
que isto ocorra por estarmos próximo
à Vila da Barca (periferia de Belém),
de onde, provavelmente, vêm os
assaltantes”, acredita o Supervisor de
Segurança do terminal de Miramar,
Gilson André Ferreira.

Na reunião, o representante da
Polícia Federal, Juner Barbosa, afirmou
que a Delegacia de Polícia Marítima entrará em operação no porto de Belém
até o primeiro semestre de 2009.
“A Depom irá atuar com 20 agentes
e quatro embarcações, operando e
fiscalizando toda a região para coibir
a ação dos ratos d’água”, conta Juner
Barbosa, que também é Presidente
da Comissão Estadual de Segurança
Pública nos Portos, Terminais e Vias
Navegáveis, Cesportos. Na ocasião,
a Polícia Federal pediu apoio ao
SINDMAR para encaminhar pedido
à Marinha do Brasil para capacitação dos agentes federais que irão
pilotar as embarcações. O Diretor de
Relações Internacionais do Sindicato,
Darlei Pinheiro, conversou com o representante da Capitania dos Portos,
CMG Ventura, sobre a possibilidade de
juntos solicitarem ao Comandante do
Ciaba a organização de um treinamento para os agentes federais.
Durante a reunião, o Sindicato
salientou a necessidade da criação de
regras de segurança e proteção às embarcações e às instalações portuárias
nas áreas críticas. “A área de fundeio
e o terminal de operações de Miramar
devem ser incluídos”, afirma Darlei. “A
questão do acesso ao terminal de tripulantes e seus familiares deve ser analisada de forma apropriada. Há casos
em que os marítimos são confundidos
e apontados como pessoas nocivas à
lei e à ordem”, completa o Diretor do
SINDMAR. Após conversa com o Oficial
Lucena, Darlei disse que o Comandante
do Itaituba sugeriu a implantação de
um transporte que leve os marítimos
desde a entrada do terminal até o
acesso às embarcações.

Na reunião, o Delegado do SINDMAR, Darlei Pinheiro, salientou a necessidade da criação de regras de segurança e
proteção às embarcações e às instalações portuárias nas áreas críticas

O Delegado da Polícia Civil, Raimundo Benassuly, destacou que a
interação entre os órgãos de segurança
pode melhorar a operacionalidade da
segurança nos portos. Atualmente, a
entidade dispõe de uma Delegacia
Fluvial e duas embarcações para rondas
nos rios. Contudo, devido ao tamanho
territorial do estado, o Delegado reconheceu a dificuldade em fiscalizar
tudo. “Agendamos uma reunião com
a Guarda Portuária de Miramar e a
Polícia Militar. Nossa idéia é disponibilizarmos um contato direto através
de aparelhos celulares para registro
dessas ocorrências. Quando houver

suspeita de ataque de ratos d’água,
a segurança do terminal poderá nos
acionar para viabilizarmos uma ronda
na área”, informa Raimundo.
Ao final do encontro, a Companhia
Docas do Pará afirmou que vai repassar
toda a programação de navios que
atracam no terminal de Miramar para
a Delegacia Fluvial da Polícia Civil do
Pará. Desta forma, Ailton da Silva acredita que as rondas possam ser feitas
no momento de operação das embarcações. As entidades confiam que este
encontro é uma luz no caminho para
criar soluções de segurança e proteção
aos navios, portos e terminais.
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Luta coletiva por melhorias

Respeito pelas
marítimas

FOTOS: DIVULGAçãO

Jovens oficiais confiam que vitórias são conquistadas
através de participação e consciência sindical

O bom profissional marítimo não é aquele que apenas
se dedica e empresta suas ótimas qualificações para a
atividade mercante. A percepção de visualizar todas as
características do mercado de trabalho e conhecer a realidade dos trabalhadores não só no Brasil, mas em outros
países, é cada vez mais importante.
Este sentimento aguçado, porém, requer uma ideologia
sindical. Para aflorar este conjunto de idéias e filosofia de
defesa dos direitos dos trabalhadores, o SINDMAR trabalha
para despertar esta consciência nos jovens.
Entre os dias 14 e 19 de junho de 2008, duas jovens
oficiais mercantes se uniram ao Sindicato e participa-
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ram do ciclo de debates promovido pela Federação
Internacional em Trabalhadores em Transporte, ITF. Neste
encontro que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, cerca
de 200 dirigentes sindicais de diferentes países
se reuniram para debater
assuntos pertinentes a
trabalhadores ligados a
modais de transportes.
Tão logo retornaram ao
Brasil, as oficiais mercantes
Caroline Malveira Pinto

A Oficial Laura Feitosa Teixeira, de 27
anos, acompanhou a colega Caroline na
viagem que fez à Suécia para participar
do ciclo de debates promovido pela ITF.
A Oficial cearense mostrou-se atenta
aos problemas que cercam o cenário
do mercado de trabalho dos marítimos
no mundo.
Demonstrando grande interesse
em assuntos do mercado do trabalho
marítimo, Laura participou do encontro
internacional das marítimas. Na ocasião, a Oficial conheceu a realidade de
outros países. “Há inúmeros registros
de assédio ou mesmo abuso sexual
com companheiras de outras nacionalidades. Nós, brasileiras, felizmente
estamos em situação confortável na
questão comportamento a bordo”,
relata Laura. A Oficial contou que
ficou surpresa ao conhecer situações
praticadas, principalmente em países
asiáticos, em que marítimas recebem remunerações inferiores às dos
homens, mesmo desempenhando
funções notadamente iguais.
Aliás, a diferença salarial entre
homens e mulheres com mesma função

foi uma questão bastante debatida.
“Neste ponto, felizmente, o Brasil não
está incluído. A nossa situação empregatícia é igualitária, graças à luta do
SINDMAR para todos os seus representados”, reconhece a Oficial.
A marítima brasileira ressaltou a
atual situação do setor no Brasil. “Não
tem tanto tempo assim que era difícil
encontrar bons empregos. Quando a
gente encontrava, éramos obrigados a
nos submeter às condições precárias
e desfavoráveis de trabalho a bordo.
As empresas não tinham interesse em
aceitar condições de Acordos Coletivos
de Trabalho e havia uma desvalorização
de mão-de-obra. Nos últimos 15 anos,
após muita luta e vitórias, conquistamos
respeitabilidade”, afirma.
Laura relatou, também, que a questão da maternidade não é exclusiva das
marítimas brasileiras. “É preocupação
mundial o fato de as mulheres perderem
benefícios durante ou após o período de
gestação. No Brasil, percebo que muitas
empresas evitam a contratação de mulheres, por causa da possibilidade de elas
engravidarem e, assim, os armadores
contraírem custos extras. Conversei com
companheiras estrangeiras e vi que, em
alguns países, as mulheres trocam para
uma função pior e perdem benefícios

Alves e Laura Feitosa Teixeira receberam a equipe de reportagem da UNIFICAR para contar suas experiências e visões
sobre o panorama do mercado mundial para marítimos. A
Oficial Caroline, de 26 anos, dedica seu talento atualmente
à Pan Marine. Antes, a Oficial paraense trabalhou por dois
anos na Transpetro.
uNIFIcAr – Como a senhora analisa a oportunidade de participar com o SINDMAR destas reuniões internacionais?
cAroLINE – Foi uma grande oportunidade em minha carreira. Nesta viagem que fiz à Suécia, participei do Seminário
Internacional para a Mulher Marinheira e Portuária, da

salariais quando retornam à atividade”,
conta Laura. “Em contrapartida, há países
europeus que estão na vanguarda de
proteção de direitos femininos, que possuem leis que cobrem benefícios por, no
mínimo, dez meses”, completa.
Por fim, a Oficial da Transpetro alertou os colegas sobre a importância de
lutar pelos direitos e melhorias. “Não
devemos nos aproveitar da condição
de relativo conforto que o mercado de
trabalho, hoje, nos proporciona para nos
acomodarmos. Devemos estar atentos
para que essa situação não se transforme em dificuldades que outras nacionalidades enfrentam. Temos de unir
nossas forças para lutas significativas ao
avanço de nossas categorias e, principalmente, para continuarmos progredindo.
Somente assim conseguiremos manter
respeito e força”, opina Laura.

Conferência da Seção de Marítimos e do Comitê de Práticas
Aceitáveis. Não participamos das demais porque eram
assuntos que não estavam ligados diretamente ao nosso
objetivo.
uNIFIcAr – A sua participação representa a inauguração
de uma nova fase de participações das mulheres da base
embarcada no contato direto com questões sindicais. O que
isso significa para a senhora?
cAroLINE – Tanto a minha participação quanto a da Laura
são vistas por nós mesmas como aprendizado. A cada ano,
o efetivo de mulheres na nossa Marinha Mercante aumenta
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Guarda Costeira dos estados Unidos
e Cesportos visitam CSA
Norte-americanos e brasileiros conhecem tecnologia
utilizada no mais avançado centro de simulação e
assistem a exercícios simulados

e nós, mulheres, precisamos estar atentas a tudo o que
acontece no mercado de trabalho. Isso envolve, também, a
participação no dia-a-dia do nosso Sindicato.
uNIFIcAr – O que você aprendeu durante estas reuniões?
cAroLINE – Nesta viagem que fiz a convite do Sindicato, pude
compreender um pouco mais sobre o mercado de trabalho
em diferentes países e as dificuldades vividas por nossos
companheiros estrangeiros em suas nações. Testemunhei
que há muitos países que têm condições bem inferiores às
encontradas aqui no nosso setor.
uNIFIcAr – Na sua avaliação, o mercado marítimo brasileiro
é melhor do que os outros?
cAroLINE – Nem tanto. Temos que lutar por muita coisa. Há
muito o que melhorar. Mas não posso deixar de comentar,
também, que o mercado brasileiro está acima de muitos
outros. Tem países que enfrentam problemas gravíssimos,
como o embarque de tripulantes de nacionalidades diferentes
das nativas. Isso acontece porque determinadas nacionalidades de tripulantes que não são bem qualificados custam
barato a empresas de navegação e se sujeitam a qualquer
condição a bordo.
uNIFIcAr – Como a senhora analisa a atual situação da
cabotagem no Brasil?
cAroLINE – No Comitê de Práticas Aceitáveis houve discussão
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sobre diversos itens. Um deles, talvez o mais preocupante
para nós, é justamente sobre isso. O nocivo critério de
exceções para a abertura das fronteiras nacionais de cabotagem possibilitaria navios com tripulantes de outras nacionalidades operando regularmente na nossa cabotagem.
Isso afetaria diretamente a tranqüilidade que encontramos
atualmente no Brasil, pois não obrigaria mais o contratante
a empregar brasileiros, cujos salários, devido aos avanços
em nossos Acordos Coletivos e manutenção de legislação
nacional que conseguimos manter por nossa luta através
do Sindicato, são um dos mais altos do mundo.
uNIFIcAr – Hoje, qual a sua visão sobre a nossa Marinha
Mercante?
cAroLINE – Pude constatar que, para muitos, o Brasil serve
como referência na questão de negociações coletivas de
trabalho, assim como salários, tempo de embarque e imposição de operações de navios de bandeira nacional. Nossa
categoria precisa perceber que estamos inseridos em um
mercado internacional que está sempre atento às oportunidades e mudanças de cenários. Nossa costa atrai muitos
investidores mundiais que encontram nas atuais condições
brasileiras uma oportunidade para alavancar seus lucros.
Neste cenário, precisamos estar organizados com forte
participação coletiva para defendermos nossos interesses.
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Jon Whitlow e Brian Orell conversaram com Laura e Caroline sobre temas relacionados aos trabalhadores ligados a modais de transportes

Representantes da Coastguard (Guarda Costeira dos Estados
Unidos) e coordenadores e suplentes das Comissões Estaduais
de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis,
Cesportos, visitaram o Centro de Simulação Aquaviária no dia 5
de agosto de 2008. Na oportunidade, brasileiros e norte-americanos conheceram os detalhes do CSA, que está instalado
na Sede do SINDMAR, no Rio de Janeiro.
Durante a visita, os norte-americanos, que já tiveram
contato com os mais importantes centros de simulação do
mundo, afirmaram que o CSA impressiona pela integração
total entre equipamentos e softwares. Já o Delegado-Chefe
do Núcleo Especial de Polícia Marítima do Rio de Janeiro, Luiz
Carlos de Carvalho Cruz, disse que a vinda da Guarda Costeira
dos Estados Unidos é importante para a troca de conhecimentos. “Os norte-americanos viram que nós temos centro
de referência”, afirma o Delegado da Nepom, que visitou o
CSA com os guardas costeiros.
Na mesma semana, o Delegado Cruz também coordenou
a turma do curso de Segurança Portuária, que foi ministrado
pelos guardas costeiros norte-americanos. As aulas foram

Os representantes da Guarda
Costeira dos Estados Unidos
e das Cesportos observam
o funcionamento dos
equipamentos e dos softwares
no CSA (acima)
O Delegado da Nepom, Luiz
Carlos Cruz, afirma que a
troca de conhecimentos com
os guardas costeiros norteamericanos é importante para
o desenvolvimento do trabalho
aqui no Brasil (ao lado)

voltadas exclusivamente para os coordenadores e os suplentes
das Cesportos. “Tem portos brasileiros que são grandes e, por
isso, convocamos não só os coordenadores, mas os suplentes
também”, explica Cruz. O curso, que foi realizado na Sede do
SINDMAR, abordou os métodos introduzidos pelo ISPS Code,
além de ter tratado sobre a prevenção e o controle de outros
crimes, como sabotagem e ameaça mediante extorsão.
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Novos programas para aprimoramento
dos recursos de ensino
Ao seguir a rota de oferecer constante excelência nos recursos de capacitação, a Fundação Homem do Mar, entidade
que administra o Centro de Simulação Aquaviária, instalado
na Sede do SINDMAR, no Centro do Rio de Janeiro, investe
em novas ferramentas de ensino. Recentemente, a sala dos
simuladores de Posicionamento Dinâmico e Navegação do
CSA passou a contar com novos programas de simulação,
como o Radar ARPA e o ECDIS.
Com a novidade, os alunos e alunas dos cursos de DP
têm a opção de escolher entre os três principais fabricantes de programas do mercado – Furano, Sperry Marine e
Kelvin Hughes. Os marítimos foram informados de que o
sistema ECDIS passará a ser obrigatório nas embarcações
a partir de 2010. Este simulador de sistema de navegação
em cartas eletrônicas tem como base o produto Navi-Sailor
3.000, trazendo a cobertura da costa brasileira e de todo
o mundo com mapas digitais vetoriais. O simulador Radar,

New programs for
improving teaching
resources
To follow the route on offering constant excellence
on skill resources, FHM (Seafarer’s Foundation, the entity
that manages CSA, the Waterways Simulation Center,
enclaved within SINDMAR’s headquarters downtown Rio
de Janeiro) invests on new didactical tools . Recently,
the simulation rooms for Navigation and Dynamic
Positioning of CSA incorporated new programs as ARPA
Radar and ECDIS.
After this innovation, attendants of DP courses have
the option to select one of the three most important pro-

