REVISTA PADRONIZADA DAS ENTIDADES FILIADAS À CONTTMAF

Revista do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante - SINDMAR - ANO III - Nº 14 - novembro/2002

Petrobras: a vez da P-34
Haverá uma próxima?
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veis para o escoamento de nossa produção,
indiscutivelmente a opção mais eficaz e econômica de transpor te, além de ser a menos
agressiva ao meio ambiente.
Cobrando os necessários investimentos
para uma verdadeira modernização por tuária, resistindo ao desmonte das organizações dos trabalhadores nos por tos e o aviltamento de suas relações de trabalho, combatendo o trabalho inseguro e denunciando a
exploração do homem pelo homem, inclusive
pela utilização das cooperativas de mão-deobra, que desempregam e aviltam as condições de trabalho, a CONTTMAF é o por to
seguro e a interlocutora indispensável
dos trabalhadores do setor e seus
representantes.
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A CONTTMAF – Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transpor te Aquaviário
e Aéreo, na Pesca e nos Por tos, integra-se à
organização internacional dos trabalhadores
através de sua filiação à ITF (International
Transpor t Workers’ Federation). Contribui no
cenário nacional e internacional, para a promoção da solidariedade e da defesa dos interesses comuns aos trabalhadores, independente de nacionalidade, raça, sexo ou religião. Prioriza ainda, a defesa do interesse do
trabalhador brasileiro, seja na cabotagem,
seja na atividade pesqueira, ambos setores
for temente afetados pela par ticipação do
armador e trabalhador estrangeiros.
A CONTTMAF defende também a
utilização das nossas vias navegá-
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É inegável que foi histórico, o resultado final das urnas para a eleição de presidente da república.
Lula, um ex-torneiro mecânico com uma biografia que em nada o
aproxima aos seus antecessores, especialmente aos diplomas que
possui, será o nosso presidente pelos próximos quatro anos.
Neste momento é grande a expectativa da composição dos primeiros escalões
de governo e de suas iniciativas. Isto poderá sinalizar com mais clareza a que
distância, direção e sentido do centro, estará a prática política do seu governo.
Enfim, qual será o preço que pagaremos pela tal tão decantada governabilidade.
Seja como for, é sensível, neste momento, a boa expectativa gerada com a
eleição do Lula.
Para muitos a eleição de 89, aquela do sem medo de ser feliz, concluiu-se
agora. Para outros o único legado é o nome do candidato. O futuro, contudo, nos
dirá onde nos levará o comportamento da sociedade organizada, diante das decisões de um governo com a fantástica legitimidade de 53 milhões de votos.
Estamos torcendo e ativos para que não nos venham falar em anexação à Alca
e em flexibilização de direitos do trabalhador. Já chega de oito anos de governo FHC.
Voltando à nossa navegação, gostaríamos de, nesta edição, chamarmos a
atenção para três assuntos, entre todos os que abordamos: o acidente da P-34, o
relatório do TCU sobre a nossa Marinha Mercante, e o acesso de familiares aos
navios, no porto. Curiosamente, todos tem algo em comum: a escassez de mentalidade marítima da nação brasileira.
No primeiro assunto, a Petrobras é chamada a atenção, por teimar em não
admitir, que o caminho mais curto, barato e seguro, para prover maior segurança
em suas unidades marítimas do tipo FPSO, é aumentar o número de marítimos
experientes nas operações de carga e descarga, ao invés de estar buscando o
caminho perigoso de qualificar terrestres que não possuem longa experiência de
embarque em navios tanques. Comportamento típico de quem não possui mentalidade marítima.
As decisões do TCU, com base em relatório de 88 páginas, é um minucioso
comprovar de equívocos, além de um chamamento à razão, para nossos governos, presente e passados, com escassa mentalidade marítima.
E, finalmente, a usual falta de compreensão e respeito para quem labora no
mar, relacionada ao ato de visita a bordo. O constrangimento e dificuldade criadas, neste simples, mas, importantíssimo contato do marítimo em seu lugar de
trabalho, com seus familiares e amigos, possivelmente seja, a mais eloqüente
demonstração de falta de mentalidade marítima. O lugar de trabalho do marítimo,
por força de sua atividade, também é sua habitação temporária.
São três assuntos que merecem atenção redobrada.
A mudança de atitude em relação aos mesmos, está forçosamente no caminho de qualquer governo que minimamente entenda que o transporte aquaviário,
num país como nosso, com 8.500 kms de costas, 40.000 kms de vias navegáveis
interiores e fora das principais rotas comerciais, seja uma atividade estratégica.
No mais, desejamos a todos, além de uma agradável e rica leitura, um mar
calmo com uma agradável brisa, tanques e porões de carga cheios, para a navegação tranqüila e segura de nossas vidas, em 2003.
Saudações marinheiras.
* Severino Almeida Filho é presidente da CONTTMAF e do SINDMAR
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Porto de Belém
Porto decide proibir entrada de familiares e tripulantes e visitas a bordo
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“Normalmente o bônus em cada navio da Transpetro é dividido
entre um ou dois oficiais e mais 3 (três) ou 4 (quatro) “cafiados”
(protegidos), contrariando o conceito de guarnição integrada e privilegiando a política dos “amigos do Rei”, que já está sendo desmascarada, pois são sempre os “mesmos” que recebem tal prêmio.
O pior de tudo é que os “administradores” que defendem esse
sistema não entendem que o resultado desagrega mais do que integra a vida de bordo, dificultando a criação do espírito de corpo,
mais conhecido como “vestir a camisa” tão esperada e que ainda
não emplacou na Transpetro. Se o bônus é dado em função do
desempenho operacional do navio, por que não participam todos
que contribuíram para a obtenção desse resultado ?”

Para reflexão

Ministros emitem decisão histórica
sobre a Marinha Mercante

63

“Quando temos férias e repouso para gozar, um mês de repouso
some, fica sendo 1 (um) mês de férias e 1 (um) mês de repouso,
sendo que o certo seriam 2 (dois) meses de repouso e 1 (um) de
férias. Sugiro que seja adotado para todos os navios o regime 3
(três) meses de embarque, por 1 (um) mês de repouso, com as férias
fora, pois 6 (seis) meses embarcado é muito tempo longe de casa,
Somos privados de quase tudo que a vida propicia, pois, exceto a
televisão (quando existe possibilidade de sintonizar), as possibilidades de diversão à bordo são muito poucas e exercer a profissão
de marítimo não é exatamente ser “um condenado à pena de reclusão” - como querem alguns (vide o caso da permanência de 2/3 da
tripulação à bordo) - cuja pena é trabalhar, laborar, se empenhar e
fazer lucros para a Transpetro. Resumindo é “Big Brother” versão
marítima, sem direito ao melhor da festa, que são os colírios.”

Bônus

FNTTAA

P-34

Férias e Repouso na Transpetro

“Supondo que um cidadão tenha cometido um delito considerado gravíssimo e tenha sido sentenciado a 20 anos de reclusão. O
mesmo terá direito a um mínimo de 3 refeições por dia, cama, visita
íntimas, prática de esporte, banhos de sol, em alguns casos a faculdade, uso de “telefonia celular” e de computadores, com a possibilidade de cumprida uma parte da pena ser solto em liberdade condicional. Já o marítimo que normalmente embarca após 20 anos de
idade e só poderá aposentar-se com 35 anos de contribuição ao
sistema previdenciário.
Cumpridas as exigências legais e considerando-se uma expectativa de vida de 72 anos para o cidadão brasileiro, conclui-se que
metade de sua vida será processada sem o convívio familiar, sem o
tempo de lazer minimamente requeridos, o que nos torna seres
diferentes em comparação com o mundo dos condenados, quem
dirá então se comparados com os viventes ditos normais.”
“As empresas precisam entender que férias e repouso não são
“benesses” e sim elementos necessários de reparação e conservação da condição de seres humanos normais dos envolvidos diretamente nas atividades marítimas.”

Maré Alta
Operacionalidade
Para os funcionários marítimos da Petrobras e Oficiais da Marinha Mercante, que integraram a equipe que
coordenou e possibilitou a manutenção da integridade da
P-34, tendo importância vital na preservação do patrimônio
assegurado pelo valor de 140 milhões de dólares
Comissão Externa da Câmara Federal
Para a Deputada Jandira Feghali, que é a relatora da
Comissão Externa da Câmara dos Deputados para a apuração do incidente da P-34 da Petrobras, e que já declarou
que além de dar sugestões, a comissão vai encaminhar
novas normas legais que possibilitarão evitar ou reduzir a
ocorrência de novos incidentes.
Entrando em Acordo
Para as empresas marítimas, Metalnave, Solana ,
Norskan e SDC, que assinaram acordo coletivo de trabalho com as entidades representativas dos empregados
marítimos, regulamentando, assim, as relações de trabalho com seus funcionários.
Reabertura da Delegacia do SINDMAR em Belém
Para os oficiais de Marinha Mercante, residentes
no Pará, que no dia 23 de outubro de 2002 conseguiram
reunir cerca de 90 pessoas com a Diretoria do SINDMAR
e decidiram pela reinauguração da Delegacia do SINDMAR.
NR-30
Para o trabalho conjunto realizado pelo grupo tripartite,
que discute e elabora a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário - NR-30.
II Congresso Segurança e Saúde
Para os organizadores e participantes do II Congresso
de Segurança e Saúde do Trabalho Aquaviário e
Portuário, que contrbuíram para a realização de um evento
marcante para a regularização e melhoria das condições
de trabalho e vida a bordo.

Troféu “Piratas dos Mares do Sul”
O SINDMAR está elegendo critérios para o prêmio “Piratas
dos Mares do Sul”, dentre eles destacamos alguns itens e
esperamos que vocês, leitores, nos enviem outros, assim
como os nomes das empresas merecedoras de tal
condecoração.
• Não ter acordo coletivo assinado
• Não oferecer salários e tratamento digno aos tripulantes
• Não fazer manutenção adequada em suas embarcações
• Atrasar ou deixar de pagar os seus tripulantes

Maré Baixa
Estabilidade Dinâmica ou Estática
Para a Petrobras E & P da Bacia de Campos, pois é no
mínimo curioso que em curto espaço de tempo ocorram 2
(dois) acidentes/incidentes de grande monta, envolvendo
problemas de estabilidade em duas grandes unidades
de produção da Petrobras na área da Bacia de Campos,
tais como P-36 e P-34. Fica o questionamento: é coincidência, reincidência ou falta de previsibilidade?
Parece, mas não é
Para os gerentes de E & P da Bacia de Campos e
autoridades responsáveis pelo estabelecimento da lotação e contratação do pessoal em plataformas FPSP, FSO e
outras unidades offshore. Eles fazem questão de não querer enxergar e aceitar que tais embarcações têm aparência
de navio, operam como tal, estão sujeitos aos riscos da
atividade e necessitam de pessoas que, além de certificadas e habilitadas, tenham vivência e sejam capazes de
enfrentar as situações emergenciais oriundas da atividade, que são características natas dos marítimos.
Mais que previsível
Para a empresa Neptunia, freqüentadora assídua da coluna Maré Baixa da Revista Unificar, que amarga ver seu
único navio fundeado em águas internacionais, necessitando de reparos na seção de máquinas, colocando a tripulação em situação de penúria, com salários atrasados,
carentes de víveres e sem poder atracar.
Sem ACT Cabotagem e Longo Curso
Para as empresas que insistem em não celebrar ACT com
as entidades marítimas algumas tais como: Neptunia,
Argus, Libra, Frota Oceânica e Amazônica, Transrool, H.
Dantas, Mar Oil, Chaval.
Offshore em ACT
Para as empresas do setor offshore, que teimam em se
manter sem discutir ACT em bases minimamente aceitáveis para seus marítimos, tais como: Seamar, Mar Oil,
Embraos.
Regulamentação
Para a Petrobras que faz licitações para atividades que
tem como pré-requisito que as empresas contratadas
sejam Oficiais de Marinha Mercante com larga e comprovada experiência e que vão atuar com níveis de responsabilidade elevadíssimos, porém não exige a
contrapartida do estabelecimento de um piso salarial
mínimo, assim como a descrição das atividades para
funções.

• Não ter acomodações e alimentação adequadas
• Descumprir legislações previstas em lei.
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Orgulho de ser SINDMAR
Sou praticamente recém-formado e nunca tive muito interesse pelo movimento sindical. Ao embarcar no Navio
Oceanografico Professor Besnard e me sindicalizando foi que
vim conhecer a importância do Sindicato. Ao ler a Revista Unificar número 13, me senti imensamente gratificado em ser
representado por gente como vocês. A linha editorial e o conteúdo, aliada à qualidade gráfica e ao bom gosto, dão a dimensão fantástica do que é fazer sindicalismo sério. Obrigado.
Estou a disposição de vocês.
OM Raimundo Adalberto de Sousa Neto

Revista Unificar
Recebemos o exemplar da edição número 13 da revista
Unificar e parabenizamos pela excelência das matérias veiculadas na importante revista. Sem dúvida, o exemplo o SINDMAR
deverá ser seguido por outras entidades de classe, isto é, entregar aos associados e integrantes da categoria e aos demais
trabalhadores brasileiros órgão informativo, bem elaborado,
atual, pertinente e tempestivo.
Lourenço Ferreira Prado
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas
Empresas de Crédito – CONTEC e Gilberto Antonio Vieira –
Secretário-Geral CONTEC)

A bordo e em terra
Os sindicatos romperam uma barreira que era o problema da informação aos embarcados. Hoje, por exemplo, recebo a revista Unificar tanto no navio como em terra, na minha
residência. É importante que este diálogo seja preservado e
intensificado.
OM Ricardo Castanheiras

Sindicalistas Argentinos
Aprovecho la oportunidad de enviarte un cordial saludo y
a su vez te agradezco por la gentileza del envío de la Revista
“Unificar”. Un abrazo.
Jorge D. Bianchi
Unión de Personal Marítimo, Fluvial, Puerto y Pesca - UMAFLUP

Consultoria Jurídica CONTTMAF
Manifestamos nossos agradecimentos pela colaboração
dada aos procedimentos que estamos adotando versando
solucionar o problema do registro concedido pelo OGMO/
Santos a consertador de carga e descarga aposentado.
O parecer produzido pelo proficiente assistente jurídico dessa CONTTMAF contém assertivas e ensinamentos
que justificam os cumprimentos e agradecimentos formalizados.
Adilson de Souza
Presidente do Sindicato dos Consertadores de Carga e Descarga nos Portos do Estado de São Paulo)
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Companheiros peruanos
Saludamos cordialmente a ustedes y a los integrantes de
vuestra institución por su fructífera labor a favor de sus
agremiados y pueblo del Brasil.
La razón principal de nuestro documento es para
agradecerles por su digna atención al remitirnos el número 13
de la Revista Unificar, el cual merece comentarios fraternos y
positivos en lo que sigue:
· Felicitaciones por la carátula en la que resalta cinco hechos
importantes, íntimamente ligados al que hacer marítimo.
· La Editorial: Voto de Conciencia, relacionado a las
elecciones en vuestro país, estamos seguros que ha sido tomado en cuenta por el 46,4% de los que han votado por Lula.
· Banderas de Conveniencia, peligros a deriva. Es muy cierto
todo lo publicado en las paginas 222 y 23, pero más grave es
el haber atentado contra el empleo, contra la Marina Mercante
Nacional y contra los impuestos, motores del funcionamiento
de los pueblos.
· Felicitaciones a la CONTTMAF por la firma del Primer
Acuerdo Colectivo con una Empresa Extranjera, ello debe ser
motivo de alegría y solución de los Marinos brasileños respecto
al desempleo y mejoras saláriales.
· Saludos sinceros por la valentía y osadía de la denuncia
pública en la Galeria Maldita, en lugar de un Curriculum Vitae
el Sr. Artur da Távola tiene lo parecido a un prontuario policiaco.
Reiterándoles nuestro agradecimiento, mucho agradecemos nos envién 4 números Unificar para diferentes
organizaciones gremiales.
Fraternalmente,
Eber Simeon Miranda
Secretario General
Hugo E. Huamanchumo Palma
Sec. De Organización – Sindicato Nacional de Marinos
de Ultramar, Fluviales, Lacustres y de la Marina
Mercante del Peru.

Errata
A Revista Unificar retifica a informação, veiculada na página
12 da última edição, na matéria “Nova tripulação para a
Marinha Mercante”. A colocação correta dos alunos da turma de formandos do Ciaga é a seguinte:
1º colocado em Máquinas - Sidney Pereira Junior
2º colocado em Máquinas - Allan Freitas da Costa
1º colocado em Náutica - Leandro Tim Maltz Junior
2º colocado em Náutica - Manoel José Mattos dos Santos

A Revista Unificar quer ouvir
você. Critique, opine, sugira!
Mande sua carta para imprensa@sindmar.org.br e ajude
a fazer uma publicação cada vez melhor para você.

Companheiro Mamede recebe SINDMAR e
homenagem do SINDMAR
Modecon:

Mamede recebeu a placa de
homenagem das mãos de
Dª Helena Ferraz

A

última reunião do Departamento dos Aposentados do
SINDMAR, ocorrida no dia 11
de setembro, foi marcada, entre outros
aspectos, pela homenagem dos companheiros do sindicato ao também aposentado e conselheiro fiscal do SINDMAR,
Ivaldo Odir de Morais Mamede.
A animada reunião, que lotou o Auditório do SINDMAR, contou com a presença
de toda a diretoria do sindicato e funcionários, que fizeram questão de prestigiar o também querido colega de trabalho. Mamede,
que recebeu a placa de homenagem de Dª
Helena Ferraz (que também é colaboradora
do Departamento dos Aposentados), não

conteve a sua emoção, porém mantendo
sempre seu espírito de luta e o sentimento
de alguém que certamente teve e terá muita
história para contar. “Recebo esta homenagem como o reconhecimento de um trabalho que executo com carinho, mas que vejo
como a minha obrigação para com todos”,
afirmou Mamede.
Vários companheiros aposentados fizeram questão de verbalizar ao companheiro de trabalho e de luta no meio marítimo sindical, os bons momentos
vivenciados em sua presença. O presidente do SINDMAR, Severino Almeida, não
poupou palavras ao falar do tão querido
companheiro. “O Mamede consegue ser
para nós a expressão mais forte daquilo
que costumo chamar de “sacerdócio”,
que é como eu considero o sindicalismo
– um trabalho intenso e coletivo em benefício de todos”, afirmou Severino. O presidente lembrou ainda do trabalho desenvolvido por Mamede, em especial dentro
do Departamento dos Aposentados, onde
conseguiu criar uma união forte entre todos os oficiais, sejam eles de náutica ou
de máquinas. “É mais fácil unir o jovem
que não tem história do que conseguir a
união de mentes que têm tanta história
para contar. Acredito que o tempo em que
o pensamento ‘água e óleo não se
misturam’está superado e o Mamede certamente teve uma participação muito importante neste processo”, enfatizou o presidente. “Mamede é uma pessoa extraordinária. Alguém que sempre se apresenta
para ajudar, sem nada pedir em troca,” finalizou Severino.

parceira pela
soberania
nacional
O último dia 9 de setembro marcou a
visita e a parceria do Movimento em Defesa da Economia nacional (Modecon) com
o SINDMAR. O movimento foi representado pela sua atual presidente, a escritora
Maria Augusta Tibiriçá Miranda, juntamente com a vice-presidente Olga Amélia.
O presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, acompanhado dos diretores
Odilon Braga, Félix Castro e Jailson Bispo;
discutiram com as presentes a parceria
com o sindicato, que apóia o Modecon
em suas questões que lidem com a soberania brasileira, com ênfase na luta contra
o neoliberalismo.
O Modecon foi fundado em setembro de 1989 pelo falecido jornalista
Barbosa Lima Sobrinho e vêm desde
então atuando de forma efetiva nos
movimentos pela cidadania, contra as
privatizações indiscriminadas, o
neoliberalismo, a globalização, entre
outras bandeiras em defesa da soberania nacional.

Aposentados em Pauta em Brasília
O SINDMAR marcou presença no Congresso dos Aposentados, ocorrido no mês
de outubro em Brasília. O sindicato foi representado por Mamede e Arnaldo Marques,
do Departamento de Aposentados e Ana Rosa da Assessoria de Previdência Social.
O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o exministro da Previdência, Waldir Pires e o senador eleito, Deputado Paulo Paim.
Entre outros assuntos, o Congresso tratou de questões do interesse de 20,8
milhões de aposentados, como a inclusão de novos medicamentos no SUS e
ampliação da rede de distribuição.

Maria Augusta Tibiriçá e Olga
Amélia com o presidente e
diretores do SINDMAR

• ANO III
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SINDMAR apóia concurso EFOMM – 2003
Atendendo a pedido dos alunos do
Ciaga, feitos por intermédio da Sociedade Acadêmica de Marinha Mercante
(SAMM), o SINDMAR entregou cheque no
valor R$1.000 (hum mil reais) para as despesas de gráfica, reparo de painéis

expositivos, aquisição de material de
informática, entre outros artefatos para a
realização da segunda fase do concurso
2003 para admissão à Escola de Formação dos Oficiais da Marinha Mercante
(EFOMM), ocorrido em outubro de 2002

José Serra
entrega
cheque ao
aluno
Vicente de
Paula Lopes
Júnior, na
sede do
SINDMAR

De acordo com os alunos, o referido material serviu de subsídio para informar os candidatos do concurso, já
aprovados na 1ª fase. “É proposta nossa que, durante as etapas do referido
concurso, sejam expostas e distribuídas informações básicas com propósito de esclarecimento do candidato”, sinalizaram os alunos no ofício encaminhado ao SINDMAR
Para o Diretor de Educação de Formação Profissional do SINDMAR, José
Nilson Serra, o interesse dos alunos e a
iniciativa em procurar o SINDMAR são
positivas, pois mostram a preocupação
dos futuros oficiais com os próximos
colegas, bem como promove uma
interação desde o início com o sindicato. “É com prazer que o SINDMAR entrega esta contribuição simbólica aos
nossos já companheiros de Marinha
Mercante”, afirmou Serra.

Formação
de Oficiais
em pauta
na EFOMM
No último dia 21 de outubro, o segundo presidente SINDMAR, José Válido,
proferiu palestra para os alunos do 1º ano
da Escola de Formação de Oficiais da
Marinha Mercante do Rio de Janeiro
(EFOMM), nas dependências do Ciaga.
Em sua exposição, Válido comentou
os aspectos gerais da profissão de oficial
de máquinas, bem como as perspectivas
para este profissional no mercado de trabalho atual. O palestrante comentou ainda a importância cada vez maior da espe-
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Palestra teve como tema os aspectos gerais da profissão dos oficiais de máquinas e as perspectivas do mercado de trabalho

cialização dos marítimos - o que, segundo ele, vem sendo um importante fator na
contratação dos trabalhadores.
Além da explanação de José Válido, a
convite do mesmo, a palestra contou com
a presença dos Oficiais de Máquinas

Ronaldo Marinho dos Santos Tavares e
Raimundo Hermínio Soares Maciel, ambos
em atividade, que relataram aos presentes
as características peculiares da profissão,
bem como as suas experiências pessoais
em diversas embarcações.

Curso de Auditoria é
sucesso e continua em 2003
A terceira edição do ano de 2002 do
Curso de Auditor Interno, ministrado
pela Det Norske Veritas (DNV), nas dependências do Centro Educacional do
SINDMAR, no período de 14 a 18 de
outubro do corrente ano, mostrou, mais
uma vez, o sucesso da parceria do sindicato com a DNV. O resultado foi a inclusão do curso no calendário do Centro Educacional de 2003, nos meses de
março, julho e outubro.
De acordo com o Diretor de Educação
e Formação Profissional do SINDMAR, José

Serra, a inclusão do curso no calendário
do próximo ano explica-se pela grande
demanda de diversas áreas do setor
aquaviário por profissionais qualificados
em auditoria interna. “As empresas de navegação são as que mais investem no
setor de qualificação para Auditor Interno,” explica Serra.
O curso de Auditor Interno certifica
no Sistema de Gestão de Segurança (ISM
CODE), Meio Ambiente (ISO 14001/96),
Qualidade (ISO 9001/2000) e Saúde
(BS8800, BSI 18001 e BSI 18002).

Alunos da 3ª edição posam para foto, com o Diretor José Serra, que fez a entrega dos diplomas.

SINDMAR perde
um grande
companheiro
Faleceu, no último dia 22 de agosto,
aos 91 anos, o oficial Arthur Polano
Russi. O companheiro, que começou a
atuar na Marinha Mercante ainda nos
anos 30, foi fundador e também presidente do extinto Sindicato Nacional dos
Oficiais de Máquina da Marinha Mercante, atual SINDMAR.
A trajetória de Russi, que deixou muitos amigos no meio marítimo e sindical,
teve memoráveis lembranças como a da
sua participação na instalação de grandes estaleiros como o EMAQ (atual EISA),
Verolme Ishikawajuma, Caneco, entre outros. Outro destaque da vida profissional
Russi foi no Bureau Veritas, onde atuou
de forma efetiva como Inspetor Chefe do
Serviço Naval, tendo sido agraciado, em
1976 pelo governo da França, com a Medalha “D´Honneum du Travail”.
O diretoria da SINDMAR, em nome de
todos os seus afiliados registra seu sentimento pela perda do estimado companheiro, ícone de dedicação, competência
e dedicação na Marinha Mercante brasileira. O companheiro Arthur Polano Russi
sempre será lembrado com carinho como
um dos fundadores do que hoje podemos chamar de nosso sindicato.
Esta é a apenas uma forma simbólica
que encontramos de homenagear e reconhecer um companheiro especial que
estará presente entre nós. Em nossos corações estarão sempre guardadas as verdadeiras e eternas lembranças.

Arthur, acompanhado da esposa, D.Nelly
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acordos

Augusta Offshore assina
primeiro ACT com SINDMAR

A

Na ocasião da assinatura, da
esquerda para direita, Fábio
Fernando, Jailson Bispo,
Severino Almeida e Antonio
Artur Lima

pós sete meses
de negociação,
foi assinado, no
último dia 2 de outubro, o
primeiro Acordo Coletivo de
Trabalho do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha
Mercante – SINDMAR, com
a empresa Augusta Offshore
Brasileira Ltda, representante no Brasil da empresa italiana, Augusta Offshore S.P.A.
Na ocasião, a empresa
foi representada pelo seu
presidente, Antonio Artur

Lima. Pelo SINDMAR estiveram presentes
o presidente, Severino Almeida; o diretor
financeiro, Jailson Bispo, e o Assessor para
Acordos Coletivos, Fábio Fernando.
De acordo com Jailson Bispo, que coordenou as negociações do ACT, o acordo firmado com a Augusta representa
avanços significativos para os representados do SINDMAR na Augusta, entre eles
a regularização da relação laboral. Para a
Augusta Offshore, segundo Jailson, a assinatura do acordo a inclui no seleto grupo de empresas que mantêm regulamentadas as relações de trabalho com os seus
marítimos em níveis satisfatórios.

SINDMAR visita empresas e
embarcações em Macaé

O
Diretor Jailson Bispo e assessor, Fábio Fernando,
com oficial de máquinas do Far Sleipner (BOS)

mês de setembro assinalou mais uma visita do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante –
SINDMAR a diversas empresas e embarcações em
Macaé – RJ.
O objetivo das visitas foi o de apresentar às gerências
das empresas de offshore o Assessor para Acordos
Coletivos de Trabalho do SINDMAR, Fábio Fernando. Foram visitadas as empresas BOS, Stolt Offshore, Maersk Brasil, DSND Consub e Astromarítima Navegação, além de diversas embarcações.
“A ligação entre a assessoria do SINDMAR e as empresas deve ser estreitada a fim de que sejam agilizados os
processos negociais e os problemas que envolvem os mesmos”, afirmou o Diretor Financeiro, Jailson Bispo, que
acompanhou o assessor durante as visitas.

Revista Unificar em espanhol
Leia as principais matérias desta edição no site do seu sindicato

www.sindmar.org.br
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acordos

Maersk renova ACT
com SINDMAR
Após meses de negociação, foi renovado, no dia 21 de outubro, o acordo coletivo de trabalho da CONTTMAF e SINDMAR
com a Maersk Brasil (BRASMAR) Ltda. Na
ocasião da assinatura, ocorrida na sede do
SINDMAR, estiveram presentes o presidente da CONTTMAF e do SINDMAR, Severino
Almeida; o Diretor da FNTTAA e Diretor
Financeiro do SINDMAR, Jailson Bispo; o
Diretor Secretário do SINDMAR, Odilon
Braga, e o Assessor para Acordos Coletivos de Trabalho, Fábio Fernando. Pela
Maersk compareceram o Diretor Gerente,
Viggon Andersen, o Gerente de Adminis-

tração, José Newton Pereira, e o Gerente
Operacional da empresa, Cmte. João
Ferreira Pinto.
Jailson Bispo, que intermediou as
negociações com a empresa, evidenciou a importância do acordo como
mais um ganho para os trabalhadores
aquaviários. Para a Maersk, a assinatura mantém a companhia no seleto grupo de empresas que possui situação
laboral legalizada com seus tripulantes.
O novo ACT tem validade até dia 31 de
janeiro de 2003 e é retroativo a 1 de fevereiro de 2002.