O CSA passou a utilizar recentemente o modelo matemático do navio aliviador Navion Stavanger nos treinamentos avançados de Posicionamento Dinâmico
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integrado ao simulador de Posicionamento Dinâmico, que já
apresentava o Passadiço cego para manobra dos modelos de
navios, agora oferece condição única para o monitoramento
do entorno da embarcação manobrada para o treinamento.
Desta forma, o Centro de Simulação Aquaviária passa a
dispor de simulador de Radar do Passadiço cego (Conning
Station) e de simulador de sistemas de navegação em
cartas eletrônicas.
Além destes simuladores, o CSA adquiriu o simulador de
VTS (Vessel Traffic Service), que propicia uma ferramenta
para o monitoramento do tráfego a partir de uma estação
em terra. Outra característica deste simulador é a integração com o simulador de Gerenciamento de Crises, que é
fundamental para a coordenação de operações de combate
à poluição por óleo e nuvem tóxica.
O CSA recebeu, também, o modelo matemático do
navio aliviador Navion Stavanger e passará a utilizálo nos treinamentos avançados de Posicionamento
Dinâmico. Navegando na rota de contínua melhoria
nas instalações e nos recursos didáticos, o simulador
de manobras passou a contar com um painel avançado

grams on the market – Furano, Sperry or Kelvin Hughes.
Seafarers are aware that ECDIS system will be mandatory
after 2010. This Navigation System Simulator is based
on the Navi-Sailor device, which encloses the coverage of the Brazilian coast and of the whole world with
vectorial digital maps. The Radar Simulator integrated
to the Dynamic Positioning Simulator – which already
included the blind bridge for ship maneuvering – now
offers an unique condition for monitoring the vicinity of
the vessel being maneuvered in the training sessions. This
way, CSA incorporates the blind bridge radar (Conning
Station) as well as the simulator for navigation systems
on electronic charts.
In addition, CSA acquired the VTS – Vessel Traffic Service
– Simulator which provides a device for monitoring the traftraf
fic from a land based station. Another characteristic of this
Simulator is the integration with the Crisis Management
Simulator which is of utmost importance for the coordination of fighting operations on oil and toxic smog.
CSA has well received the mathematical model of relief
ship Navion Stanger and will be using it for advanced
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de falhas e gerenciamento de sensores para o DP. Ali,
o Instrutor tem condições de criar quaisquer situações
que exigirão dos oficiais pleno domínio da operação
deste sistema. O simulador de Praça de Máquinas e de
operações com cargas líquidas, baseado em PC, também
recebeu atualização, incorporando a interface gráfica
para novos equipamentos. Durante visita ao Centro, o
Instituto Náutico, renomada entidade inglesa do setor,
sugeriu a implantação deste novo recurso para o simulador de Posicionamento Dinâmico. Este foi apenas um
dos itens propostos para que fosse mantida a excelência
em treinamento do CSA. Durante os testes de aceitação,
após as atualizações realizadas, a Coordenação do CSA
colocou em prática o treinamento integrado entre todos
os simuladores. A embarcação virtual navegou tranqüilamente sem apresentar qualquer problema.

outros rumos
Em abril de 2008, a Petrobras se encontrou com a
Fundação Homem do Mar para a realização de um estudo
pioneiro no Brasil para a criação dos terminais flexíveis de
Gás Natural Liquefeito. O resultado disso foi a instalação da
primeira unidade no Ceará. Para operar naquela localidade,
a Petrobras afretou por dez anos o navio de regaseificação
de GNL Golar Spirit, que é a primeira embarcação metaneira
no mundo convertida para realizar regaseificação de GNL a
bordo. Além de ajudar na complementação dos conhecimentos dos trabalhadores marítimos, o CSA pretende auxiliar na
pesquisa brasileira para o desenvolvimento de novas soluções
para os setores marítimo, portuário, naval e pesqueiro.
Em projetos similares, o CSA tem capacidade para desenvolver todas as opções possíveis de operações para atracar
e desatracar, além de um estudo de zona de segurança
exigida e de manobras e planos de emergência. Assim, o
Centro de Simulação Aquaviária trabalha para reduzir ao
máximo o risco de acidentes.
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training on Dynamic Positioning. Sailing the continuous
route towards improvement of installations and didactical resources, the Maneuvers Simulator integrated na
advanced failure and transducers management board
for Dynamic Positioning.
From that stand the Instructor wil gather conditions
to create any situation to demand from officers plain
mastering on the operation of the system. The Engine
Room and Liquid Load Operation Simulator will be incorporating, in the coming months, the graphic interface
to new equipments.
Some months ago, the Nautical Institute, renown
British Entity, suggested the implement of this new
device for the Dynamic Positioning Simulator. This
has been but one of the suggested items to keep up
the excellence of training at CSA. Durance acceptance
tests, after all actualizations had been performed, CSA
brought into practice the integrated training among all
simulators.

Other routes
In april 2008, Petrobras held a meeting with FHM to
establish a Pioneer research for implementing the flexible terminals for Natural Liquified Gás. As a result the
first unit was set in Ceará. Petrobras hired re-gasing ship
GNL Golar Spirit , for tem years, to perform re-gasing
on board. More than helping to complement the skill of
Brazilian seafarers, CSA also intends to cooperate with
the Brazilian research on new solutions for maritime
harbour, naval and fisheries activities.
In similar projects, CSA has the capacity to develop
all possible mooring operations, plus a study on safety
zones required for maneuver and emergency plans.
Thus, CSA works for reducing to a minimum the risk
of accidents.
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Qualificação de primeiro
mundo é aqui
Oficiais que participam dos cursos de DP do CSA
ressaltam excelência no treinamento
O ano de 2008 foi marcante para os oficiais mercantes que buscam constante
aprimoramento profissional.
Inaugurado em novembro de
2006, o Centro de Simulação
Aquaviária, que após a visita
d e m em b ros da co miss ã o
de certificação do Instituto
Náutico, de Londres, em junho
do ano seguinte, passou a estar
autorizado a realizar cursos de
Posicionamento Dinâmico e
emitir o Log Book, atendeu à
demanda e ministrou diversos
cursos de DP ao longo do ano
pass ado. No primeiro ano
completo (em 2007, o primeiro
curso de DP só foi realizado no
segundo semestre), a Fundação
Homem do Mar, FHM, entidade
que administra o CSA, qualificou mais de 200 marítimos.
Por causa da grande procura pelos cursos de DP, o CSA,
que foi idealizado pelo SINDMAR e tornou-se realidade a
partir da parceria com a Universidade Federal do Rio de
Janeiro, a FHM decidiu suprir a demanda pelos cursos e atender com excelência a procura de oficiais mercantes por esta
qualificação. O Diretor Financeiro do Sindicato, Jailson Bispo,
certifica que a decisão foi tomada com responsabilidade, já
que os cursos primam pela qualidade. “Agora, cada vez mais
companheiros e companheiras, brasileiros ou não, podem
ter a oportunidade de se qualificarem como Operador de
sistemas de DP”, conta Bispo.
Para o Oficial João Carlos dos Santos, o curso ministrado no
CSA é superior aos demais. “Eu participei do curso básico de DP
em outro lugar e sinto uma grande diferença. Os equipamentos
daqui do CSA são bem mais sofisticados. A parte teórica é muito

76

Número 26

FOTOS: SINDMAR

importante, mas a prática adotada aqui me fez sentir como se
estivesse numa embarcação de verdade”, relata o Imediato da
Pan Marine. Aliás, a diferença entre o curso de DP ministrado
no CSA e em outros simuladores foi apontada por alunos
que tiveram a oportunidade de assistir a aulas no Centro de
Simulação Aquaviária e em outros locais. “Houve mais de um
caso em que tive de parar o cronograma do curso avançado
para rever conceitos que fazem parte do nosso curso básico,
porque os oficiais que tinham feito o nível básico em outro lugar
afirmavam que não conheciam aquilo que estava sendo visto
em sala de aula”, revela o Instrutor Cláudio Henrique Barbosa.
Nos cursos básico e avançado de Posicionamento Dinâmico, os
oficiais aprendem, também, a operar em situações de emergência, como numa eventual falha e falta deste recurso. Os
oficiais sabem que as operações têm bem menos dificuldades
quando o DP é acionado. Contudo, é importante saber comandar

João Carlos dos Santos: “Eu participei do
curso básico de DP em outro lugar
e sinto uma grande diferença.
Os equipamentos daqui do CSA são bem
mais sofisticados”

Priscila Soares Toscano: “O Instrutor
daqui é um profissional da nossa área, o
que facilita a nossa comunicação”

embarcações em quaisquer circunstâncias; até mesmo sem DP,
como faziam os oficiais há três décadas ou mais.
A Imediata da Seabulk Priscila Soares Toscano, que não participou do curso básico no CSA, disse que os equipamentos são
realmente mais modernos. “Além disto, o Instrutor daqui é um
profissional da nossa área, o que facilita a nossa comunicação,
principalmente porque as aulas são ministradas em português”,
conta. O Oficial José Selmo Carvalho da Silva compartilha a
opinião da Imediata. “Aqui, o Instrutor fala a nossa língua
e trabalha na nossa área.
A ssim, os ensinamentos
das aulas são passados com
maior rapidez e o apanhado
de orientações dadas neste
curso acaba sendo maior”,
atesta José Selmo. Para o
Oficial Igor Cavalcante, a interação entre Instrutor e alunos
é essencial para o sucesso.
“Ele não se limita à teoria; o
Karina Dias: “Tenho certeza de que
Instrutor conta experiências
sairei daqui qualificada. Com o
vividas por ele no offshore e,
Log Book, acredito que terei ótimas
constantemente, troca idéias
oportunidades de trabalho”
com a nossa turma”, afirma
Igor. A abordagem da teoria com exercícios nos simuladores,
focando a prática, é uma das didáticas aplicadas nos cursos
de Posicionamento Dinâmico no CSA. A Oficial Eduarda Moura
Pereira de Barros apontou a importância da técnica de ensino.
“Aqui, o pessoal dá ênfase à teoria e não esquece da prática.
Em outros cursos, a gente é treinado para ser um robô. Neste
curso, o fator humano é levado em consideração e valorizado”, opina. A Oficial da Pan Marine disse que o diferencial do
curso ministrado no CSA também é a troca de experiências

José Selmo Carvalho da Silva:
“Os ensinamentos das aulas são passados
com maior rapidez e o apanhado de
orientações dadas neste curso acaba
sendo maior”

Igor Cavalcante: “O Instrutor não se
limita à teoria; ele conta experiências
vividas no offshore e, constantemente,
troca idéias com a nossa turma”

com o Instrutor, estimulando,
desta forma, o crescimento
profissional. Além disto, as
turmas dos cursos básico
e avançado assistiram à
palestra do representante da Kongsberg no Brasil,
Fernando Marques, que foi
O CLC Ronaldo Borges salienta
convidado pela Fundação
a importância de se investir na
Homem do Mar. “Somandocarreira offshore
se as preciosas informações
cedidas pelo Fernando com a experiência passada pelo Instrutor
Cláudio durante o curso, com certeza todos os oficiais saíram
daqui com um conhecimento bem maior e muito bem preparados para enfrentar desafios no mar”, afirma Jailson Bispo.
A procura por novas oportunidades na carreira, o Capitão
de Longo Curso Ronaldo Sérgio Pinto Borges ingressou na
turma do curso básico de DP. “Estava ligado à Norsul e saí
para investir na minha carreira, pois pretendo entrar
no offshore”, revela. Assim
como o CLC, a Oficial Karina
Dias, que se desligou da
Transpetro para se qualificar,
espera conseguir um lugar
ao Sol no offshore. “Tenho
certeza de que sairei daqui
qualificada. Com o Log Book,
acredito que terei ótimas
Eduarda Barros apontou a importância da
oportunidades de trabalho”,
didática dos ensinamentos. “Neste curso, o
confia Karina, que conheceu
fator humano é levado em consideração”
o CSA por intermédio da revista UNIFICAR e soube das
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Luiz Carlos Paz lembra que soube dos
cursos de DP ainda quando o CSA estava
na fase de montagem dos equipamentos.
“Como hoje sou Oficial de uma empresa
que atua no segmento offshore, acho que
este curso será muito importante para a
minha carreira”

Durante a entrega dos certificados, o Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, ressalta a importância do aprimoramento contínuo dos
oficiais através da educação complementar

inscrições do curso de Posicionamento Dinâmico através do
site do SINDMAR. Colega de turma de Karina, o Oficial Thiago
Emídio Cavalcante disse: “O curso de DP no CSA é bastante
comentado no nosso setor e elogiado no segmento offshore”,
conta Thiago, que garantiu que fará a etapa avançada do
curso no futuro, já que voltou a embarcar na semana seguinte ao término das aulas no Centro de Simulação Aquaviária.
Já o Oficial Luiz Carlos Paz lembra que soube dos cursos de
DP ainda quando o CSA estava na fase de montagem dos
equipamentos. “Como hoje sou Oficial de uma empresa que
atua no segmento offshore, acho que este curso será muito

importante para a minha
carreira”, conta o Oficial da
Thiago Emídio Cavalcante:
“O curso de DP no CSA é bastante
Seabulk, que se formou no
comentado no nosso setor e elogiado no
Ciaba há três anos.
segmento offshore”
A combinação dos cursos
ministrados no Centro de Simulação Aquaviária com a excelente e insubstituível formação proporcionada pela Marinha do
Brasil fortalece tanto os trabalhadores quanto o setor marítimo
nacional. “Os cursos ministrados pelo CSA são complementares, já que são voltados para oficiais mercantes, que pela especificidade da profissão, requerem treinamentos simulados”,

O Instrutor Cláudio Henrique Barbosa passa conhecimentos técnicos aos oficiais da turma de DP

explica o Presidente do SINDMAR, Severino Almeida. Além
dos oficiais, as empresas de navegação também se beneficiarão dos cursos de Posicionamento Dinâmico, já que terão
empregados com uma qualificação ainda melhor. Com oficiais

brasileiros qualificados com Log Book – certificado de Operador
de Sistemas de Posicionamento Dinâmico –, as companhias
terão um retorno trabalhista ainda maior. Há casos em que
a empresa mostra-se disposta a investir no funcionário para
participar do curso de Posicionamento Dinâmico. “Entrei em
acordo com a empresa, que financia o curso para mim”, conta
a Imediata Priscila Soares Toscano. No entanto, há um outro
lado que é delatado por um aluno. “Conheço companhias que,
informalmente, preferem contratar marítimos que já possuem
a certificação em DP, ao invés de chamar um profissional e investir nele”, denuncia um Oficial que não quis se identificar.
O fato de os cursos ministrados no CSA terem um foco
específico, sempre em consonância com os interesses estratégicos do setor, contribui para o fortalecimento das categorias
marítimas. Esta cooperação ocorre através da manutenção e
do aperfeiçoamento do conhecimento das funções relativas
à Marinha Mercante, qualificando, ainda mais, o trabalhador
marítimo brasileiro.

Fernando Marques conta sua experiência aos oficiais que concluem o curso com um conhecimento bem maior e melhor preparados para enfrentar desafios no mar

78

Número 26

79

Marinha Mercante do Futuro

Integrando gerações

Aluno: Pedro Henrique Parente Albuquerque
2º Ano de Náutica
Ciaba

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.

Aluno: Leandro Custódio Cunha
2º ano de Náutica
Ciaba

O fortalecimento da Marinha Mercante Nacional

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

Marinha Mercante: um futuro promissor?
aspectos que favorecem nossa atual situação, como a abertura
comum observar nos recém-chegados às EFOMMs uma
da cabotagem brasileira e a criação de centros privados de
busca por melhores perspectivas e independência.
formação de oficiais mercantes. Em busca desse nicho restriAtualmente, temos um cenário favorável, que dá margem
to que é nossa cabotagem, estão não só os armadores que
a este tipo de raciocínio, no qual a carreira na Marinha
exploram a costa brasileira, mas, também, os representantes
Mercante brasileira pode ser bastante promissora. Devemos,
de países que tiveram suas Marinhas Mercantes abertas
no entanto, estar atentos para saber se os ventos continuarão
ao mercado internacional e, agora, buscam a inserção em
soprando a nosso favor.
outros mercados. A razão para esta busca é a luta por meO atual panorama e as projeções de curto e médio prazo
lhores condições para seus marítimos, que são obrigados a
são bastante otimistas para a Marinha Mercante nacional,
trabalhar sobre duros regimes e baixos
no qual podemos destacar a melhoria
salários em navios com Bandeira de
nos salários, o crescimento nas áreas
Conveniência. Também devemos estar
de offshore e cabotagem e a revitali“Não devemos achar que essa
atentos à criação de centros privados de
zação da construção naval brasileira.
situação de relativo conforto,
formação, pois muito facilmente esse
Avançamos, também, na questão dos
na qual nos encontramos hoje,
está
garantida”
acréscimo de marítimos pode levar a
regimes de embarque, visto que a
um desequilíbrio negativo à categoria,
maioria das empresas adota regimes
o que diminuiria nosso poder de nebem mais brandos, se comparados aos
gociação frente às empresas de navegação; isso nos levaria,
de alguns anos atrás. Todas essas conquistas permitiram que
inevitavelmente, a perdas no nosso atual poder aquisitivo.
o marítimo brasileiro, hoje, tenha uma razoável qualidade de
Lembremos que, no início do Lloyd Brasileiro, era grande
vida, podendo sentir-se valorizado tanto no aspecto financeiro
o otimismo quanto à Marinha Mercante nacional. No entanto,
quanto no social.
decisões erradas e falta de preocupação com o resguardo
Não devemos, no entanto, achar que essa situação de
desse segmento levou por terra o sonho do longo curso
relativo conforto, na qual nos encontramos hoje, está garanbrasileiro, que foi seguido por um período de grande pessitida. Fruto de muito trabalho, a forma como está organizada
mismo na profissão.
nossa Marinha Mercante serve, inclusive, de comparação
Em suma, vivemos uma época de grande otimismo, assim
positiva por representantes de países que lutam por melhores
como no passado; mas devemos estar atentos e unidos para
condições para seus marítimos.
lutar contra medidas e projetos que venham prejudicar a
Não podemos ser inocentes. Devemos ter consciência de
manutenção de nossa qualidade de vida e o desenvolvimento
quão internacionalizado é o nosso segmento e de como nossa
de nossa atividade para que não entremos, novamente, em
união é importante a fim de que possamos fazer frente às
mais um período de marés baixas.
crescentes pressões que existem para a mudança de alguns

É
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marítimos anualmente. Mas, ainda não é o suficiente. Sem dúvida,
ntes de começar a descrever pensamentos, gostaria de ratificar
esse é um setor da economia que merece atenção especial e
o tanto que instiga tentar mostrar em poucas linhas o que
requer dos governos total empenho, buscando sempre a melhouma história levou muitos séculos para contar. Podemos dizer que os
ria das instalações e a total satisfação daqueles que compõem a
primeiros passos dessa jornada se deram em virtude da bravura de
Marinha Mercante Nacional. Os vários países que integram o pátio
povos antigos que de alguma forma conseguiram ver além de seu
econômico dessa atividade procuram a todo instante formas de
tempo e vislumbrar a grandeza que esses atos herdariam. Inúmeros
melhorar os contextos gerais da navegação, incluindo em suas disforam os grupos que contribuíram com suas técnicas e descobertas
cussões temas como: regime de embarque, condições de trabalho,
para a formação da base naval que temos hoje. Dentre esses, temos
salários, fortificação da indústria naval, melhorias nas condições
os Fenícios, os Hebreus, os Persas, os Portugueses e muitos outros
dos navios e diversos outros assuntos de interesse comum aos
que, de uma forma ou de outra, contribuíram para fortalecer esse
trabalhadores dessa área.
império marítimo.
Com isso, não podemos deixar que o nosso país retroceda.
Olhando em paralelo para os povos de ontem e os de hoje
Devemos incentivar de todas as formas o ressurgimento da nossa
podemos constatar que a vontade de evoluir era uma coisa comum
Marinha Mercante, estimulando sindicatos em defesa dos direitos
para os dois, porém os recursos dos quais dispomos atualmente
dessa categoria de trabalhadores que tanto
nos permitem obter o sucesso de forma
se dedicam em benefício do nosso Brasil.
mais breve. Mas isso só foi possível graças
Se pararmos para constatar o que está
à enorme disponibilidade de aprender
“Sem dúvida, esse é um
acontecendo ao nosso redor com fatos
que o homem deu ao seu tempo. O gosto
setor da economia que merece
relacionados a essa área, iremos bater de
pelas descobertas alimentava a vontade
atenção especial e requer dos
governos total empenho”
frente com a falta de organização de alguns
desenfreada de buscar rotas alternativas
setores da economia que colocam barreiras
para a evolução desse meio de transporte
para o desenvolvimento. É inquestionável
tão importante. Foi em virtude da formação
que a falta de uma indústria naval forte no país é uma realidade,
dessas novas ideologias e conceitos para as inquietudes do homem
injustificável a existência de navios inseguros operando nas nossas
moderno que a atividade marítima foi impulsionada a dar um salto
águas e imperdoável que não tenhamos navios construídos no
gigantesco rumo ao futuro. Muitas foram as renovações na forma
país, de propriedade de empresas nacionais e tendo uma tripude se ver a necessidade de ter uma Marinha Mercante audaciosa e
lação autenticamente brasileira. Depende de cada um de nós,
tenaz que atue para erguer cada vez mais uma nação.
marítimos, lutar por nossos direitos e exigir que as demais partes
Esses são os princípios que ajudam a entender o contexto atual
façam seu trabalho.
da atividade marítima, bem como o empenho dedicado pelos
O fato é que se ficarmos dependendo de pessoas sem conheciprofissionais dessa atividade tão gratificante e que contribui com
mento prévio do que fazer para evoluir e que ficam colocando bartantas riquezas. É importante frisar que essa evolução do modo de
reiras para o desenvolvimento, ficaremos eternamente à mercê dos
pensar e agir contribuiu para que as nações deixassem de lado certas
países mais desenvolvidos e de fato o futuro não será nada promissor.
atitudes marinheiras que visavam o lucro fácil, como a pirataria, e
Porém, se continuarmos a lutar em defesa da modernização e expassassem a se ocupar com atividades que de fato contribuem para
pansão da frota nacional, se insistirmos na maior segurança ofertada
a solidificação das bases estruturais de uma pátria.
aos tripulantes, se tentarmos implementar um pátio industrial naval
No Brasil não poderia ser diferente. Muitas são as marcas dos
e continuarmos a lutar por nossos direitos, sem dúvida, poderemos
valores dados a essa atividade que movimenta 90% do comércio
esperar muito da Marinha Mercante.
e contribui para a formação técnica e profissional de dezenas de
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experiência
e primazia a serviço
da Marinha Mercante
Perfil mundial
dos marítimos
aponta para
profissionais cada
vez mais velhos
Além da pressa no estabelecimento de
uma nova frota tradicional brasileira, já que
os navios estão com idades avançada, o setor
marítimo clama por outra tão importante renovação. A diminuição do número de jovens
com vocação marítima que ingressam na
Marinha Mercante do Brasil – que se destaca
pela qualidade do profissional marítimo – é
uma situação preocupante. E esta condição
atinge, também, os países que utilizam o mar
para transportar mercadorias. De acordo com
dados da organização internacional Bimco
sobre o quantitativo de oficiais mercantes no mundo, a faixa
etária predominante está aumentando gradativamente. Em
outras palavras, hoje, o mercado acolhe oficiais cada vez
mais experientes.
Segundo dados desta pesquisa, os oficiais com mais
de 50 anos são a maioria dos que trabalham no mundo,
atingindo o impressionante índice de 40%; neste mesmo
ano, o menor percentual aponta para marítimos abaixo de
30 anos. Este índice ultrapassa timidamente a casa dos
10%. No início dos anos de 1990, estes percentuais eram
diferentes. Os oficiais até 30 anos eram a menor fatia,
mesmo porque, como em qualquer profissão, o número
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Com o empenho e a dedicação da EFOMM e a colaboração de toda a comunidade marítima, o cenário será revertido no Brasil

de profissionais recém-formados é sempre bem menor do
que o número de trabalhadores em atividade. No entanto,
o que diferencia uma época da outra é o número de oficiais
com mais de 50 anos. Enquanto no início desta década eles
eram – e provavelmente continuam a ser hoje em dia – a
maior fatia do mercado (conforme citado anteriormente),
nos idos de 1990 eles significavam, praticamente, o mesmo
percentual de oficiais recém-formados. Naquela época, o
domínio dos marítimos entre 30 e 50 anos era amplo. A
partir destes números, o SINDMAR conclui que não houve
renovação e nem mesmo investimento significativo em
jovens. O profissional que tinha 40 anos em 1990, por

exemplo, e que fazia parte da maioria, hoje está no grupo
de profissionais em atividade com mais de 50 anos (que é
a grande fatia do mercado atual).
A renovação é uma necessidade em qualquer área profissional. E no setor marítimo não é diferente. No Brasil, os
jovens que ingressam nas Escolas de Formação de Oficiais
da Marinha Mercante, no Pará e no Rio de Janeiro, demonstram vocação pelo mar. A qualidade dos jovens oficiais
mercantes é excelente. Prova disso é que muitos deles
alcançam postos de comando e chefia de embarcações
com menos de dez anos de carreira. E este é apenas um
dos segredos do país que forma mais de duas centenas de
oficiais mercantes altamente qualificados todos os anos.
Além do excelente curso de formação proporcionado pela
Marinha do Brasil, os oficiais ainda podem se especializar
em diversas áreas do setor marítimo. Há cursos de pósgraduação que contribuem para o aprimoramento ainda
maior de homens e mulheres do mar. Há pouco tempo, a

Universidade Corporativa de Marinha Mercante se inseriu
no âmbito acadêmico marinheiro para oferecer educação
complementar. A UCM ministra cursos MBA em Gestão de
SMS e MBA em Gestão de Manutenção de Equipamentos
Marítimos.
Desde a fundação, a UCM promove oportunidades de
qualificação profissional e formação complementar e específica, oferecendo cursos a profissionais do setor marítimo.
A Universidade foca ao aprimoramento coordenado com
as necessidades do mercado marítimo brasileiro. Uma das
características da UCM é colocar em prática os conceitos de
ensino complementar direcionado para as especificidades e
exigências inerentes ao segmento marítimo. A mistura do
foco específico da Universidade com os interesses estratégicos do setor, sem dúvida, contribui para o fortalecimento das
categorias marítimas e da imagem da Marinha Mercante.
Ademais, os marítimos ainda têm a opção de fazer
outros cursos – voltados mais para a prática – para refinar
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do Instituto Náutico – renomada entidade inglesa – conhecer
ainda mais a qualificação. No entanto, até bem pouco
o Centro de Simulação Aquaviária e permiti-lo a emitir o
tempo atrás, esta opção só poderia ser feita no exterior,
Log Book para os cursos de Posicionamento Dinâmico.
já que os melhores centros de simulação encontravam-se
É conhecido não só pela comunidade marítima, mas
na Dinamarca, Estados Unidos e Noruega. Hoje, o Brasil,
por toda a sociedade brasileira que
que conta com alguns simuladores
o número de marítimos a bordo
para o setor marítimo, abraça o mais
foi reduzido nos últimos 30 anos.
moderno complexo de simulação
Todos sabem, também, que os traaquaviária do planeta. O Centro de
O SINDMAR acredita
que
a
união
é
fundamental
balhadores marítimos brasileiros, um
Simulação Aquaviária, inaugurado
para
o
fortalecimento
cada
dos mais qualificados no mercado
em novembro de 2006, é o único
vez
maior
das
categorias
mundial, naturalmente, exigem
centro em que programas de simuque representa
remunerações e condições laborais
lação e equipamentos interagem.
compatíveis com as suas valorosas
A capacidade tecnológica do CSA
virtudes marítimas.
inseriu o Brasil como referência munNa defesa dos valores laborais e
dial em simulação para o setor de
sociais dos trabalhadores, o SINDMAR acredita que a união
transportes aquaviários. Atualmente, tanto jovens quanto
é fundamental para o fortalecimento cada vez maior das
experientes trabalhadores podem se aperfeiçoar no mais
categorias que representa. No entanto, para isso continuar a
avançado centro de simulação sem ter de sair do Brasil. A
acontecer, é essencial a participação de todos no Sindicato.
partir da inauguração deste Centro, a rota da procura por
Apresentando um dos maiores índices de associação sindimelhores centros de simulação girou em 180º, já que, há
cal dentre os países que utilizam interna e externamente
algum tempo, instrutores noruegueses visitaram o CSA para
a Marinha Mercante, o SINDMAR prevê o surgimento de
conhecer a tecnologia empregada nos equipamentos. Os
uma incômoda situação. Hoje, infelizmente, a juventude
conhecidos como líderes no mercado de simulação aquaviámercante ainda não consegue vislumbrar tudo o que o
ria atravessaram o Atlântico para conhecer a tecnologia de
Sindicato fez – e ainda faz – pelas categorias. O associado
ponta empregada no CSA. Poucos meses depois, foi a vez
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Ainda assim, o jovem Oficial deve estar atento e
mais antigo percebe facilmente a evolução que o Sindicato
perceber que ele também é capaz de conquistar mee as categorias tiveram nos últimos 15 anos. Em contraparlhorias através do Sindicato. Hoje, menos da metade
tida, o Oficial recém-formado precisa ter a exata noção de
dos associados do SINDMAR está na faixa entre 20 e
que todas as conquistas e melhorias foram resultados de
30 anos; por outro lado, quase 65% dos representados
esforço, garra, determinação, luta e competência. E todas
têm mais de 50 anos. A realidade
as vitórias foram conseqüências
destes índices do Sindicato pinta
da participação dos representados;
um quadro similar ao apresendesde os avanços nas cláusulas sotado pela Bimco. O baixo índice
ciais e trabalhistas nos ACTs – como
O Oficial recém-formado
precisa ter a exata noção
de associação dos jovens oficiais
a redução gradativa do período do
de
que
todas
as
conquistas
está relacionado, sem dúvida,
regime de embarque, preocupação
e melhorias foram
com a falta de conhecimento da
com marítimas na condição de
resultados de esforço, garra,
potencialidade da Representação
gestante e a redução da diferença
determinação, luta e
Sindical.
remuneratória entre embarcados e
competência
Responsável pela excelente
desembarcados – até a Resolução
formação dos oficiais, a Marinha
Normativa nº 72, que regulamenta
do Brasil promove a formação de
a chamada de tripulantes nas nacentenas de jovens. Todos os anos,
vegações de cabotagem e de apoio
os Centros de Instrução formam mais de 250 oficiais.
marítimo e para as embarcações e plataformas utilizadas
Com o empenho e a dedicação da Escola de Formação
nas atividades de pesquisa e exploração de petróleo no
e a colaboração de toda a comunidade marítima, o real
mar, e a Convenção Marítima Consolidada, que reuniu 68
e lamentável quadro pintado pela Bimco começará a ser
convenções e recomendações para o trabalho marítimo
revertido no Brasil. Assim, o pavilhão nacional continuará
adotadas pela OIT nas últimas nove décadas, além das
a tremular no alto do mastro da excelente qualificação
parcerias que originaram a Universidade Corporativa de
marítima internacional.
Marinha Mercante e o Centro de Simulação Aquaviária.