Assinatura do
ACT com a
Maersk contou com a
presença do
âmbito
confederativo.

Noble assina
primeiro acordo
coletivo com
SINDMAR
O SINDMAR obteve mais uma conquista positiva na luta por melhores salários e condições de trabalho para seus
associados. Foi assinado, no último dia
21 de outubro, o primeiro acordo coletivo do sindicato com a empresa Noble
do Brasil S/C Ltda, com validade até dia
31 de agosto de 2003.
Na assinatura do ACT, ocorrida na sede
do SINDMAR, estiveram presentes pelo
sindicato o Diretor Financeiro, Jailson Bispo, o Diretor Secretário, Odilon Braga e o
Assessor para Acordos Coletivos de Trabalho, Fábio Fernando. A Noble foi representada por seu Gerente de Recursos Humanos, Cláudio Cordeiro.
De acordo com Jailson Bispo, o acordo representa avanços significativos
para os trabalhadores, que foram beneficiados em diversos aspectos, o principal deles a regularização da relação
laboral da empresa com os representados do SINDMAR. “Com a assinatura a
Noble se torna a primeira empresa de navios sondas a regularizar a situação dos
oficiais em suas embarcações”, afirmou
o diretor.

Em razão de seus embarques ou do local de sua
residência é difícil sua visita ao SINDMAR, para
atualizar seu cadastro?
Não importa.
Utilize o e-mail, fax, carta
ou ainda se preferir, contate
por telefone nosso
companheiro Diretor-Secretário
Odilon Braga.

Gerente de RH da Noble assina
acordo, na sede do SINDMAR
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Norsul renova acordo com marítimos

A

Companhia de Navegação
Norsul renovou, no último dia 9
de outubro, o Acordo Coletivo
de Trabalho com os sindicatos dos marítimos. A assinatura ocorreu na sede da
empresa e contou com a presença de diversos dirigentes sindicais, do Diretor Presidente da Norsul, Hugo Figueiredo; do
Diretor, Luiz Antonio Carneiro, além de
vários tripulantes da empresa e do Delegado Regional do Trabalho da DRT do Espírito Santo, Dr. Emílio Magro.
O oficial e tripulante da Norsul, OSM
Ricardo Castanheiras, aproveitou a ocasião para falar em nome dos colegas marítimos. “A assinatura do acordo é muito
positiva para nós e estarmos aqui é fundamental para que possamos levar um
testemunho para bordo”, afirmou o tripulante. Castanheiras ressaltou ainda a importância do contato entre o sindicato e a
empresa. “O principal benefício de um
acordo é a manutenção do entendimento
entre a empresa e seus tripulantes, por
intermédio dos sindicatos. A existência
do acordo abre as portas para futuras
negociações,” afirmou Castanheiras.
O segundo presidente do SINDMAR,
José Válido, que coordenou as negociações com a empresa, ressaltou a assinatura do quarto ACT da Norsul com os sindicatos marítimos como um excelente
sinalizador das boas relações laborais que

José Válido, segundo presidente do SINDMAR, assina ACT, acompanhado do
presidente da Norsul, Hugo Figueiredo e o diretor Luiz Antonio Carneiro

a empresa vem mantendo ao longo dos
anos. “A Norsul, pelo número de navios
próprios, pode ser considerada como a
segunda frota ao nível de Brasil. Esperamos que esta posição de destaque possa
se refletir também de forma crescente na
relação laboral,” afirmou. Válido fez questão de lembrar aos presentes a importância legal que é um acordo coletivo de trabalho para o ramo marítimo. “Hoje temos
uma carência enorme na legislação específica para os marítimos. Para se ter uma
idéia, na CLT ela é tratada em uma página,

enquanto que este nosso acordo tem 10
páginas,” afirmou o presidente.
“Não podemos nos iludir, pois a assinatura de um ACT não esgota nem resolve definitivamente todos os problemas de
confrontos empregados X empregador,
exigindo negociação de forma contínua
para que se consiga avanços nesta relação,” observou Válido. O Delegado Emílio
Magro também destacou a assinatura
como fato importante dentro da atual conjuntura legal. “A tendência mundial são
os acordos coletivos, pois eles possibilitam um incremento na atual legislação
existente,” enfatizou o delegado.

“O principal benefício de
um acordo é a manutenção
do entendimento entre a
empresa e seus tripulantes,
por intermédio dos
sindicatos. A existência do
acordo abre as portas para
futuras negociações”
Tripulantes da Norsul também presenciaram a assinatura do acordo
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(OM Ricardo Castanheiras,
tripulante da Norsul)

acordos

Sindicatos
marítimos
assinam acordo,
acompanhados
dos representantes
da Solana, à
esquerda, Tárcio
Bezerra (Diretor)
e Horácio Gómez
(Advogado).

Solana assina primeiro ACT
com sindicatos marítimos

A

empresa Solana Comércio e Serviços Marítimos Ltda acaba de
assinar o primeiro acordo coletivo para seus trabalhadores marítimos
com os sindicatos representantes da categoria. A assinatura ocorreu na sede do
SINDMAR, no último dia 14 de outubro, e
contou com a presença do Diretor da
empresa, Tárcio Bezerra e o advogado,
Horácio Gómez. O SINDMAR, que coordenou as negociações com a Solana, foi
representado por seu segundo presidente, José Válido, e o Diretor Financeiro,
Jailson Bispo.
De acordo com o diretor financeiro
do SINDMAR, Jailson Bispo, a assinatura do ACT demostra agora a preocupação da empresa com a regulamentação
da situação laboral de seus marítimos,
já que as embarcações da empresa atendem às normas internacionais IMO e
SOLAS, além de estarem de acordo com
as exigências da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) e Marinha

do Brasil. A diretoria do SINDMAR interpreta que a assinatura do ACT sinalizou
um claro empenho da empresa em investir no trabalhador aquaviário.
Vale lembrar que, entre os benefícios
do ACT, está a permanência do custeio
de planos de saúde e odontológicos para
todos os marítimos e seus familiares diretos. Além disso, vale ressaltar que as

condições financeiras embutidas dentro
do Acordo Coletivo de Trabalho superam
aquelas do acordo assinado com a Associação Brasileira das Empresas de Apoio
Marítimo (ABEAM).
O Acordo Coletivo de Trabalho da
Solana com o SINDMAR é retroativo 1º
de fevereiro de 2002, com validade até 31
de janeiro de 2003.
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Marítimos da Metalnave conquistam
proteção de Acordo Coletivo

A

assinatura do Acordo Coletivo
de Trabalho com a Metalnave
Navegação S.A com os sindicatos marítimos ocorreu no último dia 15
de outubro, na sede da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Aquaviários e Afins (FNTTAA). O fato
ocorre depois de passados muitos meses de exaustivas negociações entre os
sindicatos marítimos e a empresa, que
provocou inclusive a paralisação das atividades do navio Metaltanque II e III, ocupados, em fevereiro deste ano, por sindicalistas em Salvador e Rio de Janeiro,
respectivamente. À época, a mobilização
resultou na assinatura de um protocolo
de compromisso de assinatura de ACT e
um aumento linear na remuneração de
cerca de 20% sobre o que vinha sendo
praticado.
O fim da “novela” da Metalnave dá
desfecho a um episódio considerado ponto de honra para os sindicatos marítimos
e demonstra que a determinação das entidades sindicais e seus representados foi
fator determinante para normatização das
condições laborais dos marítimos da empresa. “A obtenção do acordo para as tripulações dos navios da Metalnave é mais
do que uma normatização das relações
de trabalho, é uma necessidade há mui-

Da esquerda para
direita, Clóvis Filho
(Sindicato dos Condutores), Ricardo
Ponzi (FNTTAA),
José Válido
(SINDMAR), Almir
Lorena (RH
Metalnave), Sílvio
Porto
(Sind.Marinheiros de
Convés), Paulo César
(Sind.Marinheiros de
Máquinas)
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Sindicalistas e tripulantes, a bordo do navio Metaltanque III, na greve de fevereiro de 2002

to tempo já apontada pelos sindicatos,”
enfatizou o segundo presidente do
SINDMAR, José Válido, que coordenou
as negociações com a empresa. De acordo com Válido, a Metalnave é uma empresa que vem crescendo e não poderia
continuar sem regulamentar a situação

laboral de seus trabalhadores.
O Acordo Coletivo de Trabalho da
Metalnave retroage a 1º de abril de 2002
e tem vigência até 31 de março de 2003.
Os empregados marítimos contemplados com o ACT tripulam os navios
Metaltanque I, II e III.

“A obtenção do acordo
para as tripulações dos
navios da Metalnave é
mais do que uma
normatização das relações
de trabalho, é uma
necessidade há muito
tempo já apontada pelos
sindicatos”
(José Válido, Segundo Presidente
do SINDMAR)

acordos

SDC Dragagem assina primeiro
ACT com sindicatos marítimos
Com a assinatura do
acordo, empresa tornase a segunda no setor
de dragagem a
regulamentar situação
laboral com os
trabalhadores

Da esquerda para direita: Diretor da SDC, Eduardo Rios; Contador, Carlos Alberto
Brand (SDC) e o segundo presidente do SINDMAR, José Válido.

A

companhia de dragagem, SDC
Shangai Dredging Corporation do
Brasil (SDC), subsidiária nacional
da chinesa China Harbor Engineer
Company (CHEC), acaba de assinar seu
primeiro Acordo Coletivo de Trabalho com
os sindicatos marítimos brasileiros
A cerimônia de assinatura, ocorrida no
último dia 03 de setembro, na sede do
SINDMAR, contou com a presença do
diretor da empresa, Eduardo Rios e o Contador, Carlos Alberto Brand, além de representantes do SINDMAR e demais sindicatos dos trabalhadores aquaviários.
De acordo com o segundo presidente
do SINDMAR, José Válido, que coordenou
as negociações com a empresa, a assinatura representa um ganho para a SDS e
para os trabalhadores representados pelos sindicatos, no sentido de legalizar a
situação laboral das embarcações utiliza-

das na dragagem e no apoio a esta atividade
em área de influência do território nacional, garantindo condições aceitáveis para
os trabalhadores aquaviários brasileiros.
José Válido acrescentou ainda o compromisso das entidades presentes em
prover a empresa de tripulantes de todos
os níveis, bastando que seja comunicado
aos sindicatos a necessidade de tripulação da SDS. Válido lembrou ainda que os
cartões de tripulação, emitidos pela autoridade marítima, traduzem o número mínimo de tripulantes e não um limite de
pessoal embarcado. “A importância do
acordo fica por conta da valorização por
parte do setor da dragagem da legalização trabalhista, já que o segmento até recentemente não tinha ACT com os sindicatos marítimos”. De acordo com Válido, o fato mostra a importância da valorização do trabalho marítimo em uma

atividade altamente específica que é a
dragagem e cujas particularidades não
são contempladas em sua totalidade
pela CLT, o que incorre na redução da
possibilidade de reclamação trabalhista
e enfrentamentos. “É importante destacar que é objetivo das entidades sindicais marítimas buscar entendimento com
todas as empresas atuantes no ramo de
dragagem”, finalizou Válido.
O diretor da SDC, Eduardo Rios, destacou a assinatura do Acordo Coletivo de
Trabalho como uma ferramenta importante para conhecer os tripulantes contratados. “Vamos cumprir item a item do ACT e
esperamos contar com a colaboração dos
sindicatos no sentido de captar mão-deobra qualificada para tripular nossas embarcações,” afirmou.
O Acordo Coletivo de Trabalho vigorará até 01 de setembro de 2003.

Representantes dos sindicatos marítimos,
reunidos com a SDS, na sede do SINDMAR
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Norskan oficializa primeiro acordo
coletivo com o SINDMAR

Ocasião da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, na sede do SINDMAR

A

SINDMAR retomou as negociações com a empresa Norskan
Offshore Ltda e, após vários
meses e reuniões com representantes da
empresa, foi assinado, no último dia 30
de outubro, o primeiro acordo coletivo
de trabalho da empresa com o sindicado.
O acordo coletivo garante vários benefícios para os tripulantes da empresa e
representa um passo importante no
restabelecimento do bom relacionamento entre a empresa e o SINDMAR e, principalmente, a regularização da situação
laboral da Norskan com seus trabalhadores marítimos. “A empresa entra para o
seleto grupo das companhias que possuem acordo coletivo de trabalho em
bases aceitáveis para os trabalhadores”,
afirmou o Diretor Financeiro do
SINDMAR, Jailson Bispo, que coordenou
as negociações com a Norskan.
Na ocasião da assinatura do ACT,
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ocorrida na sede do SINDMAR, participaram o Diretor Financeiro do
SINDMAR, Jailson Bispo; o Diretor Secretário, Odilon Braga, e o Assessor para
Acordos Coletivos de Trabalho, Fábio
Fernando. Pela empresa estiveram presentes o Superintendente Geral, Hans
Falnes Ellingsen; o Gerente de Base,
Romeu Jobim, e os advogados Eduardo
Birkeland e Luciana Ocariz
O primeiro acordo coletivo de trabalho da Norskan Offshore Ltda com o
SINDMAR tem vigência até 31 de janeiro
de 2003 e seus efeitos retroagem a 1º de
fevereiro de 2002.
A Norskan é uma empresa de navegação brasileira, criada pela “joint
venture” no Brasil de duas empresas norueguesas, situadas entre as maiores
operadoras de embarcações de apoio
marítimo, a Solstad Shipping AS e a DOF
Management AS. Juntas, elas operam

navios do tipo: AHTS – Navios de manuseio de âncoras para águas profundas;
PSV – Navios supridores de apoio marítimo; RSV – Navios de operação de ROVs;
DSV – Navios de operação de mergulho;
PLSV – Navios de lançamento de linhas
rígidas ou flexíveis e CLV – Navios de
lançamento de fibra ótica.
No Brasil, atualmente, a Norskan é responsável pela operação junto à Petrobrás
de três embarcações do tipo AHTS da
Solstad Shipping AS, sendo duas delas
de 220 ton de BP, além de uma nova embarcação de bandeira brasileira, do tipo
LH-1800, totalmente construída no estaleiro carioca, Transnave.
A Norskan também terá em sua frota,
em futuro próximo, dois PSVs tipo UT755, projetados para atender às necessidades operacionais das empresas de
offshore não só no Brasil, mas também
no exterior. As embarcações encontramse em construção na Promar, no Rio de
Janeiro, e serão entregues em julho de
2003 e fevereiro de 2004.