85

LUCIANA AGUIAR

Oficiais da primeira turma
de SMS da UCM completam curso
Após um ano de dedicação e estudo, os alunos de MBA
de Gestão em SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) da
Universidade Corporativa de Marinha Mercante concluíram o
programa docente da primeira turma da UCM. Após a conclusão do MBA em SMS, os alunos da UCM passaram a ter a
formação complementar necessária para o desenvolvimento
de atividades relacionadas à Marinha Mercante.
De acordo com os estudantes, o apoio dos coordenadores da UCM, principalmente do Gerente da Inspetoria
Marítima da Transpetro, Comandante José Menezes Filho,
foi importante para manter a boa qualidade do curso. “Para
muitos profissionais, é fundamental a especialização em
SMS”, afirma o Comte Menezes.
Segundo o Oficial Oseas Martins Virgolino Filho, o mercado está crescendo e é preciso estar preparado para as
oportunidades. “A preocupação com o meio ambiente é
fundamental. Neste curso, desenvolvemos a capacidade

em avaliar a segurança e os riscos operacionais”, explica o
Oficial. Para o também Oficial Pedro Martins de Lima, “as
empresas se ajustam às exigências do mercado de trabalho
e nós temos de estar qualificados”. A Oficial Michele Silva
de Andrade conta que o mercado já exige profissionais com
este gabarito. “Existe a demanda e quem estuda este curso
sai na frente”, opina. O Oficial Aécio Guimarães Meneses
tem a mesma opinião de Michele e acrescenta: “a carga
horária e as disciplinas estão perfeitamente ajustadas para
ampliarmos o conhecimento sobre SMS”.
Os cursos de Gestão em SMS e Gestão de Manutenção
de Equipamentos, que visam à qualificação ainda maior
dos trabalhadores marítimos brasileiros, continuarão a ser
ministrados na UCM. Os interessados podem entrar em
contato com a secretaria da universidade através do e-mail
secretaria@ucm.org.br ou do telefone (21) 3125-7600 para
saber mais detalhes destes dois cursos.
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Nilson José Lima
Representante da CONTTMAF
junto à RPB-IMO, em Londres

Sessenta anos de IMO
IMO comemora seus 60 anos e os 50 anos que a Convenção
da Organização entrou em vigor
Reabertura da Sede
A Organização Marítima Internacional
(IMO) retornou a sua Sede oficial após 20
meses de reformas em suas instalações,
o que ocorrreu durante a 100ª Sessão do
Conselho, realizada entre os dias 16 a
20 de junho de 2008. Na reabertura da
Sede, a IMO também comemorou seus
60 anos e os 50 anos que a Convenção
da Organização entrou em vigor.
Durante os eventos comemorativos
foram realizados diversos painéis, dentre
eles destacam-se: “A IMO no contexto
das Nações Unidas”, que contou com a
presença do Secretário Geral da ONU,
Ban Ki-Moon, e “Relacionamento da IMO
com a indústria marítima”, que contou
com a participação dos titulares da ITF,
Bimco, Intertanko, IACS, Intercargo e ICS.
A ITF foi representada pelo Secretário
Geral David Crockroft, que externou a
preocupação quanto ao aumento da
criminalização contra os marítimos, os
contínuos atos de pirataria e o bem-estar
dos marítimos.

Desenvolvimentos
tecnológicos
Devido aos constantes avanços tecnológicos, várias aplicações eletroeletrônicas estão sendo desenvolvidas com o
intuito de otimizar a carga de trabalho
a bordo dos navios. Para o acompanha-
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mento das evoluções tecnológicas, deve
ser levado em consideração a necessidade do marítimo possuir conhecimentos
suficientes com capacidade para operar
diversos equipamentos existentes a
bordo. A instrução deve estar sempre
atualizada para que, no momento de
uma tomada de decisão, esta possa ser
realizada corretamente, sem erros ou
hesitação.
A adequada aplicabilidade dos novos
equipamentos necessitará de emendas
a diversos instrumentos da IMO, principalmente na Convenção e no Código
STCW, que atualmente se encontram
em revisão.

Padrões GBS de construção
de navios
No momento atual em que o Brasil
se encontra expandindo sua frota marítima, deve-se ficar atento aos assuntos
relacionados aos “Goal Based Standard”
(GBS) que se encontram em desenvolvimento na IMO.
O objetivo destes padrões é garantir
boa qualidade de construção, de manutenção, de prevenção de acidentes e
de reciclagem dos navios, levando-se
também em considerações o elemento
humano em suas diversas fases, como
o projeto, a construção e as operações
dos futuros navios.

Estes padrões serão obrigatórios
para graneleiros e petroleiros, o que
desencadeará subsequentemente
emendas às Convenções Solas, Marpol,
Load Lines e STCW.

Sistema para identificação e
acompanhamento de navios a
longa distância (LRIT)
O objetivo do sistema LRIT é identificar e acompanhar todos os navios no
mar, sendo que os estados de bandeira
terão o direito de acompanhar os navios
arvorando sua bandeira em qualquer
local do mundo. Os Estados de Porto
terão o direito de acompanhar os navios
de qualquer bandeira que se dirijam para
um porto Nacional e os Estados Costeiros
terão o direito de acompanhar os navios
de qualquer bandeira navegando dentro
das mil milhas de sua costa.
A transmissão das informações de
identificação e de posição será automática, não permitindo o manuseio por
parte dos tripulantes. As informações
dos navios serão transmitidas para
Centros de Dados, que poderão ser nacionais, regionais ou internacional. No
Brasil, a implementação do Centro de
Dados Nacional, com informações dos
navios de nossa bandeira, encontramse bem alavancada e com previsão
de entrar em fase de teste em janeiro

de 2009. Posteriormente, este Centro
de Dados poderá ser expandido para
regional, no qual possuirá também
dados dos navios de outros estados
que desejarem se associar a este
nosso Centro.

Emissões de gases de efeito
estufa pelos navios
(GHG – Greenhouse Gas)
Na visão do Secretário Geral da IMO,
Efthitimios E. Mitropoulos, a situação do
transporte marítimo possui diferentes
características em relação à indústria
de terra no que tange às medidas para
redução das emissões de GHG e que a
diferenciação entre países desenvolvidos
e em desenvolvimento que consta no
Protocolo de Quioto não viria produzir
o efeito desejado. Este protocolo dividiu
os países em dois grupos: O primeiro,
chamado de Anexo I, tem os países
industrializados, grandes emissores de
CO2; o segundo, chamado Não-Anexo

I, possui os países que para atender às
necessidades básicas de desenvolvimento, precisam aumentar a sua oferta
energética e, potencialmente, suas
emissões, no qual o Brasil se encontra.
A fim de possibilitar a implementação
de metas para redução de emissões
e assegurar uma transição economicamente viável, o referido Protocolo
estabeleceu o Comércio de Emissões e
Implementação Conjunta e o Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo.
Durante a 57ª Sessão do Comitê de
Proteção do Meio Ambiente Marinho
(MEPC 57), a delegação brasileira,
chefiada pelo Almirante-de-Esquadra
Carlo Augusto V. Saraiva Ribeiro,
Representante Permanente do Brasil
junto à IMO (RPB-IMO), defendeu a
firme posição do país na qual a IMO
deve desempenhar um papel construtivo e cooperativo na mitigação de gases
do efeito estufa com reconhecimento
explícito de que a Convenção Quadro

das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (UNFCCC) e o seu Protocolo
de Quioto devam permanecer sendo os
foros apropriados para tratar do assunto.
A delegação do Brasil mostrou-se a
favor também que qualquer participação dos países em desenvolvimento, no
esforço para a redução destas emissões,
deve ser apoiada pela transferência de
recursos financeiros e pelo acesso ao
desenvolvimento de tecnologias.
E m s eu s p ro n u n c ia m ento s, o
Secretário Mitropoulos tem destacado
que esta não seria uma barreira instransponível na busca de uma solução
de consenso, apesar da divergência
de visões entre os países membros da
Organização sobre a questão. O secretário geral tem declarado sua firme intenção de apresentar um programa para a
redução do GHG durante a Conferência
das Partes (COP15) da UNFCCC, que irá
ocorrer em dezembro de 2009, em
Copenhagem, Dinamarca.

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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Guaracy Silva
Capitão de Longo Curso

Direção executiva da CONTTMAF
é eleita por aclamação
FOTOS: DIVULGAçãO

Espaço Aberto

Para participar desta seção, os associados deverão enviar textos com no máximo quatro mil toques para o e-mail imprensa@sindmar.org.br

Prescrição para vencer o tempo
S pois; há sempre para nós do mar uma proposta nova de inte-

fosse a referência lógica, e o funcionamento da máquina da vida se

ração, como escola obrigatória de reações prescritas a nos ensinar a

acerto; segundo ela mesma, nada poderia sair errado, senão o tempo

remi-lo, e isso deixa bem claro: o tempo quer nos ofertar a bênção

seria parado para o devido conserto. Para acertar sempre, então evi-

do proveito da vida abundante e bonita, mesmo que achemos que

taria a desatenção e daria com empenho o tempo que fosse preciso

os dias na água e afastados de casa e dos amigos pareçam apenas

ao patrulhamento comportamental. A noção de regra de medidas

com a saudade e a ânsia do regresso. Desde sua gênese e nosso

para evitar o erro trouxe, num feixe de cuidados, o atino do exagero.

ingresso à vida marinheira até onde Deus quiser que cheguemos; o

Duzentos dias se passaram e não conseguira contabilizar um único

tempo parece viajar inteiro dentro de nossos dias. O que fazer com a

dia completo só de acertos plenos, mesmo com todos os cuidados e

necessidade de reparação ou restauração de tudo que fizemos e nos

seus extremos, quando qualquer precaução perde a virtude extraor-

arrependemos ou deixamos de fazer por razões adversas; pelo qual

dinária de ser vista como sensor de limites e se traduz em engano.

também nos entristecemos, na falta absoluta de atitudes certas nos

Errava sempre, errava de novo e outra vez. Todos os instantes de erros

momentos propícios, por estarmos longe, quando poderíamos estar

parados e somados então, já que a proposta fora aceita pelos céus,

ali, ou ainda a nossa presença imediata diante de um fato súbito

adiaram-lhe a chegada da velhice. Ótimo!! Estava previsto em seus

que urge a nossa decisão e não prescinde de nosso caráter vivo e

planos: viveria no tempo apenas os acertos e atrelaria a juventude

influência: tínhamos que estar lá para resolver! Não existe celular que

à magnitude de refém da proposta admitida nos erros que viesse a

desafogue o fluxo de questões e respostas numa ocasião aflitiva. Por

cometer. Todos os seus contemporâneos apresentavam marcas do

esses dias, precisei socorrer minha mãe, exatamente na véspera do

tempo e, intrigados, não entendiam como ela permanecia jovem e

embarque. Sei bem, hoje, separar o que é a mão solidária de uma

bela. Souberam, anos depois, mesmo sem nada ser-lhes dito, contando

administração capaz de entender o afã e a angústia do homem do mar

todos com mais de 50 anos e ela aparentando menos de 30, que havia

mergulhado na vicissitude e no inesperado e aqueles que não conse-

apostado sua vida na sina de satélite segregado a distância, e como a

guem interpretar o momento. Todos à minha volta, na casa que traba-

lua, dispunha de várias facetas de brilho e nuances espectrais, mas,

lho, se cotizaram, e logrei sucesso em atender minha mãe a tempo.

também, como a lua, não tinha vida própria. Descobriram, por fim, que

e o tempo é aquele que passa e nos leva de arrasto, creiamos,

desse dentro de parâmetros favoráveis, avaliados como satisfação e

Mesmo senhor da razão, o tempo, que avançava insólito, parou

sobrevivia recriando instintivamente o que nunca tinham conhecido;

diante do altruísmo. Existem tantas ocasiões em que o tempo

experiências e situações digeridas pelo tempo vivido e somente ele,

ameniza seu andar ligeiro. Se dissermos: metade de nossos dias

o tempo, com o erro embutido, coligado à disposição e à sede de

escoaram-se no mar e continuam como um rio de foz alargada

edificação, trariam: celebrações por conquistas, vitórias atribuídas às

pela erosão, atirando seu caudal nas águas salgadas dos oceanos,

lágrimas da necessidade de crescimento e honra – essa sim, mais do

talvez não estejamos enxergando o quanto a vida nos ensinou

que todas as virtudes, contava com a reputação, e essa, só o tempo

nesse período. Observar de longe o avanço de outros profissionais,

para construir desde sempre. Eles experimentaram, por sua vez, novas

gente com formação diversa, em outras áreas e não estar atento

impressões durante suas vidas, cada um por si, e suas personalidades

ao nosso próprio desenvolvimento é ter a vida perdida no tempo

foram sendo moldadas no aprendizado gradual do cotidiano, que

que nos observa como também perdido enquanto os dias correm.

rompia no amanhecer de cada dia numa proposta de novos projetos

Segue, então, esse conto lúdico: uma certa mulher, que quisera

e metas a serem alcançadas. O escopo de todo dia era se conhecer

sair de si para não contar no tempo seus desacertos, propôs a Deus

o máximo que pudesse, e ficou então caracterizado o desejo ardente

somente acrescentar-lhe os dias bons, onde sua satisfação pessoal

da mágica do saber no coração, para domínio eterno do tempo.
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O Congresso Eleitoral da Confederação
N a c i o n a l d o s Tr a b a l h a d o re s em
Transportes Aquaviários e Aéreos, na
Pesca e nos Portos, CONTTMAF, aconteceu no dia 20 de outubro de 2008 no
Hotel Ilha do Boi, em Vitória. Na ocasião,
a Direção Executiva, o Conselho Fiscal e
suplentes foram eleitos por aclamação
para trabalhar de 3 de janeiro de 2009
a 2 de janeiro de 2012.
A mesa diretora do Congresso
foi composta pelo Presidente da
Confederação, Severino Almeida, pelo
Vice José Adilson Pereira e pelos diretores Odilon Braga, Ricardo Ponzi e Ricardo
Rech. Durante o evento, o Presidente
Severino palestrou sobre a conjuntura
do movimento sindical nacional. Já o
juiz de direito Wesley Collyer ministrou
a palestra “Portos Brasileiros: o modelo
institucional criado pela Lei 8630/93 e
panorama atual”.
A Direção da CONTTMAF é composta
pelos seguintes dirigentes:
diretoria Executiva:
Diretor Presidente – Severino Almeida
Filho; Diretor Vice-Presidente – José

Adilson Pereira; Diretor para Assuntos
Marítimos – José Válido Azevedo da
Conceição; Diretor para Assuntos de
Pesca – Luís Rodrigues Leite Penteado;
Diretor para Assuntos Aeroviários – Luiz
José Couto Martins Braga; Diretor para
Assuntos Aeronáuticos – Edson Martins
Areias; Diretor para Assuntos Portuários
– Severino Francisco dos Santos Filho;
Diretor para Assuntos de Trabalhadores
Avulsos – Mayo Uruguaio Machado
Fernandes; Diretor para Assuntos de
Estiva e Desestiva – Robson Wilson
dos Santos; Diretor para Assuntos de
Navegação Interior – Osmar da Silva;
Diretor para Assuntos de Administração e
Apoio ao Transporte Aquaviário – Valdez
Francisco de Oliveira; Diretor-SecretárioGeral – Odilon dos Santos Braga; Diretor
Administrativo e de Finanças – Ricardo
Leite Goulart Ponzi; Diretor de Relações
Sindicais e Internacionais – Mario Teixeira;
Diretor para Assuntos Parlamentares
– Josué King Ferreira; Diretora para
Assuntos de Relações do Trabalho – Laura
Feitosa Teixeira; Diretor para Assuntos de
Seguridade e Assistência Social – Paulo
César Claudino Lindote Santana; Diretor

de Educação e Comunicação Sindical
– Luiz Fernando Barbosa Santos; Diretor
para Assuntos do Mercosul – Eduardo
Antonio Rech.
Suplentes:
Ali Zini, Antônio Julio Antunes, Antonio Luiz
Pereira de Souza, Aroldo Bandeira Ribas,
Caroline Malveira Pinto Alves, Fernando
Marcelo Cavalcanti da Silva, Jailson Enésio
dos Santos, Jairo da Veiga, José Américo
Gonçalves Pessanha, Manuel Fernandes
da Cunha, Marcílio Barros de Brito, Marco
Aurélio Lucas da Silva, Marco Aurélio
Tarouco de Freitas, Nandir Borges Teixeira,
Paulo Roberto de Paula, Pedro de Souza
e Rosivando Neves Viana.
conselho Fiscal:
Antônio Moreira da Silva, Jailson Bispo
Ferreira e José Marcos Prieto Fernandes.
Suplentes:
Elias José da Silva, Nélson Lins de
Araújo Filho e Paulo César Abrahão.
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Líderes sindicais marítimos visitam CSA
Seafarers’ trade union leaders visit CSA

Membros da ITF
conversam com SINDMAR
sobre setor marítimo
Uma comitiva formada por líderes sindicais marítimos
de diversos países, todos ligados à ITF, que veio ao Brasil
participar do I Simpósio Internacional sobre Condições de
Trabalho Marítimo, visitou o Centro de Simulação Aquaviária,
instalado na Sede do SINDMAR, no Rio de Janeiro. O CSA é
o mais avançado Centro de Simulação do mundo, já que é
o único em que há total integração entre equipamentos e
programas de simulação.
Durante a visita, Jon Whitlow, Mark Dickinson, Steve
Trowsdale, Birger Pederesen, Antonio Fritz e Stephen
Cotton receberam as boas-vindas do Presidente do
SINDMAR, Severino Almeida. Todos estes líderes marítimos estrangeiros ficaram impressionados com a alta
tecnologia aplicada no CSA. O inglês Stephen Cotton
disse que conhece muitos simuladores em diversos
países. “Mas este realmente é o mais moderno. Nunca
vi equipamentos e programas de simulação em total interação”, conta Stephen Cotton. A visita ao moderno CSA
também foi acompanhada por futuros oficiais mercantes
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A Delegation of ITF trade
union leaders of several countries, who attended the First
International Symposium on
Seafarers’ Working Conditions,
paid a visit to CSA – Waterways
Simulation Center, enclaved
within SINDMAR headquarters in Rio de Janeiro, on
December 2008. CSA is the most advanced Watwerways
Simulation Center in the world, and the unique with
total integration among equipments and simulation
programs.
During the visit, Jon Witlow, Mark Dickinson, Steve
Trowsdale, Birger Pedersen, Antonio Fritza and Stephen
Cotton, were welcomed by the President of SINDMAR,
Sverino Almeida.
All foreign leaders remained deeply impressed by the
high technology incorporated by CSA, Stephen Cotton, from
Great Britain, declared that he knows many simulators
around the world, in several countries. “But thie sone is the
most modern. I had never seen equipments and programs
in total interaction” reported Cotton.
Ciaba cadets, future Merchant officers, also took part
in the visit. CSA was Born from a partnership between
SINDMAR and UFRJ (Federal University of Rio de Janeiro)
and was inaugurated in November 2006. Since then,
many authorities as Lanor Minister, Carlos Lupi, Minister
of Fisheries, Altemir Gregolin, Minsiter of Science and
Technology, Sérgio Machado, Minister of Transportation,
Paulo Sérgio Passos, Congress Woman Jandira Feghali
and the Rio State Secretary Júlio Bueno, among others
visited CSA.