Jailson Bispo cumprimenta o Superintendente Geral da Norskan, Hans Falnes Ellingsen

SINDMAR prepara reinauguração
de Delegacia em Belém

A

reinauguração da Delegacia do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha
Mercante - SINDMAR, em Belém (PA), agendada para o início do próximo ano
traz expectativas e muitas alegrias para o sindicato. Traz também lembranças
de um passado de luta, que culminou com a unificação dos sindicatos de náutica e
máquinas e a formação de uma entidade nacional representativa de todos os oficiais
da Marinha Mercante brasileira.
Em entrevista à Revista Unificar o presidente do SINDMAR, Severino Almeida,
desenha um panorama do passado, que ocasionou o fechamento das delegacias em
Belém e Santos, ao tempo em que comenta suas expectativas quanto à reinauguração
da delegacia paraense, esperada para o início de 2003.

O passado e as expectativas
Ainda em 1995 com a mudança do artigo 178, os brasileiros perderam a garantia de ter a bordo de seus navios 2/3 de
tripulantes do país. À época também se
perdeu a participação majoritária de navios brasileiros no comércio exterior e a exclusividade na cabotagem. Este processo
exigiu da entidade sindical um processo
de adaptação para que a fosse garantido o
mercado de trabalho para os oficiais. “Este
processo foi extremamente extenuante
para nós, em especial para os oficiais mercantes, não somente pelo esforço da nossa organização sindical, mas também pelo
aumento de custos e investimentos, para
que nos fosse garantido a inserção de nossas preocupações em quem realmente legislava,” explica.
“O fortalecimento de nossa posição e
o conseqüente fechamento de nossas delegacias em Belém deveu-se a necessidade do sindicato fortalecer sua luta, em
especial contra as subsidiárias integrais
no exterior com direito da bandeira estrangeira no mercado nacional”, explica
Severino. De acordo com o presidente,
entre as principais mudanças que se fizeram necessárias à época, “a que mais afetou nossa diretoria foi termos de fechar
nossas delegacias em Belém e Santos.
Desde então, não vemos a hora de reabrilas. Não somente estas duas, mas termos
uma rede maior de representação em todo
o Brasil.”

“Em 2000 fizemos volumosos investimentos em nossa unificação e por conta
disso hoje temos um sindicato reconhecidamente muito bem aparelhado. Agora,
estamos vendo claras condições de reabrirmos nossas delegacias, em primeiro
lugar a de Belém que, depois do Rio de
Janeiro, congrega o maior número de nossos representados.” Segundo Severino, um
dos principais ganhos neste sentido será
o aumento do número de convênios para
o estado do Pará, que, segundo ele é reduzido devido a falta da delegacia no estado.
“Pelo fato de não termos uma estrutura
em Belém, que possibilite nós buscarmos
convênios de interesse dos nossos associados no local, o Rio de Janeiro mantém
um volume de convênios superior aos outros estados. Isso precisa ser corrigido o
mais rápido possível”, afirmou.

Decisão conjunta
Para Severino, o que mais impressionou a diretoria foi o interesse dos oficiais
na reabertura da delegacia. “As decisões
foram todas coletivas. A preocupação de
nossa gestão é com a democracia plena,
portanto queremos que o associado tenha total controle das decisões importantes, em especial aquelas que lidam com
patrimônio”, enfatizou o presidente. Neste
sentido, a reunião do SINDMAR com os
oficiais de Belém decidiu pela compra de
um imóvel em algum empreendimento
com entrega “a posteriori”. Até que o empreendimento seja entregue ao SINDMAR,
um local será alugado para abrigar a delegacia paraense. “A decisão pela compra
foi unânime, a própria diretoria não estava totalmente segura desta decisão. Para
a nossa surpresa, quem mostrou certeza
do que fazer foram os associados”,
enfatizou Severino.
Segundo Severino, o processo de reabertura da delegacia, não será apenas um
resgate do tempo perdido. “A delegacia do
SINDMAR em Belém vai ajudar imensamente a solidificar a unificação dos oficiais de
máquinas e náutica em um sindicato, que
já é uma realidade para nossos oficiais
daqui no Rio de Janeiro, mas que ainda está
no imaginário de muitas pessoas que não
convivem com uma entidade unificada em
seu estado”, explica.

Diretoria do
SINDMAR explicou aos associados as perspectivas da
reabertura da
Delegacia
paraense, no
início de 2003
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BOS
navegação:
Investindo na
gente do mar
Oficiais brasileiros, Jeferson Miranda e Jamile Andrade tripulam o navio Far Sleipner

Empresa aposta em
parceria internacional
para fortalecer o
mercado brasileiro

A

BOS Navegação Ltda é uma empresa brasileira, criada como uma
associação 50/50 entre a empresa brasileira Petroserv S.A. e a norueguesa Farstad Shipping, que já opera no Brasil há mais de 20 anos. A parceria que já
dura três anos tem gerado grandes resultados para a BOS, que hoje possui uma
estrutura de alta qualidade, operando embarcações de apoio marítimo, em especial aquelas de propriedade da Farstad.

Apesar da parceria estrangeira, a BOS
conta hoje com altos investimentos em
seu quadro de marítimos, em especial para
os oficiais brasileiros, alguns dos quais já
estão no comando e chefia das embarcações da empresa. A alta especialização
dos oficiais brasileiros da BOS, atribuída
especialmente ao treinamento oferecido
pela empresa e pela capacitação dos oficiais mercantes, garante a manutenção
de uma estrutura de pessoal em terra
enxuta, com ênfase na contratação da
gente do mar.
A BOS Navegação mantém hoje sua
sede instalada em Macaé, onde são operadas as embarcações, e um escritório
no Rio de Janeiro, onde é executado todo

BOS: investimento nos oficiais brasileiros garante estrutura de pessoal em terra enxuta
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o suporte técnico e comercial. A empresa mantém uma estrutura administrativa
pequena, com 14 funcionários em Macaé
e 194 tripulantes, dos quais os Oficiais
da Marinha Mercante representam 30%
do total da tripulação. Destes, 2 brasileiros já são comandantes efetivos, 1 chefe de máquinas, 6 imediatos e 4 sub-chefes de máquinas. No ano de 2003, de
acordo com a empresa, mais oficiais brasileiros serão promovidos para funções
de comando e chefia em embarcações
internacionais.
Os investimentos da BOS no mercado brasileiro não param por aí, tanto que
a empresa assinou contrato com a
Petrobras para entrega de 3 embarcações
de grande porte (acima de 10.000 Bhp)
tipo AHTS para manuseio de âncoras, reboque de suprimento, até o ano de 2006.
Desta forma, a empresa pretende atingir
uma de suas metas iniciais quando criada, que era o de atuar como armadora e
operadora de embarcações nacionais.
“As embarcações encomendadas pela
Petrobras serão construídas no Brasil,
serão de propriedade da BOS e terão
bandeira brasileira”, esclarece o Gerente
da BOS, Felipe Meira.
Atualmente, a BOS gerencia toda a
operação e tripulação no Brasil de catorze embarcações, todas de bandeira
estrangeira e de médio-grande porte, de
propriedade da Farstad e do armador inglês Sealion. A sede brasileira da BOS é
responsável por todo o serviço de

Far Santana: uma das embarcações
norueguesas que operam no Brasil

contratação de pessoal marítimo,
logística, alfândega e representação do
armador estrangeiro junto às autoridades brasileiras, bem como à Petrobras.

Os “marinheiros de
primeira viagem” também têm lugar na BOS.
A empresa iniciou este
ano um programa de
trainee para habilitar
mão-de-obra de recémformados. Para tanto,
os novos oficiais são
embarcados como oficiais de quarto. “Esperamos desta forma suprir a carência brasileira no offshore, que é
um mercado em crescimento atualmente,
além de estarmos preparando nossos futuros tripulantes, segundo os critérios da própria BOS”,
acrescenta Felipe. Um exemplo que como
o projeto funciona foi a contratação da

oficial, Jamille Andrade, que participou
do programa. O fato que mostra também
a oportunidade que a BOS oferece às mulheres marinheiras.
A importância dispensada pela empresa aos seus tripulantes vai além da
qualificação. A BOS mantém hoje uma
das melhores tabelas salariais do setor e
vem mantendo excelentes relações
negociais com o SINDMAR, com o qual
vem renovando os seus acordos
coletivos de trabalho todos os anos, desde sua fundação, sempre com novos
avanços para os trabalhadores. Vale lembrar que a empresa busca sempre no
SINDMAR a indicação de oficiais para o
seu quadro de tripulantes. “São de empresas com a atual visão da BOS que o
setor de offshore está precisando,” afirma o diretor financeiro do SINDMAR,
Jailson Bispo.

Investindo na tripulação
brasileira
Um dos pontos fortes da tripulação da
BOS é o treinamento recebido antes e durante o período embarcado. Para se ter uma
idéia, os comandantes brasileiros receberam treinamento na Noruega para conhecer toda a legislação do país, treinamento
este que incluiu estágios embarcados, já
que as embarcações de grande porte, operadas pela Farstad, são recentes no Brasil.
“Nosso investimento para treinar o pessoal brasileiro tem rendido ótimos resultados, hoje já temos ótimos oficiais brasileiros exercendo posições de chefia e comando nas embarcações estrangeiras, atendendo os requisitos legislativos estrangeiros e
brasileiros”, explica Felipe.
“O índice de operacionalidade e a
otimização do faturamento, com taxas
reduzidas de “down time” são as grandes bandeiras da empresa”, afirma o
Controller da BOS, Aristido Reichert. O
gerente acrescenta: “Este índice positivo tem de estar sempre equilibrado com
bons resultados também no que diz respeito, principalmente, à saúde e segurança de nossos tripulantes e à manutenção adequada das embarcações”, afirma Felipe Meira.

Assessor de ACT, Fábio Fernando, e Diretor Financeiro, Jailson Bispo,
com os oficiais de máquinas brasileiros, tripulantes do Far Sleipner,
José Alves Oliveira e Sydney Gonçalves.
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15 de Dezembro:

venha confraternizar conosco!
O Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante – SINDMAR quer comemorar o Natal e o Novo Ano em grande estilo com você. Dia 15 de dezembro, o seu
sindicato promove uma festa de confraternização em que todos são convidados: familiares, amigos, enfim, todos aqueles que, de alguma forma, fazem parte de nossas vidas.
De acordo com o presidente do SINDMAR, Severino Almeida, a confraternização
de fim de ano é uma forma de aproximar o sindicato de seus representados em um
momento de distração e lazer. “Não é apenas trabalho, temos de ter também junto aos
nossos representados momentos de lazer. Acredito que assim estaremos promovendo a construção de uma equipe unida e solidária. Queremos formar uma grande família,” afirmou Severino.
O nosso encontro de fim de ano já tem data e lugar marcados e promete um dia de
muito entretenimento e animação. O Sítio de Fátima, localizado nas proximidades de
Jacarepaguá, promete sediar um evento de 8 horas de duração, com música, churrasco
e, principalmente, a presença maciça de nossos colegas.
O Sítio de Fátima oferece várias opções de lazer para todos. Piscina, parque infantil,
excelente espaço verde, campos gramados de futebol e vôlei, salão de jogos com sinuca,
totó e ping-pong, e até mesmo uma capela. O estacionamento também será dentro do
sítio, garantindo a segurança e tranqüilidade de todos.
De acordo com a proprietária do Sítio de Fátima, o local é ideal para as pessoas que
buscam um espaço onde possam desfrutar de lazer, diversão, segurança e privacidade,
e ainda assim contemplar a natureza, tudo ao mesmo tempo! “Nossa filosofia é de
proporcionar aos nossos clientes a qualidade dos nossos serviços e, principalmente,
um dia agradável onde a agitação e barulho da cidade não têm vez”, afirma.
Portanto, não espere mais. Reserve logo a sua vaga e garanta sua presença em nosso
evento, onde o principal convidado é você. Entre em contato com o Diretor Secretário,
Odilon Braga, e saiba como participar de nossa confraternização. Ligue para 21 - 25182164 ou envie um e-mail para odilonbraga@sindmar.org.br.

15 de Dezembro: na festa do seu sindicato,
o convidado de honra é você!

Endereço: Estrada Boca

do Mato, 728
Vargem Pequena
Jacarepaguá - RJ
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Diretor de Educação e Formação Profissional
do SINDMAR, José Nilson Serra, recebe alunos
da EFOMM, na sede do sindicato

Agripino dedica livro aos companheiros
do SINDMAR e da CONTTMAF

Diretor Procurador do SINDMAR, Enilson Pires, com
os tripulantes do navio Rodeio, em Salvador - BA
Representantes do âmbito confederativo, Deputada
Jandira Feghali, e autores do livro “A Era FHC”, na ocasião do lançamento, na Casa da Gávea

Deputada Jandira Feghali visita as instalações da praça de máquinas, centro de
controle de máquinas (CCM) e passadiço
do N/T Potengi

Segundo Presidente do SINDMAR, José
Válido, fala aos tripulante do navio
Maracá, em São Sebastião

As secretárias do SINDMAR, Carla,
Gesiane e Aline, no Dia das Secretárias
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Dia Marítimo
Mundial:
“Uma navegação mais
segura exige uma
cultura da segurança”
IMO enfatiza fator humano como
fundamental para conquista dos
propósitos de segurança marítima
e redução da poluição marinha

A

solenidade pelo Dia Marítimo
Mundial, celebrado em 26 de setembro, no Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha (Ciaga), com a presença da CONTTMAF, FNTTAA e
SINDMAR, foi marcada este ano pela mensagem do Secretário Geral da Organização Marítima Internacional, William A.
O‘Neil, “Uma navegação segura exige uma
cultura de segurança”, lida pelo DiretorGeral de Navegação e Comandante de
Operações Navais, Almirante-de-Esquadra, Roberto de Guimarães.
A mensagem da IMO abordou a questão da vinculação da segurança marítima à atual conjuntura internacional, além
de dar atenção especial ao fator humano
como fundamental à conquista dos propósitos internacionais de segurança e
proteção ao meio ambiente marinho.
“Embora o comportamento das pessoas
possa ser influenciado por um conjunto
de regras, são as atitudes diante dessas
regras que realmente determinam a cultura de segurança. Para que se possa alcançar, efetivamente, a meta de uma na-
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vegação mais segura, é importante que toda a comunidade
marítima desenvolva uma
atitude de “querer”,
enfatizou a mensagem
do Secretário da IMO.
Para a Diretoria
de Portos e Costas
o fator humano
foi muito bem
mencionado
pela IMO. “O
fator humano está entre nós presente e atuante. Material
adequado e modernas
tecnologias são importantes nas
atividades marítimas como em
quaisquer outras. Pouco valem,
entretanto, se não for levado
em consideração o homem
que os utiliza, sua qualificação, segurança e bem-estar.
E também a quem irão be-

neficiar e de que maneira, os frutos do
trabalho desenvolvido”.
A comemoração do Dia Marítimo
Mundial no Ciaga foi assistida por cerca de 500 participantes e contou com a
presença de diversas autoridades, entre elas o Diretor Geral de Navegação,
Almirante de Esquadra, Roberto Guimarães Carvalho, o Diretor de Portos e Costas, Almirante Napoleão Bonaparte, a
diretoria da ANTAQ, representantes do
Ministério do Trabalho e do Ciaga e dirigentes sindicais, entre eles o e diretor
da CONTTMAF e presidente da FNTTAA,
Ricardo Ponzi e o Diretor do SINDMAR,
José Serra.

Da esquerda para direita: José Serra (SINDMAR), Deputada Federal Jandira
Feghali, Almirante Napoleão (DPC) e Ricardo Ponzi (CONTTMAF/FNTTAA)

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

Quais são suas qualificações e certificações atuais?
O seu sindicato quer saber. O mercado de trabalho também!
Atualize seu cadastro na secretaria do SINDMAR.
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Dia Marítimo Mundial de 2002
Mensagem do Secretário-Geral da IMO, Sr. William A. O‘Neil, sobre o tema
“Navegação mais segura exige uma cultura de segurança”
Embora a indústria internacional da navegação continue sendo, tecnicamente, um dos negócios mais vibrantes e inovadores do mundo atual, à
medida em que entramos no Século XXI, o foco das pessoas preocupadas com a segurança no mar está se concentrando cada vez mais nos diversos aspectos
do comportamento humano.
A cada ano, quando a IMO e seus 162 Países Membros celebram o Dia Marítimo Mundial, os objetivos da Organização - navegação mais segura e
proteção do meio ambiente marinho - são divulgados para um público cada vez maior. Nessa ocasião, a situação corrente é avaliada e, ao mesmo tempo em que
se faz uma reflexão sobre os avanços já obtidos, também se olha para o futuro a fim de se determinar as áreas que podem ser aperfeiçoadas. Assim, tem-se reconhecido
que houve uma diminuição acentuada no número de acidentes registrados e que menos navios e menos vidas estão sendo perdidas no mar atualmente do que
na década passada. Os registros também mostram que houve um declínio simultâneo na quantidade total da poluição do meio ambiente marinho causada por
navios. Tais sucessos foram alcançados, principalmente, em decorrência do aperfeiçoamento dos padrões e das regras que definem as características estruturais,
mecânicas e operacionais dos navios, bem como pelo emprego de sistemas de navegação tecnologicamente mais avançados.
No entanto, também tem-se reconhecido que a área à qual se atribui a maioria dos acidentes - isto é, o fator humano - embora não tenha sido totalmente
negligenciada no passado, estava precisando de uma maior atenção. Portanto, o tema selecionado para o Dia Marítimo Mundial deste ano chama a atenção
para a importância e as vantagens de se criar uma verdadeira cultura de segurança nas pessoas envolvidas nos diversos segmentos da indústria da navegação.
Considero que a cultura de segurança de uma organização deve ser entendida como sendo a soma dos valores, atitudes, percepções, aptidões e padrões
de comportamento das pessoas e do grupo, que determinam o comprometimento de todos com o cumprimento das instruções contidas no gerenciamento
de segurança da organização.
O que isso procura realçar é que, embora o comportamento das pessoas possa ser influenciado por um conjunto de regras, são as atitudes diante dessas regras
que realmente determinam a cultura de segurança. Elas obedecem porque querem, ou porque são obrigadas? Para que se possa alcançar, efetivamente, a meta de
uma navegação mais segura, é importante que toda a comunidade marítima desenvolva uma atitude de “querer”.
Dentro de qualquer organização, inclusive das companhias de navegação, a cultura é essencialmente definida pelas prioridades do ge-renciamento. Se o
gerenciamento dá, claramente, a mais elevada prioridade à segurança, então essa idéia correrá rapidamente ao longo da cadeia de comando, desde seu
presidente aos diretores, superintendentes, oficiais e tripulantes.
Na IMO, tem-se reconhecido que os instrumentos e os padrões somente terão valor caso sejam totalmente implementados e para que isso seja alcançado, deve
ser adotada uma atitude bem definida voltada para a segurança, por todos os envolvidos na operação e na movimentação dos navios
As duas medidas projetadas para influenciar diretamente os processos administrativos a bordo dos navios e dentro das companhias de navegação
alcançaram, neste ano, suas fases finais de implementação. A primeira foi a Convenção revisada sobre as Normas de Treinamento de Marítimos, Expedição de
Certificados e Serviços de Quarto (STCW), que alcançou sua implementação total em 1º de fevereiro. E a segunda foi o Código Internacional de Gerenciamento
de Segurança ou Código ISM, que, desde 1998, estava em vigor para certas classes de navios e que, desde julho deste ano, passou a ser aplicado a todos os navios
com arqueação bruta superior a 500, empregados em viagens internacionais.
Ambas as medidas, embora ainda estejam em suas fases iniciais de implementação, já estão contribuindo para se obter a conscientização necessária para
a criação de uma cultura de segurança na navegação. Mas, como tenho dito, regulamentos e diretrizes por si só não criam uma cultura, sendo igualmente
importante que as suas intenções, tanto quanto as suas prescrições, sejam compreendidas.
Desde 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos da América foram violentamente atacados, a IMO vem envidando todos os seus esforços para
fazer com que a segurança marítima seja tratada com prioridade e várias propostas têm sido apresentadas sobre as precauções que devem ser tomadas. Todas essas
propostas serão levadas para apreciação e aprovação da Conferência Diplomática programada pela IMO, em Londres, em dezembro próximo. Pode-se antecipar
que, uma vez identificados os pontos de maior perigo potencial, serão adotadas as medidas preventivas necessárias para minimizar os riscos para a navegação.
Enquanto esse trabalho vital está em andamento, vale realçar, mais uma vez, o fato de que uma estrutura reguladora forte não resulta em si mesma numa
efetiva cultura de segurança. No entanto, ela fornece a base necessária, a partir da qual essa cultura pode evoluir, caso seja corretamente implementada.
Por ocasião do Dia Marítimo Mundial de 2002, desejo agradecer a todos os Estados Membros da IMO e a todos os componentes da Indústria Marítima
pelo continuado apoio que vêm dando ao trabalho da Organização e, em particular, pelos esforços desenvolvidos para a criação e divulgação de uma cultura de
segurança marítima. Gostaria de estimular a todas as pessoas que podem contribuir para esse trabalho, para que o façam em toda a sua extensão. Navegação
mais segura exige uma cultura de segurança que, acima de tudo, seja o resultado das atitudes e do comportamento da coletividade. Se todos nós decidirmos
trabalhar em conjunto, poderemos e certamente vamos construí-la com sucesso.
William A. O‘Neil
Secretário-Geral Organização Marítima Internacional
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SINDMAR bate à sua porta
Projeto do sindicato
investe na parceria com
aposentados promovendo
visitas ao domicílio dos
associados

Oficial Jorge Fernandes foi visitado em sua
residência pelo SINDMAR

O

SINDMAR, dentro do projeto
“Investindo em Pessoas”, acaba de implantar mais uma
atividade para beneficiar os seus associados. É o projeto “SINDMAR em sua
casa”, desenvolvido pelo departamento
de Previdência Social, em parceria com
os aposentados do sindicato, e voltado
para os associados que, por aposentadoria ou outro fato que inviabilize o exercício da atividade, não mais trabalham no
segmento mercante. “Acreditamos que
esta é uma forma eficaz de também retribuirmos o carinho que temos recebido
dos aposentados e associados, que sempre presenteiam o SINDMAR com sua presença,” afirmou o presidente do
SINDMAR, Severino Almeida.
Entre as várias visitas feitas pelo
SINDMAR, no decorrer dos últimos três
meses, uma chamou atenção por um motivo especial, visita esta realizada no último dia 24 de setembro ao oficial licenciado pelo INSS, Jorge Fernandes, em Mosela
(Petrópolis). Na ocasião, o SINDMAR fezse representado pelo Diretor de Educa-

ção e Formação Profissional, José Serra;
Mamede, do Departamento de Aposentados; e Ana Rosa, Assessora de Previdência Social. “Estou muito satisfeito com a
visita do SINDMAR em minha residência,
sinto muito orgulho do meu sindicato, que
eu considero representar com competência a categoria nos assuntos de seus interesses profissionais, dentro do cenário
político, econômico e social, além de se
fazer também presente nas particularidades de seus representados como é o meu
caso,” afirmou Jorge Fernandes, durante
a visita do sindicato.
Jorge Fernandes afastou-se da
atividade recentemente, por ser surpreendido com a notícia de que é portador
de doença renal crônica, que desenvolve
uma falha renal, devendo o paciente depender do tratamento de diálise ou o
transplante renal para sobreviver. Neste
ponto, Jorge Fernandes considerou a visita do SINDMAR como uma maneira de
alertar os leitores da revista Unificar sobre o preconceito da autorização para o
transplante de órgãos. De acordo com
dados fornecidos pelo próprio Jorge e divulgados pela Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos, existem no Brasil
32.000 mil pessoas aguardando na fila
por um transplante.

A Dra. Ângela Vasconcellos Sutter, médica nefrologista que acompanha Jorge
Fernandes, alerta que a doação é um ato
de amor e que sem doação não existe transplante. “Todos nós podemos ser doares
de órgãos, desde que não sejamos portadores de doenças transmissíveis, doenças
infecciosas incuráveis, câncer generalizado, diabetes ou doenças que, pela sua evolução, tenham comprometido o estado dos
órgãos a serem doados,” afirmou a médica
em um de seus artigos sobre o assunto,
também fornecido pelo associado.
O SINDMAR se solidariza com o associado, Jorge Fernandes, aproveitando a
oportunidade para lançar mão de uma
importante discussão: a voluntariedade
pela doação de órgãos. De acordo com a
Medida Provisória assinada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso em 24/10/
2000, atualmente só a família do possível doador (parentes diretos até
segundo grau, maiores ou cônjuge)
decide se os órgãos poderão ser doados ou não. Com isso, a única forma de
nós sermos possíveis doadores pósmorte, é a de discutirmos este tema com
nossos amigos e parentes, deixando claro para o maior número de pessoas possível que esta é a nossa vontade caso um
dia esta possibilidade se torne real.

Oficial nos tempos da ativa na Korea
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SINDMAR faz palestra no Ciaba

N

o último dia 11 de novembro, o
segundo presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante – SINDMAR, José Válido
e o Diretor Financeiro do SINDMAR,
Jailson Bispo, proferiram palestra para os
alunos da Escola de Formação dos Oficiais da Marinha Mercante, em Belém. A
palestra, que contou com o total empenho e interesse do comandante do Centro de Instrução Almirante Braz Aguiar –
Ciaba, no auditório da escola.

Em sua exposição, José Válido comentou os aspectos gerais do trabalho
marítimo e suas implicações para os trabalhadores aquaviários na Marinha Mercante. A palestra tratou também da profissão dos oficiais mercantes e as perspectivas do mercado de trabalho para
estes profissionais. Segundo Válido, o
mercado atual exige cada vez mais uma
maior especialização dos marítimos, o
que, segundo ele, vem sendo um importante fator na contratação dos trabalhadores. “É importante que o aluno conheça todas as áreas inseridas dentro da profissão”, sinalizou.
A explanação de Jailson Bispo, por sua
vez, teve como foco uma visão geral do
trabalho da empregabilidade e remuneração do oficial mercante. Neste aspecto,
Jailson apresentou as perspectivas para o
trabalho marítimo nas áreas de longo curso, cabotagem, offshore, fluvial e pesqueiro; detalhando-os para permitir que os
alunos visualizassem um panorama do
mercado de trabalho e os desafios que os
aguardam.
Vale ressaltar também a participação dos
ex-alunos do Ciaba, Jamille, Alessandro e
Farias - hoje atuais oficiais mercantes que expuseram aos futuros colegas de
profissão suas experiências no mercado
de trabalho.

Palestra teve como tema os aspectos gerais da profissão de
oficial mercante e as perspectivas do mercado de trabalho

Ser Oficial da Marinha Mercante
Dentre as mais nobres carreiras
ligadas ao mar, emerge, com destaque, hoje mais que no passado, a
de Oficial da Marinha Mercante, cuja
odisséia, alimentada de permanentes expectativas, se confunde com
o próprio surgimento das nações.
O Brasil, único pais da América
portuguesa, em que pese encontrar-se em prolongada tempestade
econômico-financeira, ainda mantém o invejável “status” de uma das
grandes economias mundiais, fruto, indubitavelmente, da pujança e
da tenacidade do seu povo, conhecido internacionalmente pela considerável provisão de criatividade
que acumula e dissemina.
A Marinha Mercante brasileira,
de que muito se orgulha toda a nossa nação, é responsável pela condução das riquezas que o país exporta e que importa. Em períodos
belicosos, como em tempos pacíficos, essa gloriosa instituição tem
sabido, compõem as duas situações antes apontadas.
Pela via aquática – predominam
os oceanos – circula imensa gama
de produtos que, em última análise, reapresentam as nossas cores
no cenário internacional, realçado
e primado pelo auriverde pavilhão
nacional.
Guinando para o rumo inicialmente traçado nessa tentativa de
artigo, permito-me agora remeter ao
Praticante-Aluno, recentemente graduado , a reflexão alertando que é
enorme, espinhosa, todavia gratificante, a missão que a nova profissão abarca, proporcionando, durante décadas cultura geral e momentos alegres.
Agamêmnom Rocha Souza
Professor do CIAGA / EFOMM
Fonte: www.efommrio.hpg.ig.com.br
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Grupo tripartite discute NR-30

Grupo tripartite, reunido na sede do Syndarma

O

grupo de trabalho tripartite,
composto por representantes
do MTE, Diretoria de Portos e
Costas (DPC), Petrobras e Transpetro;
juntamente com Syndarma, CONTTMAF
e SINDMAR; esteve reunido nos meses

de setembro e outubro de 2002, em
Brasília e no Rio de Janeiro. Juntos, os
integrantes do grupo deram continuidade ao processo de sistematização dos
dados das propostas enviadas ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),

Segurança ambiental
em pauta na UFRJ

O

último dia 21 de setembro marcou a aula inaugural do Curso de
Especialização em Segurança
Ambiental da Universidade Federal do Rio
de Janeiro - UFRJ em parceria com o
SINDMAR. O curso, voltado para profissionais de empresas e órgãos governamentais da área, visa a qualificação para
atuação na área de segurança ambiental,
com ênfase às questões ligadas à gestão

integrada: qualidade, saúde, segurança,
meio ambiente.
A aula inaugural teve como
palestrante o ex-Secretário do Ministério do Meio Ambiente e fundador da
FEEMA, Profº Haroldo Mattos Lemos, e
contou com a presença da Coordenadora e Professora da Escola de Engenharia da UFRJ, Engª Cláudia Morgado;
do Profº Assed Haddad, além do Diretor-

resultante da consulta pública da Norma Regulamentadora de Segurança e
Saúde no Trabalho Aquaviário (NR-30).
Na implantação do grupo tripartite,
ocorrida no último dia 26 de setembro
em Brasília, foi entregue ao Diretor de
Saúde e Segurança do Trabalho do MTE,
Juarez Correia, ofício-convite destinado
ao Ministro de Estado e Trabalho e Emprego, Paulo Jobim Filho, denotando a
importância da participação do mesmo
na solenidade de abertura do II Congresso Nacional de Segurança e Saúde no
Trabalho Aquaviário e Portuário.
A Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho (NR-30)
visa estabelecer os parâmetros de segurança e saúde a no trabalho
aquaviário e portuário e deverá ser aplicada ao trabalho realizado em embarcação comercial brasileira e, no limite
da aplicação da convenção nº147 da
OIT, às estrangeiras.