LUCIANA AGUIAR

Líderes dos principais sindicatos do mundo atentos ao funcionamento do mais avançado
Centro de Simulação Aquaviária do planeta

Leaders of main trede unions of the world watch the operation of the most Waterways
Simulation Center of the planet

do Ciaba. O Centro de Simulação Aquaviária nasceu de
uma parceria entre o SINDMAR e a Universidade Federal
do Rio de Janeiro, UFRJ, e foi inaugurado em novembro de
2006. Durante este período, diversas autoridades, como
o Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, o Ministro da Pesca,
Altemir Gregolin, o Ministro da Ciência e Tecnologia,
Sérgio Machado Rezende, o Ministro dos Transportes em
2006, Paulo Sérgio Passos, a Deputada Jandira Feghali, e
o Secretário Estadual do Rio de Janeiro Júlio Bueno, entre
outras, visitaram o Centro de Simulação Aquaviária.
No final do encontro, os líderes sindicais marítimos
conhecerem os três andares da Sede do SINDMAR e conversaram sobre diversos assuntos ligados ao setor, como
cabotagem e associação de trabalhadores marítimos aos
seus sindicatos, dentre outros. O Presidente Severino
Almeida contou aos demais líderes que, atualmente, o
SINDMAR apresenta um grande índice de associação. “A
luta para aumentar este percentual não pára. Assim, o
nosso Sindicato será ainda mais forte. A união das categorias é a base para novas conquistas”, afirma Severino.
O crescimento do setor e o desenvolvimento e qualidade
do trabalho de marítimos brasileiros, que são mundialmente reconhecidos como um dos mais qualificados do
planeta, também foram destaques do encontro. Os líderes
marítimos dos sindicatos estrangeiros foram unânimes
em afirmar que o mercado brasileiro é promissor e está
em expansão.

At the closure of the event the seafarers trade union
leaders got to know all three floors of SINDMAR and talked
about several subjects related to the activity as cabotage
and affiliation of seafarers to their unions, among other
themes. President Severino Almeida told other leaders
that, presently, SINDMAR displays one of the hughest
affiliation indexes in the world. “Our struggle to increase
this percentage has no end in order to make our Union
stronger. Bringing the categories together is the base
for new achievements.” Growth of the activity and the
increase of Brazilian seafarers and their work quality,
as worldly acknowledged, were also high points of this
meeting. Foreign trade union leaders were unanimously
to affirm that the Brazilian market is very promising and
still is in expansion.

LUCIANA AGUIAR

SINDMAR

ITF Members
dialogue with
SINDMAR about
the maritime
industry
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Luta sindical contra condições
precárias de trabalho
Trade Union struggle against precarious labor conditions
Simpósio debate mercado marítimo
mundial e destaca importância
do elemento humano
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Para Stephen Cotton, o trabalho no mar é um sistema de procedimentos, regras e ações que
tem como figura central o marítimo
Stephen Cotton : “Seafaring involves a system of procedures, rules and actions, that places
the seafarer as the central reference”

FOTOS: LUCIANA AGUIAR

Após um ano de lutas, muito suor e conquistas, o
SINDMAR, em parceria com a CONTTMAF, organizou o I
Simpósio Internacional sobre Condições de Trabalho Marítimo.
O encontro, que reuniu alguns dos principais líderes sindicais
marítimos do mundo, aconteceu no Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha, no Rio de Janeiro, e contou com o
apoio da Diretoria de Portos e Costas, DPC, e da Federação
Internacional dos Trabalhadores em Transportes, ITF.
Na abertura do simpósio, o Diretor de Portos e Costas,
Vice-Almirante Paulo José Rodrigues de Carvalho, saudou
os palestrantes e destacou a importância da realização do
encontro de principais líderes sindicais marítimos com os
alunos e alunas dos Centros de Instrução de Belém e do Rio
de Janeiro. “Cumprimento, em nome da Marinha do Brasil, as
entidades que tiveram a iniciativa de organizar este importante simpósio”, declara o Alte Paulo José. O Presidente da
CONTTMAF e do SINDMAR, Severino Almeida, ressaltou aos
futuros oficiais mercantes brasileiros o momento histórico
do raro encontro com os demais sindicalistas estrangeiros,
já que é muito difícil reunir todos por causa dos constantes
compromissos profissionais em diversos países. “Tenho certeza de que vocês sabem a importância deste encontro. Na
época em que eu estava na EFOMM, infelizmente não tive
uma oportunidade igual, ou até mesmo parecida, com a que
vocês têm agora”, salientou Severino. Neste dia, a mesa foi
composta pelo Diretor da DPC, Alte Paulo José, pelo então
Comandante do Ciaga, CMG Barcellos, e pelos líderes sindicais Mark Dickinson, Jon Witlow, Stephen Cotton, Antonio Fritz
e Birger Pederesen, além do Presidente Severino Almeida.
O responsável pelo Departamento Especial de Marítimos
da ITF, o inglês Stephen Cotton, que cuida de mais de oito
mil contratos de navios de Bandeira de Conveniência, BDC,

Symposium debates world
maritime activity
and stresses the importance
of the human being
After a whole year of striving, hard work and achievements, SINDMAR, in gear with CONTTMAF, organized
the First International Symposium on Seafaring Work
Conditions at Ciaga (Merchant Marine Academy) in Rio,

disse que o simpósio daria ao público, sobretudo, uma visão
do trabalho marítimo no mundo. O trabalho no mar é um
sistema de procedimentos, regras e ações que tem como
figura central o marítimo. Mas, para isso ser cumprido, é
importante que haja respeito entre empregados e empregadores e que ambos tenham a sensibilidade de saber que
o dueto da vibração e comprometimento dos empregados
com a oferta de ótimas condições laborais é a receita para o
sucesso de todos. A identidade é o reflexo da missão, visão
e valores construídos pelos marítimos.
O Secretário Regional da ITF, Antonio Fritz, disse que a
conseqüência direta do impacto das BDCs nos países do
mercado latino-americano é a falta de uma indústria naval
própria, além de aumentar substancialmente o grau de dependência para países que possuem uma Marinha Mercante
forte. “A perda de rotas comerciais também é inevitável
nestes casos”, revela. O mexicano Antonio Fritz apontou o
elemento humano como o mais importante no cenário do
setor marítimo. Ele afirmou que é o marítimo que previne
acidentes, reduz custos, otimiza recursos e administra com
eficiência as operações a bordo.
No simpósio, Mark Dickinson elogiou as instalações
do Centro de Instrução e disse ter ficado impressionado
com tudo o que ele viu. Dickinson falou para os alunos
e alunas sobre os constantes desafios e circunstâncias
que os marítimos enfrentam no dia-a-dia do trabalho no

on December 4 and 5, 2007, with the support of DPC
– Brazilian Navy’s Harbour and Coast Department and ITF
– International Transportworkers’ Federation.
At the opening of the event, DPC’s Director, Rear
Admiram Paulo José Rodrigues de Carvalho saluted all exposers and underlined the importance of gathering Union
leaders and cadets of both Belém and Rio de Janeiro
Merchant Marine Academies. “We salute, on behalf of
the Brazilian Navy, the Entities that took the initiative to
organize this important Symposium”, stated Rear Admiral
Paulo José. Severino Almeida, President of CONTTMAF and
SINDMAR, stressed to the future Merchant officers the
historical moment of the rare meeting with foreign Union
leaders as it is very difficult to bring them all together
due to their Constant agenda around the world.
“I am sure that you all are aware of the importance
of this meeting. Unfortunately, by the time I was a
cadet, I did not have an equal chance, or even alike, as
this one you have now” Said Severino. The directing
table was composed with Ciaga’s Director, Navy Captain
Barcellos, and Union leaders Mark Dickinson, Jon Witlow,
Stephen Cotton, Antonio Fritz, Birger Pederesen, and
Severino Almeida.
Stephen Cotton, Head of ITF Special Department for
Seafarers, who answers for more than eight thousand
Agreements for FOC – flag of convenience – ships, said
that the Symposium would render the public, most of all,
a vision of seafarers’ work around the Globe. Seafaring
involves a system of procedures, rules and actions, that
places the seafarer as the central reference. But to cope
with that it is important to keep respect among employers
and employees, and that both sides sustain the sensibility
to recognize the duet of the vibration and the commitment
of workers with the offer of excellent work conditions is
the receipt of success for everybody.
ITF Regional Secretary, Antonio Fritz, said that the
direct consequence from the impact of FOCs on the
countries of the Latin American Market is the lack of self
owned naval industry, besides the substantial increase
of the rate of dependence on the countries that possess
a strong Marechant Marine. “The loss of commercial
routes is also unavoidable in such cases” said he. Antonio
Fritz, a Mexican, pointed the human component as the
most relevant on the scenario of maritime activity. He
affirmed that it is the seafarer who prevents accidents,
reduce costs, optimizes resources and manages efficiently
operations aboard.
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Mark Dickinson praised the installations of Ciaga and reported that he
was impressed with all he had seen.
Dickinson addressed to the cadets the
constant challenges and circumstances
seafarers face day after day at sea. The
British Unionist reported that Britain imposes restrictions for seafarers to work
aboard British vessels. Mark Dickinson
also depicted the peculiarity of questions involving flags of convenience.
Finalizing, Dickinson stressed the importance of bringing workers together
O Presidente Severino ressalta o compromisso de todos pela defesa do mercado de trabalho brasileiro
in the pursuit of improvement of profesPresident Severino spots the relevance of collective commitment to preserve the Brazilian work market
sional and social conditions on board.
mar. O inglês contou que a Inglaterra impõe restrições
As Dickinson, Antonio Fritz emphasized the workers’
para tripulantes poderem trabalhar nos navios ingleses. solidarity for strengthening the categories. “The future is in
Mark Dickinson também discursou sobre a peculiaridade our hands. We should strive for keeping all that has been
das questões que envolvem Bandeiras de Conveniência. conquered in Brazil up to now. On the contrary, there will
Por fim, o inglês destacou a importância da união dos be a lot of risk to lose a lot of rights along the next years”,
trabalhadores na busca por melhorias profissionais e de said Fritz do tens of cadets attending the conference.
vida a bordo.
Severino Almeida, President of CONTTMAF and
Assim como Dickinson, Antonio Fritz salientou a união dos SINDMAR warned the future merchant officers about the
trabalhadores para a robustez das categorias. “O futuro está importance of the Professional commitment and seriousem nossas mãos. Devemos lutar para defender tudo o que ness of navigation companies toward seafarers. “We just
foi conquistado aqui no Brasil até hoje. Caso contrário, haverá struggle for fair conditions to the level of our professional
grande risco de que muita coisa seja perdida ao longo dos ability which is actually recognized as one the highest in
próximos anos”, afirma Fritz para dezenas de alunos e alunas the world”, said Severino, reminding the importance of
que assistiam à palestra.
the general commitment to the preservation of Brazilian
workmarket. “It is doubtless that we have achieved a
strong growth in the last years. Our challenge is to keep
this ascension in a way to consolidate, even more, our
companions’ status on the national and international
scenario. This involves all our concern with the standards
of work and life conditions aboard.
The same happens in the USA. ITF General secretary,
Antonio Fritz stated that cabotage is the very base of the
North American Merchant Marine. “In the USA all US ships are
100% crewed with US citizens or legal residents, and are operated by US companies”, explains Fritz. “Bush Government
was in permanent contact with the sector to analyze possible
problems at the activity. The maritime industry has kept a
solid base in the North American Congress for years, to assure
that cabotage is no zone of free trade, Said ITF Secretary.
O inglês Mark Dickinson destaca o valor da união dos trabalhadores na busca por
melhorias profissionais e de vida a bordo
Countries which managed to preserve their fleets, although
reduced, for decades, protected their cabotage, which, acMark Dickinson detaches the worth of workers’ solidarity in the pursuit for better
Professional and social conditions aboard
cording to Fritz, are under constant threat.