Enilson Pires exaltou a
importância do convênio do
SINDMAR com uma das mais
conceituadas universidades
brasileiras, reconhecida
internacionalmente.
Procurador do SINDMAR, Enilson Pires.
Na ocasião, Enilson Pires exaltou a importância do convênio do SINDMAR
com uma das mais conceituadas universidades brasileiras, reconhecida internacionalmente.
Vale destacar que a parceria com a UFRJ
foi articulada pela Diretoria de Educação
e Formação Profissional do SINDMAR, na
pessoa do Diretor de Educação e Formação Profissional, José Serra. Esta é mais
uma grande conquista do SINDMAR para
seus associados na área de extensão de
estudos em pós-graduação.
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FUP e CONTTMAF:
A caminho da unificação de data-base
Entidades discutem com dirigentes e base as diretrizes para unificação de data-base dos
acordos coletivos para trabalhadores marítimos e terrestres da Petrobras

O

primeiro passo a caminho da
unificação de data-base já foi
dado, em setembro, quando dirigentes da Federação Única dos Petroleiros (FUP), SINDMAR, CONTTMAF e
FNTTAA se reuniram, na sede da FUP, para
discutir a aproximação das entidades representantes dos trabalhadores de terra
e de mar do ramo petroleiro. Os dirigentes estiveram reunidos com a FUP para
colocarem suas idéias e sanarem dúvidas
quanto às perspectivas de cada entidade
sobre o assunto.
O presidente da CONTTMAF, Severino
Almeida, e o coordenador da FUP, Antonio Carrara, reiteraram suas opiniões positivas quanto à unificação da data-base
como forma de incremento do poder de
negociação junto à Petrobras/Transpetro.
Outro importante passo, acordado entre
os dirigentes, foi a efetivação da participação de marítimos e petroleiros nas mesas de negociações de Acordos Coletivos
com a empresa.
Em entrevista à revista Unificar, o
atual coordenador da FUP, Antonio
Carrara, comenta a importância da
interação entre marítimos e petroleiros,
expondo suas perspectivas quanto à
unificação da FUP com o âmbito
confederativo marítimo.

“Com certeza a organização dos marítimos tem uma
atuação muito importante e vem conseguindo seus
objetivos. Certamente, esta eficiência vai se somar à luta
da FUP” (Antonio Carrara – Coordenador da FUP)
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Unificar - Como você vê a idéia de unificação de data-base dos marítimos com
os petroleiros?
Carrara – O ideal seria mesmo que não
existisse uma data-base, pois ela foi criada para justamente diminuir nosso poder
de luta junto às empresas, já que impossibilita que as reivindicações sejam feitas
sem uma data pré-fixada. Mas, até que
haja alguma mudança na legislação, o
âmbito sindical vai lutar para que a unifi-

Severino Almeida e Antonio Carrara reiteraram suas opiniões positivas quanto à unificação da data-base para trabalhadores marítimos e petroleiros

cação da data-base seja consolidada para
fortalecer a atuação sindical de ambas as
entidades. Eu vejo a unificação como um
passo importante para todos nós FUP e
sindicatos marítimos. É mais que imediata a necessidade de implementarmos esta
iniciativa.

Unificar - E pela categoria dos petroleiros?
Carrara – Não tenho dúvida nenhuma de
que a unificação será bem recebida pelos
nossos representados, pois eles reconhecem e compreendem que toda luta unificada
tem um peso maior e é mais forte.

Unificar - Como você acha que a notícia da unificação será recebida pela
Petrobras?
Carrara – Acredito que já apresentamos
esta proposta para a empresa a partir do
momento em que temos tido sempre um
representante da FUP nas reuniões
negociais dos marítimos com a
Petrobras e vice-versa. A empresa já sentiu isso e acredito que vai lutar para dificultar ao máximo esta nossa iniciativa
de trabalho em conjunto. A diretoria de
Recursos Humanos da Petrobras inclusive já se pronunciou de forma contrária
a este nosso procedimento,afirmando
que tem receio quanto a unificação e fará
de tudo para impedir este nosso objetivo.
Certamente o medo da empresa é por
saber que nós, juntamente com os marítimos, teremos o poder de barganha
muito maior que o atual.

Unificar - Como a FUP pretende atuar
em benefício desta unificação, juntamente com a CONTTMAF?
Carrara – Com certeza a organização
dos marítimos tem uma atuação muito
importante e vem conseguindo seus
objetivos. Certamente, esta eficiência vai
se somar à luta da FUP. Temos sim algumas diferenças de pontos de vista da organização sindical, por exemplo, mas
acredito que isso não será empecilho
para a unificação e o trabalho em conjunto com os marítimos.
Unificar - Qual a posição da FUP quanto ao uso das cooperativas? Como você
pensa que a FUP poderia atuar juntamente com a CONTTMAF no combate a
este tipo de exploração do trabalho?
Carrara – O tipo de cooperativa que
está em lei e aquela que vem sendo

implementada pela Petrobras, certamente só piora as condições de trabalho, de
salários e de direitos dos trabalhadores
como um todo. Certamente o trabalho em
conjunto com os marítimos será positivo
uma vez que a Petrobras, uma vez contratante dos serviços destas empresas,
se torna cooresponsável também por
estes trabalhadores. Nossa luta conjunta certamente só contribuirá para atingir
nossos objetivos, no que diz respeito à
regularização dos trabalhadores como
um todo.
Unificar – Como a FUP pretende
implementar a divulgação do processo
de unificação de data-base de forma
efetiva junto aos seus representados?
Carrara – Primeiramente por intermédio
de nossos próprios meios de comunicação: nosso jornal semanal que é um boletim nacional, que vai para todas nossas bases e sindicatos e nossa página
na internet. Os próprios sindicatos representados pela FUP também têm seus
próprios veículos, que podem estar
incrementando este trabalho de
conscientização da importância deste
nosso trabalho de unificação.
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* Enilson Pires

desde os meados da década de 70 e de
maneira mais acelerada desde o início
da década de 90. É uma profunda transformação na composição técnica e orgânica do capital, cujo propulsor deve ser
associado aos processos inovadores
que impulsionaram a dinâmica capitalista no último quartel do século XX e à
orientação de política econômica dos
Estados Unidos após a consolidação da
hegemonia liberal.

ALCA ou neocolonialismo?

O

debate sobre a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) já
tomou corpo no Brasil e, com
isso, vários segmentos da sociedade organizada passam a se dar conta dos objetivos e dos efeitos perversos desta iniciativa, apresentada como irreversível
pelo governo americano e por vários
governantes neoliberais de plantão no
nosso continente. Sociedade esta que,
aos poucos, percebe que é necessário
combinar as lutas específicas do cotidiano para que se torne efetiva a luta contra a complexa anexação da América Latina à ALCA. Luta esta que visa conquistar condições de vida e trabalho e está
ligada à defesa dos ideais da soberania
da nação brasileira.
Compreender a luta contra o
colonialismo não é difícil, principalmente se tomamos como base os recentes e
dramáticos episódios envolvendo o presidente dos EUA e a agressividade de seu
governo, que chega a ser insano. São inúmeros os mecanismos – econômicos,
políticos, diplomáticos, ideológicos, militares e outros mais sujos – que a “nação Tio Sam” investe para alcançar o
antigo sonho de transformar o continente, em especial o Brasil, em um verdadeiro quintal dos EUA.
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A ALCA é exatamente o protótipo de
volta do colonialismo, que se enquadra
perfeitamente no projeto hegemonista
dos EUA. Um acordo negociado às pressas, em sigilo questionável e que não significa nada além de ampliar o domínio
econômico, político, social e cultural dos
EUA no nosso sofrido continente. Caso
a ALCA seja instaurada como propõem
os EUA, infelizmente, indicará um verdadeiro golpe na soberania das nações latino-americanas, sem mencionar o violento ataque à democracia e um retrocesso sem precedentes nos direitos sociais dos trabalhadores. O “livre comércio” é uma verdadeira falácia, escondida
na pretensão norte-americana de aniquilar as indústrias e a agricultura dos países da região, abocanhar os serviços públicos, monopolizar as privatizações, restringir o acesso das empresas européias
e asiáticas e asfixiar o Mercosul e outras
experiências de tratados regionais.
Para se entender a ALCA devemos
pensar primeiramente no processo de
globalização dos negócios, que instaura
uma nova fase de desenvolvimento capitalista. Capitalismo este que passa por
uma mudança de qualidade nas relações
de produção que estamos assistindo,

A ALCA significará um impacto devastador sobre as economias latino-americanas, onde há tanta diversidade nas
relações de trabalho. Não é difícil perceber que, se duas economias com força
distintas unificam o seu espaço econômico, a economia mais forte tende a
engolir a mais fraca. Isto é a ALCA! Dois
fatos comprovam este contraste econômico que separa a economia dos Estados Unidos de seus vizinhos latino-americanos. Para ser ter uma idéia, na Comunidade Econômica Européia, a diferença
entre a produtividade média do trabalho
da economia líder – a Alemanha – em
relação à média da produtividade das demais economias do grupo era de 3,1 vezes. Essa mesma relação para os países
que compõem a ALCA é muito diferente.
A economia norte-americana é mais de
23 vezes mais produtiva do que a média
das economias latino-americanas! Quem
vai engolir quem?
A distância em relação à capacidade
tecnológica das economias do continente é outro quesito a ser observado. Estima-se que os Estados Unidos têm uma
capacidade tecnológica 110 vezes superior à média das economias latino-americanas o que provocaria, com o advento
da ALCA, uma verdadeira desintegração
da economia latino-americana, levando
a uma acelerada desestruturação produtiva e a uma predatória concorrência econômica entre os países latino-america-

nos e pela atração de eventuais investimentos diretos.
E por que o Brasil é tão importante
para os Estados Unidos? Basta pensarmos que representamos aproximadamente um terço do mercado latino-americano, portanto somos quem mais perde e que menos tem a ganhar com a
ALCA. Se a ALCA emplacar, o que ainda
resta no parque industrial nacional (e ainda resta muita coisa!) será extinto, restando apenas poucos setores que dependem de alto consumo de energia ou de
uma matéria prima muito difícil e onerosa a ser transportada ou que depende de
mão-de-obra muito barata.
Do ponto de vista social, os efeitos
da ALCA serão ainda mais desastrosos.
A ALCA significa uma mudança de qualidade na gravidade do desemprego estrutural e do subemprego. Uma renúncia adicional, e talvez definitiva, da nossa soberania nacional. Um tremendo golpe no
processo de formação da nação!
Também devemos observar os amigos da ALCA, instalados no Brasil: as
multinacionais norte-americanas que podem racionalizar seu espaço produtivo;
os setores da economia brasileira que

sonham em poder entrar no mercado norte-americano; os grupos econômicos
que esperam grandes negócios com o
aprofundamento do neoliberalismo; e todos os seguimentos da produção que
estão enfeitiçados pela modernização
dos padrões de consumo. Claramente a
ALCA representa exatamente isto: a continuidade do padrão de acumulação implantado no Brasil na década de noventa. Enfatizamos- aqui que é fundamental
dar um conteúdo democrático e popular
à luta contra a ALCA, vinculando de maneira bem clara a relação umbilical entre
ALCA, controle do capital internacional
sobre a economia brasileira, dívida externa, padrão de desenvolvimento baseado na cópia dos estilos de vida do centro, flexibilização das relações de trabalho, desregulamentação da economia,
privatização das empresas estatais,
desnacionalização econômicas, Lei de
Responsabilidade Fiscal, etc...
Combater a ALCA significa lutar contra o padrão de acumulação baseado na
modernização dos padrões de consumo
que impulsiona o capitalismo brasileiro.
E o poder do povo é o único que pode
derrotar a ALCA e promover uma profunda transformação da sociedade brasilei-

ra. Esta luta é pela superação do capitalismo dependente no Brasil.
Portanto, se alguém te perguntar qual
a sua opinião sobre a ALCA, pare, pense
e lembre-se. Ela não é nada, além de um
mero acordo de livre comércio, a exemplo do FMI, o Banco Mundial e a OMC.
Um mecanismo de institucionalização da
“nova ordem”econômica e política do capitalismo globalizado, que tem na
liberalização do comércio externo e na
supressão de todos os controles sobre
a movimentação do capital dois de seus
elementos fundamentais. A ALCA é um
projeto estratégico dos EUA de consolidação de sua dominação política e econômica sobre a América Latina.
Devemos entender, antes de mais
nada, que os caminhos da nossa afirmação como Nação soberana brasileira e
de nosso desenvolvimento não passam
pela ALCA, tal como está sendo proposta. Por isso propomos uma outra opção,
fundada na defesa dos interesses estratégicos nacionais na reconstrução do
projeto de integração latino-americana e
na preservação de nossa vocação multilateral de comércio exterior. É um caso a
se pensar e uma luta a ser vencida.

* Enilson Pires é Diretor Procurador do SINDMAR.
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Cerco ao arrendamento
pirata na Costa Brasileira
Entidades sindicais exigem cumprimento da lei brasileira
por embarcações estrangeiras no Brasil
As irregularidades constantes praticadas nas embarcações estrangeiras, ao
que concerne o cumprimento da legislação, motivou a realização de um encontro, nos últimos dias 23 e 24 de setembro, em João Pessoa. O encontro foi promovido pela Coordenadoria do Trabalho
Portuário e Aquaviário e contou com a
presença da Federação Nacional dos Trabalhadores nos Transportes Aquaviários
e Afins – FNTTAA, a Confederação Nacional do Trabalhadores em Transportes
Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos – CONTTMAF e a Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes- ITF.
A reunião ocorreu na Delegacia Regional de Trabalho de João Pessoa e contou com a presença do presidente da
FNTTAA, Ricardo Ponzi; de Severino
Almeida, presidente da CONTTMAF; além
de representantes do Ministério Públi-

co, Capitania dos Portos, ITF e da própria delegacia.
O encontro dos dirigentes foi resultado do pleito das organizações sindicais com o objetivo de exigir o cumprimento da lei no que se refere à regulamentação do número de tripulantes brasileiros nas embarcações de bandeiras
estrangeiras que navegam em águas nacionais. Após discussões, esclarecimentos e posicionamentos ficou decidido
que, nos termos da lei, as embarcações
passarão a substituir, gradualmente, os
postos de trabalho, por brasileiros.
“A reunião sinaliza ainda a necessidade do início da negociação de acordos coletivos de trabalho no setor pesqueiro, além da formação, qualificação e
requalificação profissional de nossos
pescadores, junto à autoridade marítima,”
afirmou o presidente da FNTTAA, Ricardo
Ponzi.

Fiscalização das embarcações pesqueiras estrangeiras contou com o apoio da FNTTAA,
CONTTMAF, ITF e Coordenadoria do Trabalho Portuário e Aquaviário de João Pessoa
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Comissão vai
discutir apoio
portuário
Os presidentes da CONTTMAF
e FNTTAA, Severino Almeida e
Ricardo Ponzi, estiveram, nos
últimos dias 13 e 14 de setembro, na capital capixaba, Vitória.
O encontro marcou a reunião de
diversas entidades sindicais
para criação de uma comissão
intersindical de negociação para
o apoio portuário. A decisão,
que foi encaminhada ao
Sindporto, juntamente com um
pedido para início de negociações, promete beneficiar os trabalhadores portuários, já que vai
possibilitar que sejam firmados
Acordos Coletivos de Trabalho
nas localidades sem representação sindical.
Entre as entidades presentes
ao encontro estiveram o Sindicato dos Marítimos do Porto de Rio
Grande (RS), Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais e Empregados em
Escritórios das Empresas e Agências de Navegação do Estado de
Santa Catarina – SIMETASC, Sindicato dos Marítimos do Estado
do Paraná, Sindicato dos Condutores, Sindicato dos Marinheiros
e Moços de Máquinas, Sindicato
Nacional dos Mestres de
Cabotagem e dos Contramestres
em Transportes Marítimos, Sindicato dos Marítimos do Espírito
Santo, Sindicato dos Condutores
da Bahia, Sindicato dos Mestres
de Cabotagem Arrais e Regionais
do estado da Bahia.

Presidente eleito Lula discute setor
pesqueiro com dirigentes sindicais
O presidente da FNTTAA, Ricardo
Ponzi e o Diretor para Assuntos de
Pesca da CONTTMAF, Luiz Penteado, Antonio Moreira da Silva e Manuel Julião Serra, do Sindicato dos
Pescadores do Rio de Janeiro, entre
outros representantes do setor (armadores, colônia de pescadores,
industriais de pesca etc.) estiveram
reunidos, no último dia 30 de agosto, com o presidente eleito, Luiz
Inácio Lula da Silva.
O encontro com o então candidato à Presidência da República ocorreu
no Entreposto de Pesca do Rio, na Ilha

da Conceição e teve como tema a problemática do setor pesqueiro brasileiro.
Na oportunidade, os dirigentes entregaram a Lula um documento com reivindicações do setor, entre elas:
• Criação da Secretaria Nacional de Pesca e Aqüicultura, visando a integrar os
diversos Ministérios que possuem relação com o setor pesqueiro de maneira a compatibilizar as diversas
ações relativas à pesca no país
• Implantação de um Programa de Qualificação Profissional do Pescador,
objetivando capacitar a mão-de-obra
voltada nos diversos sub-setores –

pesca marítima e fluvial, empresarial e
artesanal e aqüicultura – aproveitando e revitalizando as estruturas das
Escolas de Pesca existentes
• Ampliação da infra-estrutura de desembarque, beneficiamento, armazenamento e comercialização do pescado,
através de Terminais e Entrepostos de
Pesca, incentivando a agregação de
valor ao pescado pela industrialização.
O presidente eleito, Lula, examinou
minuciosamente o documento dos dirigentes, ocasião em que se comprometeu a dar uma especial atenção ao setor
pesqueiro brasileiro.

Nova diretoria do SINFLUMAR toma
posse em Porto Alegre
Ocorreu, no último dia 09 de outubro de 2002, a bordo do navio N/M Cisne Branco, em Porto Alegre, a posse da
nova diretoria do Sindicato dos Marítimos Fluviários do Rio Grande do Sul SINFLUMAR.
A solenidade de posse foi presidida
pelo presidente da Federação Nacional
dos Trabalhadores nos Transportes
Aquaviários e Afins – FNTTAA, Ricardo
Ponzi, e contou ainda com a presença do
Diretor para Assuntos de Pesca da
CONTTMAF, Luiz Penteado. Participaram
da cerimônia também representantes da
Capitania dos Portos e o Superintendente
de Portos e Hidrovias, Engenheiro Luiz
Carlos de Cesaro.
A cerimônia de posse da nova diretoria marcou a reeleição do de Valdez
Francisco de Oliveira, com 64% dos votos válidos, juntamente com os outros
representantes de sua chapa.

Após o evento, o SINFLUMAR ofereceu aos convidados um animado coquetel, com a presença maciça da comunidade marítima, que pôde sentir o
“gostinho” de navegar pelo Guaíba, na
noite da bela capital gaúcha.

A cerimônia de posse da nova
diretoria marcou a reeleição de
Valdez Francisco de Oliveira,
juntamente com os outros
representantes de sua chapa
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Neptunia:
abandono e descaso em alto mar
Até que a grande mídia divulgasse o ocorrido, empresa
abandona tripulantes em águas internacionais

A

té o início do mês de novembro
não havia definição para destino
dos 21 tripulantes do navio M/V
Neptunia Mediterrâneo, de propriedade da
empresa Neptunia Companhia de Navegação. A embarcação – que saiu do Panamá
em direção a Houston, no estado americano do Texas, para pegar carregamento de
contêineres e voltar ao Brasil – sofreu danos após passar por forte tempestade e mar
revolto devida à passagem dos furacões
Isadora e Lilly, no Golfo do México. A tripulação, que teve de enfrentar a perigosa tempestade, com ventos de até 240Km/h, permanece deste então a bordo do navio.
Segundo a guarda costeira americana,
que vem mantendo a embarcação sob vigilância, o Neptunia não atracou no porto
mais próximo, na Baía de Tampa, por falta
de pagamento das taxas portuárias. Já a
empresa, de propriedade do armador
Adriano Friolli, nega as informações, alegando que os 21 tripulantes do navio não
desembarcaram em terras americanas por
falta de visto. Tal informação foi negada
pelo consulado do Brasil em Miami.
Deduz-se que a empresa deixou de
assistir o navio com os reparos técnicos
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necessários e combustível, pois enviou
apenas 38 toneladas de água potável e alguns poucos mantimentos, que foram suficientes apenas para alguns dias. O comandante da embarcação, Merinaldo Coelho, já ameaçou inclusive abandonar o barco, devido às más condições e pediu ajuda
ao consulado.
O embarcação necessita ainda de peças de reposição para manutenção dos
motores, sem as quais não poderá voltar
a operar. Mas, de acordo com um dos
responsáveis pela área de recursos humanos da companhia, a Neptunia não
possui capital nem para pagar os salários dos tripulantes, que estão atrasados
desde setembro.
O Neptunia Mediterrâneo já havia sido
arrestado anteriormente em San Juan por
falta de pagamento de contêineres alugados à empresa Triton. O oficial responsável pela cobrança teve de permanecer a
bordo até o pagamento da dívida.
O fato é que as condições vividas pelos tripulantes são vexatórias tendo que
a empresa não paga em dia os salários de
seus marítimos, não fornece os reparos
necessários ao navio e tampouco se preocupa com o bem-estar dos tripulantes,
que carecem de água potável e alimentação. Para se ter uma idéia, até as louças
estão sendo lavadas com água do mar.
A Diretoria do SINDMAR quer entender como uma empresa que auferiu lucros
nos últimos dois anos, passa por situação
financeira negativa a ponto de não pagar
salários dos tripulantes e abandoná-los de
tal forma. O SINDMAR vem mantendo

contato com o navio e seus tripulantes,
contatos estes que se tornaram cada vez
mais difíceis, devido ao racionamento de
combustível para os motores auxiliares,
que fornecem energia para os equipamentos de comunicação. O sindicato vem mantendo também contato com os inspetores da ITF no Rio de Janeiro e na Flórida,
que vêm envidando esforços para sanar
tão caótica situação.
O SINDMAR sinaliza que a Neptunia
Companhia de Navegação não possui
Acordo Coletivo de Trabalho para os seus
tripulantes e não demonstra efetivamente qualquer disposição para normalizar
suas relações de trabalho, alegando também, para este caso, a escassez de recursos financeiros. Para se ter uma idéia da
situação vivida pelos trabalhadores do
Neptunia Mediterrâneo, até uma instituição de caridade americana se comoveu
com a situação dos brasileiros na embarcação fundeada a 16 milhas da costa
americana e doou alimentos e produtos
de higiene básicos. O prejuízo, incluindo
os reparos e mais comida para a tripulação, é de grande manta.

O descaso da empresa
O caso Neptunia Mediterrâneo
é o típico pirata dos tempos modernos, que, com fala mansa promete
“mundos e fundos”, porém não
cumpre os requisitos mínimos aplicáveis ao transporte marítimo e
aufere lucros em cima do suor de
legítimos trabalhadores e do penar
de seus familiares.
O SINDMAR, juntamente com
todo o âmbito confederativo, permanece em vigília para que providências sejam tomadas pela
Neptunia no sentido de interromper este tipo de comportamento.

Sindicatos marítimos e portuários, mobilizados
em defesa da tripulação do Neptunia
O último dia 11 de novembro marcou o
encontro dos sindicalistas da classe marítima e portuária, representados pelo
presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes
Aquaviários, na Pesca e nos Portos
(CONTTMAF), Severino Almeida, com o
Ministério das Relações Exteriores. Na
audiência, o presidente da CONTTMAF foi
recebido pelo Chefe do Escritório de Representação do Ministério de Relações
Exteriores no Rio de Janeiro, Embaixador
Paulo Cardoso de Oliveira Pires, ocasião
em que cobrou da autoridade uma posição concreta acerca da situação do
Neptunia Mediterrâneo, que até o momento estava sem solução.
Durante a reunião, Paulo Cardoso informou que o MRE já estivera, na semana
anterior, reunido no Gabinete da Presidência da República com representantes
da Marinha e o presidente da ANTAQ,
Carlos Nóbrega, para discutirem o assunto. De acordo com o embaixador, as autoridades estão envidando esforços para
que o problema seja solucionado o mais
rápido possível.

Manifesto em Santos
Dirigentes sindicais marítimos, trabalhadores marítimos e portuários, entre
eles representantes da ITF, FNTTAA,
CONTTMAF e SINDMAR realizaram, no
último dia 7 de novembro, manifestação
em frente ao escritório da Neptunia na
cidade de Santos – SP. Eles protestaram
contra as precárias condições vividas pelos 21 tripulantes do navio brasileiro
Neptunia Mediterrâneo.
Na ocasião, os dirigentes sindicais
exigiram a interferência do Governo Federal, mais especificamente do Itamaraty,
para resolver o impasse, devido às dificuldades de desembarque dos marítimos
em território norte-americano por falta de
visto de entrada e pagamento das taxas
portuárias pela empresa. ‘‘Sem a
inferferência do Itamaraty, dificilmente o
assunto será resolvido,’’ enfatizou
Severino Almeida. Durante o protesto, o
presidente da CONTTMAF sinalizou que
os sindicatos tomariam medidas mais
drásticas, caso a situação dos marítimos
do Neptunia não fosse resolvida.
Severino Almeida alertou ainda
para as péssimas condições da embarcação, que, segundo ele, deve
possuir vários itens em não conformidade com as exigências de segurança internacionais. “Caso revolvido o problema dos tripulantes,
dificilmente a Guarda Costeira permitirá que o navio opere em portos daquele país,” sinalizou.
Durante a manifestação, os
sindicalistas chegaram a subir ao
andar onde se encontra o escritório da empresa, na Praça Dom
Idílio José Soares, nº42, mas a
sala da empresa estava vazia e
trancada. O presidente da
Neptunia, Adriano Pio Friolli,
que fica na sede da empresa
em São Paulo, não respondeu os contatos da Revista
Unificar.

O último contato com
o Neptunia
O presidente da CONTTMAF e do
SINDMAR, Severino Almeida, manteve o último contato (até o fechamento
desta edição) com o comandante do
navio, Merinaldo Coelho, no dia 8 de
setembro. Na ocasião, o comandante
informou a Severino que estava aguardando o recebimento das peças para
aquele dia, segundo prometera a empresa. Merinaldo informou ainda que
a empresa afirmou que enviaria rancho e água para a embarcação.
Apoio e solidariedade de brasileiros
Apesar dos maus tratos da empresa, que não assistiu à embarcação, os
brasileiros residentes em Tampa e mediações, têm assistido de forma intensa os tripulantes do Neptunia, com o
envio de mantimentos enlatados. Segundo o comandante da embarcação,
os alimentos enviados seriam suficientes para alimentar a tripulação por
um período de até 4 meses.
O comandante registrou ainda que
a guarda costeira americana, juntamente com entidades ligadas à ITF, têm
envidado esforços para o apoio ao
transporte de mercadorias para o navio, já que o mesmo encontrava problemas com o difícil acesso, estando
a uma distância de 17 milhas (aproximadamente 32km) da costa.
Agonia em alto-mar
O comandante do Neptunia Mediterrâneo informou ao presidente da
CONTTMAF que vários tripulantes da
embarcação não possuem condições
de realizar a viagem de volta ao Brasil.
De acordo com Severino, há tripulantes que estão decididos a desembarcarem, e esperam contar para isso
com o apoio do Consulado Brasileiro
em Miami e até mesmo nossa Embaixada em Washington.
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P-34:

uma nova chance
para a Petrobras
Acidente que adernou a
plataforma P-34 não
deixa vítimas e é uma
nova chance a para a
Petrobras reavaliar sua
política de gerenciamento
de pessoal. Tripular
plataformas fixas e
móveis com marítimos
experientes em manobras
de carga, descarga,
lastro, deslastro,
estabilidade e
posicionamento é o
primeiro passo para a
melhoria da empresa.
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rês explosões consecutivas, o afundamento de uma das mais promissoras plataformas da empresa, 11 mortos... Este foi apenas parte do
saldo do acidente ocorrido com a plataforma P-36, na madrugada do
dia 15 de março do ano passado. Negligência? Falha humana ou mecânica?
O fato é que a Petrobras já sabia, três dias antes do acidente, que a plataforma possuía uma falha no sistema de escapamento de gás.
Um ano e sete meses depois, novo pânico na Bacia de Campos. Petroleiros apavorados se jogam na água com medo da repetição da trágica cena
do naufrágio da maior plataforma de petróleo do mundo. É a vez da P-34,
um FPSO adaptado para produzir, armazenar e escoar o óleo para outros
navios. Localizada no Campo de Barracuda, na Bacia de Campos, a 80 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, a plataforma sofreu um adernamento
de quase 40º, que só pôde ser revertido dias depois, com o auxílio de embarcações estrangeiras e trabalhadores extras, em especial, marítimos.
O histórico de acidentes com a Petrobras, em especial os ocorridos na
Bacia de Campos, possuem antecedentes interessantes, onde sindicatos
marítimos e petroleiros já vêm há tempos reclamando das condições de
segurança nos terminais e nas instalações de produção e exploração da
empresa. O caso da P-34 não foi diferente, em maio de 2002, o SindipetroNF afirmou que já alertara a Petrobras de que uma outra plataforma, a P-34,
vinha apresentando falhas na geração de energia. Em 29 de maio, problemas elétricos obrigaram o navio-tanque a ser evacuado às pressas.

Gestão pessoal
Um outro ponto a ser observado é o
quesito da gestão de pessoal dentro da
empresa. Para se ter uma idéia, no caso
da P-36, de acordo com relatório da Comissão de Sindicância do acidente, o treinamento da Petrobras para situações de
emergência é deficiente. O presidente da
comissão Carlos Heleno Barbosa, disse
que além do treinamento dos funcionários ser deficiente, há acumulo de funções por parte dos trabalhadores.
No caso da P-34, pelo menos, a empresa reconhece que melhorias são
necessárias.Durante uma reunião do
SINDMAR com a diretoria da Petrobras e
a Comissão Externa de Apuração da Câmara dos Deputados, liderada pela Deputada Federal Jandira Feghali; a empresa admitiu que um dos problemas detectados nas plataformas da empresa, a
exemplo da P-34, é o treinamento e formação de pessoal. “Muito aquém daquilo que precisamos,” enfatizou o Diretor
Executivo do Sul Sudeste da Petrobras,
Tadeu Fraga.
A Deputada Jandira Feghali, escolhida relatora da Comissão Externa de Apuração da Câmara dos Deputados no
caso, acredita que o problema de gestão
de pessoal vai além das questões de treinamento, passando também pelo quesito da terceirização, já que 53 dos 77 tra-

balhadores que estavam a bordo da P34 eram terceirizados. Segundo Jandira,
o momento demanda uma mudança de
atitude da comissão parlamentar, já que
a preocupação do parlamento é com a
empresa e a segurança dos trabalhadores. “Tudo o que a empresa instaurou de
positivo quanto à gestão de pessoal é
recente e foi conseqüência da pressão
feita por intermédio dos sindicatos, juntamente com o parlamento desde o acidente ocorrido com a P-36. Até a P-36 os
relatórios da Câmara foram de recomendações e sugestões, porém agora é nosso entendimento que passemos a promover uma legislação que determine”,
afirmou Jandira Feghali. Uma das legislações pertinentes ao caso, segundo
Jandira, seria uma que determinasse um
mínimo de especializados em cada plataforma.
Já para o Diretor Executivo do Sul Sudeste da Petrobras, Tadeu Fraga, o problema de treinamento já está sendo sanado
pela Petrobras. Segundo Fraga, nos últimos 12 meses, foram realizadas 1400 auditorias na Bacia de Campos, nas quais 75%
versavam sobre questões referentes a Segurança e Saúde. Neste ponto, segundo o
Diretor, a Petrobras está treinando no exterior 102 funcionários para atuarem na
área de estabilidade de lastro.

“Um dos problemas
detectados nas plataformas
da empresa, a exemplo da
P-34, é o treinamento e
formação de pessoal.
Muito aquém daquilo
que precisamos.”
Tadeu Fraga, Diretor Executivo do
Sul Sudeste da Petrobras

“Tudo o que a empresa
instaurou de positivo quanto
à gestão de pessoal é
recente e foi conseqüência
da pressão feita por
intermédio dos sindicatos,
juntamente com o
parlamento desde o acidente
ocorrido com a P-36. Até a
P-36 os relatórios da
Câmara foram de
recomendações e sugestões,
porém agora é nosso
entendimento que
passemos a promover uma
legislação que determine”
Deputada Federal, Jandira Feghali

SINDMAR e deputados
discutem acidente com
diretoria da Petrobras
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O treinamento dos 102 técnicos, segundo proposto pela Petrobras, certamente é um determinante positivo, mas,
de acordo com o segundo presidente do
SINDMAR, José Válido, não é uma solução isolada para o problema. “O ideal seria que a empresa investisse em um maior aproveitamento dos marítimos
especializados, pertencentes ao seu quadro funcional, com pelo menos dois anos
de experiência em manobras de carga,
descarga, lastro, deslastro, estabilidade e
posicionamento”, afirma Válido. Segundo Válido, estes profissionais se adaptariam perfeitamente ao desempenho das
funções. “Eles têm perfeito conhecimento e se adaptariam mais facilmente do que
qualquer outro profissional ao desempenho de funções nas unidades de exploração e produção em função da sua experiência, vivência e adaptação, levando-se
em conta que sua formação traz embutida a especialidade em cálculo de estabilidade”, enfatizou José Válido.
O presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, observa que as operações de
carga e descarga dos navios da companhia são efetuadas com muito mais itens
de segurança a serem observados, em
águas protegidas dos terminais marítimos
e com melhores condições de defesa do
meio ambiente com estruturas disponíveis em terra. “Em especial é exigido o
emprego de marítimos especializados.
Com certificações próprias para a operação”, enfatizou o presidente.
Severino lembrou ainda que a incidência de acidentes em plataformas da
Petrobras vem se repetindo com muita
freqüência, envolvendo questões relativas a estabilidade das suas unidades. “A

“Os marítimos se adaptariam mais facilmente do que
qualquer outro profissional ao desempenho de funções
nas unidades de exploração e produção; em função da
sua experiência, vivência e adaptação, levando-se em
conta que sua formação traz embutida a especialidade
em cálculo de estabilidade”
José Válido, segundo presidente do SINDMAR
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reincidência reforça a tese do SINDMAR
de que o aumento do número marítimos
com mais de dois anos de experiência em
manobras de carga, descarga, lastro,
deslastro, estabilidade e posicionamento
a bordo de plataformas fixas ou móveis é
condição sine qua non para a prevenção
e solução do problema,” finalizou.
O caso P-34 não foi nada além do resultado do baixo coeficiente de pessoas
especializadas a bordo. “Dos 77 trabalhadores na plataforma, apenas um tinha
condições técnicas - qualificação e experiência - para agir no momento. Isto é intolerável”, afirmou Severino Almeida.
A pane elétrica ocorrida na P-34, segundo o Diretor Financeiro do SINDMAR,
Jailson Bispo; provocou a suspensão dos
mecanismos automáticos da unidade,
entre eles o fechamento de válvulas
dos tanques de óleo. “As válvulas tiveram que ser fechadas manualmente e
apenas um funcionário não teve condições de acionar todas elas, o que evitaria que todo o óleo passasse para o lado
esquerdo da unidade, provocando a inclinação”, explicou. Segundo ele, foi
correta a ordem para que os funcionários abandonassem a plataforma, mas isso
impediu o fechamento manual de outras
comportas e comprometeu o equilíbrio
da unidade. Ainda segundo Bispo, o aumento do número de oficiais da Marinha
Mercante nas plataformas da Petrobras
vem sendo registrado desde o acidente
com a P-36, em março do ano passado.
“As medidas de segurança vêm sendo
implementadas com eficiência, mas na
P-34, além de algumas outras plataformas, ainda existe apenas um oficial a
bordo”, informou.

Nº 14
14 •
Nº

“Desconheço o fundo da questão que ocasionou o
adernamento, mas acredito que deveria ter tido pelo
menos dois oficiais na P-34, devido a sobrecarga de
serviços. Não só oficiais como pessoal mercante com
atribuições ligada a carga e descarga”
João Luiz Blanco, Capitão de Manobras e funcionário da Petrobras

40 minutos de pânico
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De acordo com o Coordenador de
Embarcação da P-34, Jorge Lúcio Basto Santarém, único Oficial embarcado
no momento do acidente, foram
exatamente 40 minutos entre o apagar
das luzes, ocorrido por volta das 14 horas do domingo, e a evacuação total da
plataforma. No momento da falha de
energia Santarém estava na sala de controle, de onde foi informado, pelo Gerente da P-34, que a banda estava sofrendo uma alteração irregular de grau.
Após a mobilização da tripulação,
Santarém dirigiu-se para o convés de
onde iniciou o procedimento de fechamento de válvulas, que estavam todas
abertas. Segundo ele, a inclinação neste momento já superava os 20o e, pelo
rádio, o oficial chamou por auxílio de
outros colegas.

Somente após coordenar o deslocamento de toda a tripulação para o
local indicado pelo Gerente da Plataforma, Santarém saiu da P-34. Ele foi o
último a desembarcar, de um total de
77 tripulantes. Santarém e muitos outros se jogaram na água para embarcarem nas balsas, já que a baleeira da P34 só era suficiente para comportar 50
pessoas. Todos, porém, felizmente,
foram resgatados e levados para as
embarcações de apoio Scan Carrier (10
pessoas), Madonna Tide (56 pessoas)
e Oil Vibrant (11 pessoas). O oficial
continuou acompanhando do rebocador de apoio o processo de estabilização da plataforma, coordenou as 7
embarcações de apoio que chegaram
posteriormente, além das ligações
telefônicas recebidas de vários lugares.

Apoio e estabilização
A operação de estabilização da P-34
contou ainda com o apoio de outras embarcações e envolveu 4 outros oficiais,
que foram convocados pela Petrobras,
em caráter de urgência. O Capitão de Manobras João Luiz Blanco, funcionário
da Petrobras na parte de movimentação
de plataformas de perfuração e ancoragem de novas unidades, foi um dos participantes da “operação resgate” da P-34.
Blanco, juntamente com o também Capitão de Manobras, Carlos Augusto
Chalreo, ficaram a bordo do rebocador
norueguês, AHTS Havila Crown, contratado pela a Petrobras para auxiliar a operação. Blanco e Chalreo, que trabalham
em outras unidades da Petrobras, foram
chamados, em caráter de emergência,
para apoiar o processo de estabilização
da P-34 e, posteriormente, participar dos
procedimentos de auxílio às fainas de prevenção à poluição com equipamentos.
Segundo o Capitão Blanco, mesmo
atuando diretamente no processo da P-34,
ele não arrisca um palpite sobre as possíveis causas do acidente. “Quem coordenou o processo foram os engenheiros da
Petrobras e, infelizmente, após a estabilização da plataforma, a Petrobras não ventilou nada para a gente”. Sobre a participação dos oficiais e a possibilidade de existirem um maior número deles para evitar o
acidente, Blanco sinaliza: “Desconheço o
fundo da questão que ocasionou o
adernamento, mas acredito que deveria ter
tido pelo menos dois oficiais na P-34, devido a sobrecarga de serviços. Não só oficiais como pessoal mercante com atribuições ligada a carga e descarga”.
Outro oficial que participou diretamente da operação de estabilização o oficial Luiz Ricardo de Assis Almeida,
também lotado na P-34, mas que estava
de folga no dia do acidente. Ele foi convocado em caráter extraordinário pela
Petrobras 0para tripular o rebocador norueguês, Far Santana, juntamente com
técnicos e engenheiros da Petrobras.
Almeida participou da operação de estabilização e colaborou nos procedimentos
de auxílio às fainas de prevenção à poluição com equipamentos após o acidente.
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Junho/1980:
Explosão fere 23 em
navio-sonda
Agosto/1984:
Vazamento de gás
poço submarino de Enchova.
37 mortos e 19 feridos
Outubro/1987:
Incêndio na plataforma Pampa.
6 queimados
Abril/1988:
Incêndio na plataforma Enchova
Outubro/1991:
Explosão em Pargo I. 2 operários saem gravemente
feridos
Novembro/1999:
Explosão P-31. 2
operários feridos
Março/2001:
Explosão, perda da P-36
.Vazamento de 1,5 milhão de litros de óleo. 11 mortos no momento do acidente. 9 presos nas
ferragens foram para o fundo do
mar. Outros dois morreram depois de serem resgatados. Eles
perderam suas vidas tentando
controlar o fogo causado por explosões em uma das colunas de
sustentação da plataforma.
Abril/2001
Vazamento na P-7. 26 mil
litros de óleo
Outubro/2002
Adernamento
da P-34

Precisará haver
uma próxima?
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Bacia de Campos:
o campo minado da Petrobras

O

s nove acidentes, ocorridos nas últimas 3 décadas na Bacia de Campos, em unidades da Petrobras, certamente, perfazem um saldo
mais que negativo para a empresa e, conseqüentemente para o
Brasil como um todo. Acidentes estes que deveriam servir para que se fizesse
imediata uma mudança na política de gestão pessoal da empresa.
Se as atividades da Petrobras são estratégicas para o Brasil no que diz
respeito à política econômica, afetando diretamente a vida nacional, urge à
empresa a adoção de rígidas condições de segurança, não só em respeito à
vida de seus funcionários, mas para cumprir a importante missão que lhe foi
conferida pelo país.
A sucessão de acidentes na Petrobras não pode mais ser explicada com
mero acaso ou fatalidade. Tampouco pode ser justificada por falta de verba
ou capacidade, já que a empresa lucra valores bilionários por ano e recebe
tantos prêmios internacionais. A política de gestão da empresa deve pesar
não somente o lucro direto advindo de sua produção, mas também uma
preocupação com aqueles que são os reais responsáveis por este sucesso,
preocupação esta que demanda em uma mudança na política de gestão
pessoal, bem como na manutenção dos equipamentos adequados para o
bem-estar em alto-mar.

P-34: pioneirismo e especificidade na Bacia de Campos
Pioneira do projeto de adaptação dos
navios a P-34 era um navio-tanque, para
transporte de petróleo, denominado Presidente Juscelino, sendo posteriormente
rebatizado para Presidente Prudente de
Moraes. Inicialmente, o navio transformado em unidade de processamento, para
ser o primeiro Sistema Antecipado de Produção da Bacia de Campos, instalado no
campo de Garoupa, em lâmina d’água de
100 metros. Em 1996, após passar por
diversas reformas, a embarcação pem
FPSO (Floating Production and Storage
Offloading), ou seja, um navio com capacidade para processar e armazenar petróleo, e prover o seu escoamento para navios de transporte. Passou, então a ser denominado P-34.
Apesar da verdadeira “metamorfose”
sofrida pela embarcação, na visão de seus
Coordenadores, a P-34 não deixou de ser
um navio, portanto deveria ser tripulada
como tal. Para o Coordenador de Embar-

cação da P-34, Jorge Lúcio