96

Número 26

Na conferência, o Presidente do SINDMAR e da
CONTTMAF, Severino Almeida,
alertou aos futuros oficiais
mercantes a importância do
compromisso profissional e da
seriedade das empresas de
navegação com os marítimos.
“Lutamos apenas por condições justas e que estejam no
patamar da nossa qualificação
profissional, que hoje é mundialmente reconhecida como
Líderes sindicais marítimos do mundo apontam a importância do Simpósio para o Comandante do Ciaga na ocasião
uma das mais competentes”,
World trade union leaders report the importance of the Symposium to the Commander of Ciaga
afirma Severino, lembrando
a importância do compromisso de todos pela defesa do
ITF Secretary warned as to the danger of a possible
mercado de trabalho brasileiro. “Nos últimos anos, não há loss of the national fleet. “The consequence is the disdúvidas que apresentamos um forte crescimento. Nosso mantlement of Merchant Marine Academies, the lack
desafio é manter esta ascensão de forma sustentada para of a national shipbuibing industry, the scarceness of
consolidarmos ainda mais a posição dos nossos companhei- investments in the activity, vanishing of Jobs, and the
ros e companheiras no cenário brasileiro e internacional. O loss of seafaring traditions”, said Fritz. “It is up to you,
resultado disso reflete toda a preocupação que temos com as future officers, to stand for yuor identity and your Jobs”
condições mínimas de trabalho e vida a bordo”, completa.
detaching the relevance of unionism feeling. “Countries
E o mesmo acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. O that went thru big crisis and managed to preserve their
Secretário Regional da ITF, Antonio Fritz, contou que a cabota- national fleets are nations which have respected national
gem é a base da Marinha Mercante norte-americana. “Lá, os trade unions which defend workers’rights and struggle for
navios têm tripulação 100% norte-americana ou de residentes better labor conditions”, adds he. Endorsing Antonio Fritz’
legais e são operados por empresas dos Estados Unidos”, expli- words, Stephen Cotton, also an ITF Secretary, encouraged
ca Fritz. Nos Estados Unidos, o setor mobilizou as bases, se uniu the bloom of a unionism attitude among the cadets. “You
e criou uma voz interna unificada para proteger os interesses are the future. Nor the maritime Unions neither ITF can
be strong unless they count on your
participation”, warned Cotton.
Norwegian unionist Birger Pedersen
reported that his country owns 17% of
the world fleet and is one of the holders
of the most advanced Technologies on
shipbuilding in the world.” Our offshore
industry is on ascension”, says he, reporting that nowadays there is a problem
with the Norwegian seafarers ‘exodus’
. “We need to keep our workers in the
activity and to train them to preserve
the Professional excellency everyboody
recognizes”, states he.
Not different of what takes place in
Norway, here in Brazil, there is concern
Segundo Jon Witlow, o treinamento está ligado diretamente à segurança
to the Constant Professional upgrading
Acoording to Jon Witlow training is directly linked to safety
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O Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Paulo José, saúda os líderes sindicais
marítimos e congratula o SINDMAR e o Ciaga, entidades que organizaram o encontro

Brazilian Navy Coast and Harbour Departments director, Rear Admiral Paulo José salutes
maritime trade union leaders and congratulates SINDMAR and Ciaga, the entities that
organized the event

da cabotagem. “O governo norte-americano está em contato
permanente com o setor para analisar possíveis problemas na
área. O segmento marítimo tem uma base sólida no Congresso
norte-americano há décadas, garantindo que a cabotagem
não é zona de livre comércio”, revelou o Secretário da ITF.
Os países que conseguiram manter suas frotas, mesmo que
reduzida, através das décadas fizeram isso graças à proteção
da cabotagem que, segundo Fritz, está em constante ameaça.
O Secretário Regional da ITF alertou para os perigos de uma
possível perda de frota nacional. “A conseqüência disso é o
desmantelamento dos centros de instrução, a falta de uma
indústria naval própria, a escassez de investimentos no setor,
o sumiço de empregos e a perda da tradição marinheira”,
afirma Fritz. “Cabe a vocês, futuros oficiais, a defenderem a
própria identidade e os empregos”, completa destacando a
importância do sentimento sindical. “Os países que atravessaram grandes crises e conseguiram manter frotas nacionais
são nações que possuem entidades sindicais respeitáveis,
que defendem os direitos dos trabalhadores e lutam por melhores condições laborais”, completa. Ratificando as palavras
de Antonio Fritz, o também Secretário da ITF, Stephen Cotton,
estimulou o afloramento do sentimento sindical nos alunos e
alunas brasileiros dos Centros de Instrução. “Vocês são o futuro.
Nem os sindicatos marítimos nem a ITF serão fortes se não
puderem contar com a participação de vocês”, alerta Cotton.
O líder norueguês Birger Pederesen contou que o país
nórdico possui 17% da frota mundial e é um dos detentores
das mais avançadas tecnologias para construção de embarca-

of seafarers. In 2006 the Waterways Simulation Center
(CSA) was inaugurated in Rio de Janeiro. CSA goes on
being the most advanced simulation Center in the world
once it is the only one provided with total integration
among equipments and simulation programs.
Nowadays the training route for simulators has been
reverted: in other times Brazilians had to travel to countries with a tradition on training to acquire knowledge.
Now, Norwegians, North Americans and Danes, among
others, have come to Brazil to attend training programs
carried out at CSA which is enclaved within SINDMAR’s
headquarters. Jon Witlow stressed the importance of
training. “It is directly linked with safety”, said the ITF
Secretary for Seafaring Section.
Mark Dickinson remarked that fatigue and piracy are
among the huge problems that affect seafarers around
the globe. “The security issue is primordial for allowing seafarers to perform their tasks in tranquility.” Says
Dickinson. Fatigue – whithin the human factor – answers
for 80% of all accidents in England. “Even so, the present conditions British seafarers actuate are the best in
the last 25 years.
This happens due to the strength of the maritime
working class and the general involvement to enhance
the organizing of seafarers. , reports Dickinson. ‘We need
to think big . This way we’ll be able to reach our goals
and to make, each time more the greatness of the trade
union” states the President of SINDMAR and CONTTMAF.
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ções no mundo. “Nossa indústria de offshore em ascensão”,
conta, afirmando que o governo norueguês tem planos para
incrementar a cabotagem daquele país. Pederesen disse que
atualmente há problema de êxodo de marítimos noruegueses.
“Precisamos manter nossos trabalhadores em nosso setor e
treiná-los para mantermos a qualidade profissional que todos
conhecem”, afirma.
Não diferente do que acontece na Noruega, aqui no Brasil
também há a preocupação pelo constante aprimoramento
profissional dos marítimos. Em 2006, o Centro de Simulação
Aquaviária foi inaugurado no Rio de Janeiro. O CSA continua
sendo o mais avançado centro de simulação do mundo, já que
é o único que possui integração total entre os equipamentos
e os programas de simulação. Hoje, a rota de treinamento em
simuladores foi invertida: antes, os brasileiros viajavam até
países com tradição em treinamento simulado para adquirirem
conhecimentos. Atualmente, noruegueses, norte-americanos
e dinamarqueses, dentre outros, já podem vir ao Brasil para
participar dos programas de treinamento que são ministrados
no CSA, que está instalado na Sede do SINDMAR. O palestrante
Jon Witlow também destacou a importância do treinamento.
“Isto está ligado diretamente à segurança”, afirma o Secretário
da Seção de Marítimos da ITF.
O inglês Mark Dickinson salientou que entre os grandes
problemas que afetam os marítimos em todo mundo está o
abandono, a fadiga e a pirataria. “A questão da segurança é
primordial para que os marítimos possam desenvolver seus
trabalhos com tranqüilidade”, afirma. A fadiga, por exemplo,
tem no fator humano o índice de 80% das causas dos acidentes
na Inglaterra. “Ainda assim, hoje, as condições que os marítimos ingleses trabalham são as melhores dos últimos 25 anos.
Isso acontece graças à força das categorias e a participação de
todos para fortalecer o movimento dos trabalhadores do mar”,
relata Dickinson. A amplitude da visão desafia o marítimo a
alcançar seus objetivos. “Precisamos pensar grande. Desta
forma, poderemos alcançar nossos objetivos e fortalecer ainda
mais o Sindicato”, afirma o Presidente do SINDMAR.
No final do simpósio, o então Comandante do Ciaga, CMG
Júlio Cesar Barcellos, elogiou a organização do evento. “Este
simpósio dá início a uma nova era de relacionamento entre
a entidade que forma e os que administram os direitos dos
trabalhadores”, destaca. Barcellos também orientou alunos
e alunas presentes, tanto do Ciaga, quanto do Ciaba – que
compareceram graças à iniciativa do SINDMAR em convidá-los
para o evento –, a pensarem no futuro. “Sem vontade coletiva,
não será possível a conquista de melhorias salariais e sociais.
Vocês devem desenvolver esta vontade coletiva”, completa.

By the closure of the Seminary , Navy Captain Júlio
César Barcellos, praised the organization of the event.
“This event gives start to a new era for the relation
between this Entity which graduates the workers and
the ones who manage their rights.”,detaches Barcellos
who induced the cadets of Ciaba and Ciaga to meditate
about the future; Ciaba cadets attended the meeting
due to the iniative of SINDMAR that invited and sponsored their long air travel. “Without collective wish it
will not be possible to obtain better wages and social
conditions. You mjust develop this collective wish”,
completed Barcellos.

O líder Birger Pederesen conta aos alunos do Ciaba, que compareceram ao evento graças à
iniciativa do SINDMAR em convidá-los, que a Noruega possui uma das mais avançadas
tecnologias para construção de embarcações no mundo
Union leader Birger Pedersen reports to Ciaga cadets – which attended the meeting due to
the iniative of SINDMAR – that Norway holds one of the most advanced technologies for
shipbuilding in the world
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Governo federal, trabalhadores
e patronato discutem Cipa
específica para marítimos

SINDMAR

Os membros da Comissão Permanente Nacional Aquaviária
NR-30 se encontraram em mais uma rodada para debater
a norma. A intenção das constantes reuniões da CPNA é
aperfeiçoar a aplicabilidade da Norma Regulamentadora
número 30, buscando, sempre, o correto cumprimento do
dispositivo. A reunião aconteceu nos dias 25 e 26 de agosto
de 2008 na Delegacia Regional do SINDMAR e da CONTTMAF
em Cabedelo, Paraíba.
No primeiro dia deste encontro, representantes do governo federal, dos empregadores e de trabalhadores, inclusive a
CONTTMAF, debateram a constituição de normas de seguran-

100

Número 26

ça e saúde no trabalho. A recente introdução de dispositivo
na NR-30 que obriga as empresas de navegação a compor
uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes com a
participação de marítimos foi colocada em pauta, já que o
setor marítimo é específico, diferenciado e requer normas
especiais. “Conversamos sobre a criação e como deve ser a
aplicação da Cipa Aquaviária”, conta o Coordenador Nacional
de Inspeção do Trabalho Aquaviário, José Aragão, afirmando
que esta Cipa específica deverá seguir a disponibilidade dos
trabalhadores marítimos. O assunto veio à tona por que
algumas companhias têm interpretações diversas sobre este

e da CONTTMAF José Válido e Odilon Braga, e
da Federação e da Confederação Ricardo Ponzi,
o Delegado Regional da CONTTMAF, Rosivando
Viana, o Assessor de Política Marítima da DPC,
CMG José Roberto Paulon Silva, o Capitão dos
Portos da Paraíba, Capitão de Fragata Paolo
Coirolo, e o Presidente da Companhia Docas
daquele estado, Euripedes Balsanufo de Melo,
além dos Coordenadores Nacionais de Inspeção
Aquaviária (ligados ao Ministério do Trabalho e
Emprego), José Aragão e Vera Albuquerque, dos
representantes do MTE, Rinaldo Almeida e Roberto
Sales, do Assessor para Assuntos Internacionais
Representantes do governo federal, dos trabalhadores e do patronato debatem a aplicação da Cipa aquaviária
do Syndarma, Vice-Almirante Armando Vidigal, do
durante o encontro em Cabedelo
representante da Transpetro, Alonso de Carvalho,
do Delegado da Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego da Paraíba, Inácio Machado de Souza
mesmo tema; umas trabalham em dimensionar a Cipa da
Filho, e dos representantes da Fundacentro, Albertina de Paula
empresa e outras interpretam que somente os empregados
Medeiros, Flávio Miranda Oliveira e Myrian Matsuo.
de terra podem compor a comissão.
A realização de reuniões trimestrais de caráter deliberativo
O representante do Ministério do Trabalho disse que a
com a comissão tripartite é fundamental. Meses antes, os
cartilha da pesca foi apresentada durante o segundo dia do
representantes dos trabalhadores, do governo federal e do
encontro. Recentemente, a NR-30 recebeu um anexo sobre
patronato se encontraram na Sede do SINDMAR, no Rio de
segurança na pesca. “Isso traduz a percepção do trabalhador
Janeiro, para mais uma rodada de debates sobre a NR-30. A
por seu próprio trabalho. Esta cartilha traz as formas adequaNorma Regulamentadora número 30, que passou a vigorar
das do trabalho na pesca”, resume Aragão.
em 2002, foi criada para regulamentar e garantir a proteção
O encontro realizado na cidade paraibana reuniu dirigentes
das condições de segurança e saúde dos aquaviários.
sindicais e membros da CPNA, como os diretores do SINDMAR

Carlos Alberto Uchôa
Capitão de Longo Curso

Quadro geral da situação dos Técnicos
eletricistas da Marinha Mercante Nacional
Fontes: Normam 13 Cap. 1; Download DPC e Portaria n° 32/DPC, 24 de Março de 2006

como se habilita
1) Curso de aperfeiçoamento
para aquaviários
Módulo específico para marítimos
– seção de máquinas
Área de concentração: eletricidade
Sigla: APAQ – I ME
Unidades de estudo autônomo e
tempo máximo de conclusão
Primeira fase
I Sistemas elétricos ............. 60 dias
II Eletrônica básica................ 60 dias
III Eletrônica aplicada ............ 60 dias
IV Instrumentação e automação ......
............................................ 60 dias
V Combustíveis e lubrificantes.........
............................................ 30 dias
VI Sistemas de propulsão e auxiliares
............................................ 60 dias
VII Liderança............................ 30 dias
VIII Estabilidade........................ 60 dias
Unidades de estudo orientado e
tempo máximo de conclusão
Segunda fase
I Prática operacional............ 60 dias
2) Curso de adaptação
para aquaviários
Módulo específico para marítimos
– seção de máquinas
Área de concentração: eletricidade
Sigla: CAAQ – I ME.
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Disciplinas e cargas horárias
a) parte teórica
I Legislação Marítima ........ 20 horas
II Marinharia e Arte Naval . 30 horas
III Arquitetura Naval e Estabilidade
.......................................... 30 horas
IV Gestão Ambiental .......... 21 horas
V Eletrônica e automação . 40 horas
VI Sistemas elétricos ........... 50 horas

VII Sistemas de propulsão
e auxiliares ...............32 horas
B) estágio supervisionado
I Prática ............................336 horas
II Operacional a Bordo... 8 Semanas

o que há de novo
Esta portaria altera as Normas da
Autoridade Marítima para Aquaviários
– Normam – 13/DPC.
Art.2°- Alterar a subalínea 3) da
alínea b), do item 0103 das Normas da
Autoridade Marítima para Aquaviários–
NORMAM – 13/DPC, que passa a ter a
seguinte redação:
“3) O Curso de Adaptação para
Aquaviários (CAAQ) proporciona uma
outra forma prevista de ingresso na carreira e é destinado aos candidatos que
já tenham uma formação acadêmica
em áreas de interesse para a Marinha
Mercante.
O CAAQ é constituído, basicamente,
de dois módulos específicos na

Seção de Máquinas: Marítimos
(CAAQ I M) e Fluviários (CAAQ II M).
No módulo específico de Marítimos,
existem dois cursos com diferentes
áreas de concentração, o CAAQ I
ME (com área de concentração em
Eletricidade) e o CAAQ I MM (com
área de concentração em Motores).
Os candidatos aos dois módulos citados devem ser oriundos de Escolas
Técnicas ou congêneres, especialmente das Federais, existentes na maioria
dos Estados.
Para realizar o CAAQ, o aluno deverá
ter concluído com aproveitamento o
Módulo Geral do Curso de Formação
de Aquaviários (CFAQ-II).
Após o curso, o aquaviário estará habilitado no nível 5, nas categorias de:
I. Condutor de Máquinas (CDM) ou
Eletricista (ELT); ou
II. Condutor Maquinista Motorista
Fluvial (CTF).”
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação em D.O.U.
Marcos Martins Torres – Vice-Almirante
Diretor
Orília de Oliveira Silva – Capitão-deCorveta (S) Assistente Distribuição
Listas:
Ao cumprir o que determina a
portaria acima o candidato estará, de
acordo com o quadro geral das qualificações, habilitado a categoria ELT, nível

5, devendo cumprir sua certificação as
regras III/4 e/ou V1(1), V1(2), estas
últimas se embarcado em navios especiais (petroleiros, químicos, geseiros
e cargas perigosas), para tanto deverá
obter cursos especiais de acordo com
a carga das embarcações e combate
a incêndio.

como ascender na carreira:
d) Ingresso pelos Cursos de Acesso
a 2º Oficial de Náutica (ACON) e de
Máquinas (ACOM):
1) Os Mestres de Cabotagem (MCB)
possuidores de mais de dois anos de
efetivo embarque nessa categoria
e os Contramestres (CTR), possuidores de mais de cinco anos de
efetivo embarque nessas categoria,
recomendados por suas Empresas
ou Comandantes e que concluírem,
com aproveitamento, o curso ACON
poderão ascender à categoria de 2º
Oficial de Náutica. Poderão também
comandar e imediatar embarcações
na Navegação de Apoio Marítimo,
com Arqueação Bruta (AB) de até
3.000 AB.
2) Os Condutores de Máquinas (CDM)
e Eletricistas (ELT), possuidores de
mais de três anos de efetivo embarque nessas categorias, recomendados pelas respectivas Empresas ou
Comandantes e que concluírem, com
aproveitamento, o curso ACOM poderão ascender à categoria de 2º Oficial
de Máquinas e estarão habilitados
a exercer a Chefia de Máquinas na
Navegação de Apoio Marítimo com
Potência até 3.000 Kw.

considerações sobre a atual
situação do eletricista
da Marinha Mercante
no segmento de Offshore
Inicialmente se faz necessário abordar o impacto causado pelos avanços
tecnológicos nas atividades desempenhadas pelo Eletricista a bordo de
uma embarcação do segmento de
Offshore.
Os avanços tecnológicos causaram
mudanças no processo de trabalho a
bordo. Como conseqüência, diversas
funções tiveram que ir se adaptando
às novas realidades de trabalho. Tais
como: o Comissário passou a ser
Oficial de Náutica, o Oficial de Rádiocomunicação (após um período e cursos
de adaptação) também passou a Oficial
de Náutica.
Além desta adaptação, é possível
identificar no atual processo de trabalho a bordo a necessidade de um Oficial
de Eletroeletrônica, especializado e
apto a trabalhar com as novas tecnologias empregadas nos equipamentos
utilizados a bordo.
Entretanto, a existência de um Oficial
de Eletroeletrônica é um paradoxo se
for observada a STCW-95 (Internacional
Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for
Seafares). Isto porque tal convenção
não contempla a certificação de competência do Eletricista, dificultando
portanto a ascenção ou readequação
(conforme visto anteriormente para
outras funções) deste profissional.
Além disto, as regras nacionais
vigentes, conforme mencionado anteriormente, não traduzem a visão da ca-

tegoria sobre como deve ser o processo
de encarreiramento de um eletricista.
Isto porque tais regras o transformam
em Oficial de Máquinas e não em um
Oficial de Eletroeletrônica. Atualmente
é imperativo que na equipe exista um
oficial encarregado de toda a área de
eletroeletrônicos, informática/redes
internas e/ou externas(TI) e afins. Este
profissional atenderia a demanda de
serviços especializados a todo o navio
e não somente a seção de máquinas
como já é praticado nas embarcações
offshore, principalmente as AHTS.
Sendo assim, este artigo tem como
objetivo permitir a reflexão dos que
estudam os problemas dos marítimos
brasileiros, principalmente no que diz
respeito à:
• Demanda;
• Evasão;
• Formação;
• Capacitação;
• Certificação.
Tal reflexão deve ter como referência a Marinha Mercante Mundial
e o segmento de Offshore, onde o
Eletricista é aquele profissional que
tem condições de ascender dentro da
sua área de atuação (Eletroeletrônica)
e não ser obrigado a migrar para outra
área (Máquinas).
Para que tal situação se transforme
em realidade, é necessário que sejam
criados nas Escolas de Formação de
Oficiais Mercantes:
• Cursos de adaptação do eletricista
ao Oficialato em Eletroeletrônica;
• Cursos de Formação de Oficiais
em Eletroeletrônica para aqueles
que desejam ingressar na carreira.
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Comunidade marítima
celebra Dia Marítimo Mundial
DIVULGAçãO

LUCIANA AGUIAR

Cerimônia reúne Ministro da Defesa, Comandante da Marinha
e Presidente da CONTTMAF e SINDMAR no Rio de Janeiro
O Capitão dos Portos do Ceará, CMG Gerson Luiz Rodrigues Silva, liderou a solenidade
que aconteceu em Fortaleza

O Ministro Nélson Jobim conversa sobre o setor marítimo
com o Presidente Severino Almeida

de mil operários. Nos onze
primeiros anos, a unidade
construiu 72 navios. Visconde
de Mauá foi precursor da valorização da mão-de-obra e do
investimento em tecnologia.

Na ocasião, o Comandante do
5º Distrito Naval disse que a
data é uma forma de recordar
os regulamentos, normas e
cuidados que o mar exige.

dia Marítimo
Mundial em Paralelo

Pelo Brasil

LUCIANA AGUIAR

LUCIANA AGUIAR

O Dia Marítimo Mundial
No ano passado, a data foi
foi lembrado em muitas cidacelebrada simultaneamente
des brasileiras. Em Belém, a
em Londres e Atenas. As
celebração da data ocorreu no
cidades organizaram soleO Dia Marítimo Mundial reuniu no Rio de Janeiro o Diretor da DPC, ViceCentro de Instrução Almirante
nidades que lembraram os
Almirante Paulo José, o Comandante do Ciaga, Alte Mathias, e o Presidente da
Braz de Aguiar. A solenidade
60 anos da IMO. Em terras
CONTTMAF e do SINDMAR Severino Almeida, dentre autoridades civis e militares
interna no Ciaba contou com
gregas, o Secretário Geral da
a participação de todos os futuros oficiais mercantes que
Organização Marítima Internacional, Efthimios Mitropoulos,
se preparam na Escola e professores, além dos alunos dos
participou, também, de uma cerimônia na cidade de Galaxidi.
cursos de Adaptação a 2º Oficial de Náutica, de Formação
Lá, onde existe o Memorial Internacional para as Esposas dos
de Aquaviários e de Adaptação para Aquaviários.
Marítimos, o líder da IMO, ao lado do Ministro da Marinha
Em Fortaleza, a data foi celebrada na Capitania dos Portos.
Mercante grega, Anastasios Papaligouras, disse que “as esposas
O Capitão dos Portos do Ceará, CMG Gerson Luiz Rodrigues
são heroínas já que, quando os maridos estão a bordo, são elas
Silva, destacou a importância da data no encontro que teve
que ficam com o peso nos ombros e toda responsabilidade de
com o Delegado Regional do SINDMAR, Rinaldo Medeiros.
cuidar da família”.
Descendo no mapa, a capital capixaba também sediou uma
No Dia Marítimo Mundial em Paralelo, a IMO organiza
cerimônia do Dia Marítimo Mundial. Em Vitória, a Capitania dos
as celebrações em Londres e em uma outra cidade de fora
Portos do Espírito Santo lembrou a data reunindo representanda Inglaterra. Em 2007, a data foi celebrada no Brasil. Na
tes dos trabalhadores, de empresas e autoridades militares.
ocasião, Salvador sediou o encontro que contou com a parJá no Sul, a Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul reaticipação do Comandante da Marinha, do Ministro da Defesa,
lizou uma cerimônia para celebrar o Dia Marítimo Mundial. O
do Diretor de Portos e Costas e do Presidente da CONTTMAF
Comandante do 5º Distrito Naval, Vice-Almirante Arthur Pires
e do SINDMAR, além do Secretário Geral da IMO. Nos anos
Ramos, capitaneou a solenidade, que contou com a presença
anteriores, a Organização Marítima escolheu Cingapura
do Capitão dos Portos CMG Carlos Alberto Moreira Gouvêa,
(2006) e Portugal (2005) para organizar as solenidades em
autoridades civis e representantes da comunidade marítima.
comemoração à data.

Após anos de ausência na solenidade realizada no Rio de
Janeiro, um Ministro de Estado compareceu ao Dia Marítimo
Mundial. A cerimônia, que aconteceu no dia 25 de setembro
no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, contou com a
presença do Ministro da Defesa, Nélson Jobim. O Comandante
da Marinha do Brasil, Almirante-de-Esquadra Moura Neto,
o Comandante do Ciaga, Contra-Alte José Carlos Mathias, o
Presidente da CONTTMAF e do SINDMAR, Severino Almeida,
o Secretário Geral da Marinha, Almirante-de-Esquadra Marcos
Martins Torres, futuros oficiais mercantes e representantes
de sindicatos marítimos coirmãos e empresas de navegação
também prestigiaram à solenidade no Rio de Janeiro.
O tema de 2008 foi a celebração dos 60 anos da Organização Marítima Internacional. O Secretário Geral da IMO,
Efthimios Mitropoulos, enviou mensagem lembrando, dentre
outros assuntos, que a atividade marítima é modal seguro e
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protetor do meio ambiente. Na solenidade, o Diretor da DPC,
Vice-Almirante Paulo José, afirmou que “não há país que tenha
litoral e que não veja isso como parte fundamental de seu
desenvolvimento”.
Durante a cerimônia, o Presidente Severino Almeida foi
convidado pelo Ministro Jobim e pelo Comandante Moura
Neto, assim como o Diretor de Transporte da Transpetro,
Agenor Junqueira, o Presidente do Sinaval, Ariovaldo Rocha,
e o Presidente do Syndarma, Hugo Fiqueiredo, para homenagear Visconde de Mauá. A estátua do patrono da Marinha
Mercante brasileira recebeu coroa de flores dos representantes do setor marítimo.
O gaúcho Irineu Evangelista de Souza, então Barão de
Mauá, recebeu o título de Visconde em 1874. Ele liderou a
construção do primeiro estaleiro no país, em Ponta da Areia,
Niterói. No segundo ano do estaleiro, ele empregou mais
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SINDMAR promove encontro
Regional de Mulheres em Belém

O Presidente Severino Almeida afirma que “a atividade das mulheres mercantes é atípica e merece uma legislação específica”

As mulheres oficiais mercantes que residem na Região
Norte estiveram reunidas no dia 21 de agosto de 2008 na
capital paraense para participarem do Encontro Regional de
Mulheres da Marinha Mercante. A intenção foi promover o
debate de questões que envolvem as atividades da mulher
a bordo. O Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, o
Segundo Presidente, José Válido, e o Diretor de Relações
Internacionais, Darlei Pinheiro, que também é Diretor Adjunto
em Belém, participaram deste encontro.
Maternidade e relacionamento a bordo de navios foram
temas bastante discutidos pelos participantes. Na visão
de Silvana Borges, que atualmente comanda rebocador, a
carreira de Oficial da Marinha Mercante pode ser conciliada
com a maternidade, desde que a mulher queira e faça um
planejamento. “Sou mãe de um menino de seis anos. Após
o nascimento dele, voltei a embarcar. Lembro que algumas
amigas oficiais ficaram até com raiva de mim por causa disso.
É possível conciliar carreira e família”, relatou a Oficial, que
planeja o segundo filho.
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A mudança da legislação previdenciária em relação
à questão da maternidade também foi abordada no
encontro. O Presidente do SINDMAR frisou que hoje em
dia a legislação é igual para todas as mulheres de todas
as áreas. “As atividades das mulheres mercantes são
atípicas e merecem uma legislação especifica”, destacou
o Presidente Severino.
As oficiais mercantes Laura Teixeira e Caroline Malveira,
que estiveram em um encontro de mulheres mercantes
em Estocolmo, Suécia, também palestraram e relataram
a experiência que tiveram em conhecer a realidade do
elemento humano no cenário internacional. “Na Noruega,
por exemplo, a mulher mercante tem direito a 48 semanas
de licença maternidade e recebe salário integral”, contou
Caroline Malveira.
Há previsão de um outro encontro regional na cidade do
Rio de Janeiro. “O propósito destas reuniões é a formulação de
debates para um encontro nacional, que deve ocorrer também
no Rio de Janeiro”, informou José Válido.

Acesso de marítimos aos portos
e terminais é debatido

SINdMAr apresenta manifesto em reunião da cesportos-PA

FOTOS: EUGêNIA ZANON

SINDMAR empreende ações para denunciar abusos
e sugerir soluções para o tema

Em uma iniciativa inovadora, representantes do SINDMAR, da Comissão
Nacional de Segurança Pública dos
Portos, Terminais e Vias Navegáveis,
Conportos, e da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários, a Anatq, se
reuniram para debater a questão do
acesso de marítimos e seus familiares
nos portos e terminais do país. O encontro aconteceu no dia 15 de agosto
de 2008 na Sede da Entidade Sindical,
no Rio de Janeiro. As interpretações
distorcidas e o abuso de poder no
controle de acesso portuário foram denunciados pela Representação Sindical
Marítima na edição número 25 da
revista UNIFICAR.
Ao destacar alguns dos aspectos
que envolvem o tema, o Presidente do
SINDMAR, Severino Almeida, ressaltou
que ainda há muito desconhecimento
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em relação à implementação do ISPS
Code no Brasil. “Em diversas ocasiões,
o código tem sido utilizado para criar
dificuldades para o tripulante brasileiro
e para seus familiares, expondo-os a
situações vexatórias. Isso é inaceitável”,
salientou.
Já o Presidente da Conpor tos,
Alexandre Menezes, destacou que a
entidade está atenta à questão e quer
encontrar soluções de forma conjunta.
“Por ter sido Oficial Mercante por oito
anos, vivi isso pessoalmente e afirmo
que estamos dispostos a solucionar os
problemas causados pelas interpretações equivocadas dos mecanismos de
controle de acesso. A cultura da segurança não pode, de maneira alguma,
afetar a dignidade humana”, lembrou.
O Presidente da Comissão, que é
composta pelos Ministérios da Justiça,

da Defesa, representado pelo Comando
da Marinha, da Fazenda, das Relações
Exteriores e dos Transportes, através da
Antaq, salientou que a denúncia desses
incidentes também “pode ser feita na
página da Conportos na Internet”. O
endereço é www.mj.gov.br/conportos.
“Os tripulantes podem fazer denúncias
relacionadas aos abusos cometidos no
controle de acesso através do Registro
de Ocorrência de Ilícitos Penais. No
Roip, os marítimos poderão relatar
fatos ocorridos para, desta forma, podermos averiguar e tomar as medidas
cabíveis”, afirmou.
Menezes revelou, ainda, que,
como medida premente, a Conportos
irá incluir na grade de disciplinas dos
próximos cursos especiais para formação dos supervisores de segurança
por tuária uma matéria específica

No final do mesmo mês da reunião na Sede do
Sindicato, O SINDMAR participou de um encontro com
a Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos,
Terminais e Vias Navegáveis do Pará. A nova reunião
aconteceu na Sede da Companhia Docas do estado no
dia 29 de agosto. Na ocasião, o Sindicato apresentou
um manifesto que trata de abordagens a navios
mercantes por elementos conhecidos como ratos
d’água em áreas de fundeio próximo ao Terminal de
Miramar, na capital paraense, e de operação.
No encontro, o Delegado Adjunto do SINDMAR
em Belém, Darlei Pinheiro, abordou a dificuldade
do acesso de marítimos e seus familiares às áreas
de portos e terminais brasileiros. “Apesar de a implementação do Código ISPS ter trazido benefícios
e aumento da proteção às instalações portuárias, os
marítimos e respectivos familiares em determinados
portos e terminais do Brasil têm sido vítimas da má
interpretação da regra aplicada por alguns que atuam
nas áreas de acesso”, afirma Darlei, que também é
Diretor de Relações Internacionais do Sindicato.
O representante do SINDMAR disse que o código
é justo em considerações ao bom tratamento e
respeito ao elemento humano. “Quem conhece o

sobre a questão do relacionamento
entre as tripulações e as instalações
portuárias. No decorrer da reunião,
inclusive, ele convidou formalmente o
Presidente do SINDMAR para ministrar
uma palestra sobre o tema no próximo
curso de formação dos supervisores de
segurança portuária. “Os supervisores
são multiplicadores de conhecimento
e acreditamos que a participação do
Sindicato ao expor a visão dos tripulantes irá contribuir muito para uma
mudança de cultura”, destacou.
O representante da Antaq, Itacir
Coelho, por sua vez, elogiou a iniciativa
da Representação Sindical Marítima na
busca por unir forças para superar os

Código ISPS pode checar. O que falta, a meu ver,
é cada órgão, ao cumprir sua parte na gestão das
regras, considerar os marítimos como trabalhadores
que têm limitações de tempo durante o período
de folga nas operações nos portos e terminais. O
mesmo acontece com os familiares quando visitam
tripulantes durante as operações dos navios. Outra
dificuldade é a locomoção dos marítimos a pé e com
bagagem desde a portaria até as embarcações”,
explica Darlei, que cita os itens 10 do Preâmbulo,
14.1 Parte A e 16.3.15 Parte A do código.
Durante a reunião, o Coordenador da Cesportos no
Pará, Delegado da Polícia Federal Juner Barbosa, apresentou a situação atual da implementação dos planos
de proteção às instalações portuárias no estado e
destacou a Delegacia de Polícia Marítima, Depom. O
Superintendente da Policia Federal, Manoel Fernando
Abadi, o representante da Capitania dos Portos da
Amazônia Oriental, CMG Ventura, o Superintendente
da Inspetoria Alfandegária da Receita Federal, Marco
Aurélio, o Presidente da Companhia das Docas do
Pará, Clynthio Van Buggenhaut, e o representante
da Transpetro, Oficial Sérgio Franco, também participaram do encontro.

“Na página da Conportos na
internet, os tripulantes podem
fazer denúncias relacionadas
aos abusos cometidos no
controle de acesso, através do
Registro de Ocorrência de
Ilícitos Penais. No Roip, os
marítimos poderão relatar fatos
ocorridos para, desta forma,
podermos averiguar e tomar as
medidas cabíveis”
Alexandre Menezes
Presidente da Conportos
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Ano marítimo é reconhecido
para todas as categorias aquaviárias
Com a revisão, tempo para cálculo
da aposentadoria poderá ser aumentado
O Instituto Nacional de Previdência Social, INSS, tornou
público, através da edição da Instrução Normativa número
27, o reconhecimento do ano marítimo (ano de 255 dias)
para todas as categorias aquaviárias. A medida foi publicada
no Diário Oficial da União do dia 2 de maio de 2008.
Na prática, isso significa que com a revisão da Legislação,
todo o tempo efetivamente embarcado até 16 de dezembro
de 1998 será acrescido de 41% de tempo para cálculo da
aposentadoria. A Dataprev, empresa de tecnologia e infor-

mação da Previdência Social, necessita de instruções do INSS
para adequar essas alterações no sistema.
Vale lembrar que a legislação previdenciária não exige
idade mínima para a aposentadoria com 35 anos de contricontri
buição. Porém, quanto mais jovem for o trabalhador, menor
será o valor da aposentadoria, uma vez que o fator previdenciário leva em conta a expectativa de vida do segurado.
Leia, abaixo, o trecho do documento publicado que aborda
a referida revisão:

Após a reunião, todos os representantes do SINDMAR, da Conportos e da Antaq visitaram o Centro de Simulação Aquaviária e mostraram-se impressionados com a infra-estrutura e com os
detalhes de alta tecnologia empregados no CSA, que é o mais moderno do mundo

Itacir Coelho elogiou a iniciativa da Representação
Sindical Marítima na busca para superar dificuldades
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entraves e as dificuldades que evolvem
a questão. “Temos conhecimento, através da nossa participação na Conportos,
de que esses incidentes lastimáveis
acontecem freqüentemente. Por isso,
é muito importante estarmos aqui, a
convite do Sindicato, para deliberar
sobre as soluções viáveis para esse
assunto”, salienta.
No mês anterior à reunião, o
SINDMAR se reuniu em Fortaleza, Ceará,
com representantes da Conportos, da
Secretaria Especial de Portos e da
Secretaria Nacional de Segurança
Pública. Nesta mesma época, aconteceu o seminário sobre Segurança
Portuária nos países andinos. Pouco
antes deste congresso, que foi realizado pela Comissão em parceria com a
Organização dos Estados Americanos,
o Sindicato organizou uma manifestação pública de repúdio ao tratamento
constrangedor aos marítimos e seus

familiares, nos portos e terminais do
país. “O SINDMAR é bastante contundente e incisivo ao abordar essa
questão, que tanto constrange nossos
representados. Contestamos, com
veemência, a premissa de que tais
ocorrências sejam casos isolados e
abrimos um canal abrangente para um
diálogo permanente sobre os aspectos
que envolvem essa questão”, destacou
o Delegado Regional da entidade na
capital cearense, Rinaldo Medeiros.
Os delegados regionais das unidades do SINDMAR também estiveram
presentes ao encontro realizado na
Sede da entidade sindical, no Rio de
Janeiro. A direção sindical tem envidado
ações tanto nacional como localmente
para melhorar o acesso de seus representados aos portos e terminais brasileiros e evitar, através de uma ampla
conscientização, que absurdos como os
denunciados voltem a se repetir.

“(...) Art. 1º - A Instrução Normativa n º 20/INSS/PRES, de 10
de outubro de 2007, e os Anexos XII e XV passam a vigorar com
as seguintes alterações:
Art. 114. Poderá ser computado como tempo de contribuição o
tempo de serviço marítimo exercido até a publicação da Emenda
Constitucional nº 20/98, ou seja, até 16 de dezembro de 1998,
convertido na razão de 255 dias de embarque para 360 dias de atividade comum, contados da data de embarque à de desembarque
em navios mercantes nacionais, independentemente do momento
em que o segurado venha a implementar os demais requisitos para
a concessão de aposentadoria no RGPS, observando-se que:
I - o tempo de serviço em terra será computado como tempo
comum;
II - não se aplica a conversão para período de atividade exercida
em navegação de travessia, assim entendida a realizada como
ligação entre dois portos de margem de rios, lagos, baías, angras,
lagoas e enseadas ou ligação entre ilhas e essas margens;
III - o termo navio aplica-se a toda construção náutica destinada à navegação de longo curso, de grande ou pequena cabotagem, apropriada ao transporte marítimo ou fluvial de carga
ou passageiro.”
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João Gomes Ferreira
Capitão de Cabotagem

Saudade

Companheiros que nos deixaram em 2008
Marinha dá adeus a Newton Ferreira Leitão
Nascido em 11 de junho de 1928, graduou-se na turma de 1946
da Escola Naval. Em 1957, Newton Ferreira Leitão participou do Curso
de Aperfeiçoamento de Máquinas para Oficiais e foi Chefe de Máquinas
da Marinha de Guerra.
Homem simples e estudioso, em 1970, passou a integrar a Direção
Técnica da Empresa de Navegação Aliança, onde definiu o que chamava
“padrão Aliança” de eficiência técnica. Dotado de enorme capacidade
técnica e generosidade, o Comandante Leitão formulava boletins que
divulgava a bordo dos navios para melhorar o desempenho e o conhecimento de todos, oficiais e guarnições.
Muitos oficiais mercantes afirmam que o Comandante Leitão atuava
como se fosse uma “Escola de Máquinas ambulante”. Não foram poucos
os que aprenderam com este grande Oficial Mercante. Falecido no dia 27
de agosto, Newton Ferreira Leitão era viúvo e não tinha filhos. Uma grande
perda para a Marinha Mercante, a Marinha de Guerra e para o Brasil.

Profissionalismo e bom humor: marcas do Oficial Da Silva
O Oficial aposentado Luiz Antonio carvalho da Silva faleceu no dia
16 de outubro em Belém, aos 52 anos. O Oficial Da
Silva dedicou grande parte de sua vida profissional
à Petrobras. Amigo do Oficial José Maria dos Santos,
conhecido como Zuza, ficou ao lado do companheiro
nos últimos momentos de vida. “O Da Silva sempre
foi brincalhão e ótimo profissional. Mesmo nos
momentos difíceis, ele sempre teve dignidade”, lembra Zuza, que também
é Oficial Mercante. O Oficial Da Silva foi da turma de 1978 do Ciaba, que
completou 30 anos de formatura em 2008.

Saudades do Oficial Herrera
Os perigos que envolvem o dia-a-dia da profissão de marítimo não
são poucos. Como se isso não fosse suficiente, a saúde também é uma
preocupação constante da categoria. São centenas de casos de fadiga
e estresse que afligem os tripulantes a bordo. Essas mazelas causam
determinadas situações que propiciam enfermidades, algumas vezes
causando o óbito.
Aos 54 anos, ricardo Euclides Maia Herrera morreu a bordo
da plataforma P-54, no dia 20 de junho. O Oficial Herrera trabalhava
na Hope Consultoria, prestando serviços para a Petrobras. Interessado
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pelas decisões do Sindicato, o companheiro Herrera, após se aposentar,
associava o regresso à vida ao mar como uma forma de não abandonar
sua paixão. O Oficial deixa a esposa Iracema e a filha Enif.

Agulhas magnéticas devem ser
compensadas por profissionais habilitados

Amizade e conhecimento técnico: heranças deixadas por Hélio
Atuante no dia-a-dia do Sindicato, o eletricista
Hélio couto foi um desses companheiros que
dava orgulho de poder compartilhar idéias e
trocar conhecimentos. Dirigente sindical do antigo
Sindicato dos Eletricistas da Marinha Mercante,
Hélio deixou a liderança sindical para contribuir
no fortalecimento da base. Não era raro vê-lo no Departamento de
Aposentados do SINDMAR.
Em agosto, Helio completaria 76 anos. Nosso companheiro deixa
esposa e filhos. “Infelizmente não tive oportunidade de lutar pelos
trabalhadores com ele, já que o conheci na transição das diretorias sindicais”, lamenta o Diretor de Comunicação do SINDMAR, Paulo Rosa. Para
o Diretor-Procurador do Sindicato, Marco Aurélio, o eletricista Hélio, que
também trabalhou na Petrobras, é exemplo a ser seguido pelas novas
gerações. “O Hélio é um desses profissionais que faz falta em qualquer
embarcação. Tinha uma alegria inigualável, por isso deixou tantos amigos
saudosos”, afirma.

Morre Jorge Fernandes
A coragem e a determinação são virtudes que credenciam qualquer pessoa ao elogio. Para os marítimos, estas características são
a base para trabalhar no mar. Com estas qualidades correndo nas
veias, os marítimos buscam forças para lutar inclusive em momentos
de doença. Há oito anos, quando descobriu que possuía uma doença
renal crônica, o Oficial mercante Jorge Fernandes iniciou uma luta
pela vida e só foi vencido em abril no Hospital de Transplantes de
Rins, em São Paulo.
O Oficial mercante estava na fila a espera de um transplante desde
2002. Apesar de a operação só ter sido feita em 2008, Jorge não resistiu às
seguidas sessões de hemodiálises. Aos 52 anos, Jorge Fernandes deixou a
esposa Esperança e saudades em Petrópolis, cidade onde vivia, na Região
Serrana do Rio de Janeiro. As tripulações das embarcações da São Miguel
também lamentaram a perda do Oficial Jorge, que era conhecido pela
competência e serenidade no trabalho.

Sou marinheiro do tempo em
que os navegadores só tinham duas
bússolas, uma para governar e a
outra para navegar, que era a agulha
padrão. O Radiogoniômetro, que foi o
primeiro equipamento de navegação
eletrônico e que hoje não existe mais,
e o cronômetro, o sextante e cronógrafo também são equipamentos
utilizados na navegação. Os navegadores eram mais familiarizados com
as Agulhas Magnéticas e, antigamente, não havia tanta abundância
de equipamentos de navegação para
facilitar a vida do navegador.
Apesar de toda essa modernidade, a agulha magnética continua
sendo de grande importância para a
navegação. Sem ela não se constata o
erro da agulha giroscópica. O erro da
agulha giroscópica é tirado através de
alinhamentos, azimutes e marcações;
ou seja, ela não precisa da magnética.
Porém, quando se muda de rumos,
compara-se uma com a outra para ver
se não há nenhuma anormalidade.
A agulha magnética dos navios
geralmente é composta de: uma cuba
de bronze, latão, cobre, alumínio ou
plástico com cerca de 10.0 polegadas
de diâmetro, com tampas de vidros
transparentes cheias de líquidos transparentes especiais (com a mesma
densidade do flutuador), uma rosa

dos ventos de 6.5 polegadas montada
sobre um eixo de ímãs cujo centro se
apóia sobre uma safira (pedra preciosa
de dureza dez) e a ponta de um estilete
(pivô de metal especial). Com o atrito
constante entre a ponta do estilete e
a safira, há o desgaste natural dessas
peças, que devem ser trocadas.
Os peritos fazem os testes
anuais, emitindo o Certificado de
Navegabilidade para Classificação de
Navegação. Quando necessário, fazse revisão para trocas de peças e do
líquido. Dentre as causas dos desvios
da agulha estão a mudança de posição
de equipamento no tijupá e a presença de peças de novos equipamentos.
Quando a agulha fica sem sensibilidade
magnética, há necessidade de se levar
a peça para oficina em terra. Aí começa
o perigo.

Profissionais não habilitados
A compensação de agulha magnética é uma atividade que só pode ser
exercida por peritos habilitados junto
à DPC. Atualmente, há muitos charlatães e falsos profissionais fazendo a
classificação de agulhas magnéticas
para navegação.
Neste caso, as principais recomendações ao pessoal de bordo são:

1 Exigir que a pessoa se apresente
a bordo como perito, através de
documentos que comprovem
habilitação profissional. Caso não
seja marítimo, exigir também o
curso básico de segurança, BST,
de acordo com a Resolução A.891
da IMO.
2 Procurar no site da DHN – Marinha
do Brasil – se consta o nome da
pessoa como perito habilitado. Caso
contrário, recomendo não entregar
o equipamento magnético.

A agulha magnética
continua sendo de grande
importância para a
navegação

Essas recomendações servem,
também, para os inspetores das agenciais de navegação e de empresas que
prestam serviço a bordo.
A Compensação de agulha magnética se faz de várias maneiras,
exceto com o navio parado e atracado. Não se emite Certificado de
Compensação (Certificado de Segurança
e Navegação), sem dar, no mínimo,
dois giros de 360º com a embarcação
para reduzir os desvios e deixar boas
condições de navegabilidade.
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Abertura dos portos ao comércio
internacional completa 200 anos

Brasil lembra chegada
da família real portuguesa
e decreto que inseriu o país
no mercado mundial
O início de 2008 foi marcado no Brasil pelas inúmeras
comemorações do bicentenário da chegada da família real
portuguesa ao país. Um dos eventos mais badalados foi o
desfile de navios da Marinha na costa do Rio de Janeiro para
celebrar os 200 anos da abertura dos portos brasileiros ao
comércio exterior. A exibição, que aconteceu no dia 27 de
janeiro, reuniu o NT Pirajuí, da Transpetro, e embarcações
da Marinha de Guerra, além de submarino e aeronaves da
Força Armada, e passou pelas praias da Barra da Tijuca, São
Conrado, Leblon, Ipanema, Arpoador, Copacabana e Leme.
Representando a Marinha Mercante, o NT Pirajuí recebeu a bordo desta viagem especial o Gerente de Inspeção
Marítima da estatal, Comandante José Menezes Filho, quatro
alunos do Ciaba e quatro praticantes formados na Escola
paraense. Durante o desfile que foi assistido por representantes dos governos estadual do Rio de Janeiro e federal
e autoridades civis e militares, os navios foram saudados
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Acima, à esquerda, Chegada da
Família Real portuguesa ao Rio de
Janeiro em 1808, de Geoffrey Hunt;
e à direita, detalhe do panorama do
Saco do Alferes, de Victor Frond.
Ao lado, moeda comemorativa
dos 100 anos de abertura dos portos.

com tiros de canhão disparados pelo Forte de Copacabana,
Forte do Leme e Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. Na
celebração, o Secretário dos Portos, Pedro Brito, ressaltou
a importância dos portos para o país. “Esperamos que o
fluxo comercial internacional chegue a US$ 300 bilhões
em 2008. É importante lembrar que 90% passam pelos
portos”, afirma Pedro Brito.
No dia seguinte, o Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, e o Ministro Pedro Brito, além de representantes do setor marítimo e do governo estadual, participaram da solenidade que lembrou a integração do Brasil ao
mercado mundial através do mar. O dia 28 de janeiro de
1808 foi um marco para o comércio marítimo brasileiro.
Nesta data, Dom João VI promulgou em Salvador o decreto
de abertura dos portos às nações amigas. A Carta Régia
foi a primeira publicação do monarca português no Brasil,
quatro dias após o desembarque no porto soteropolitano.

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

RogéRio LiSboA (deM/RJ)
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Antes de votar, consulte seu sindicato.

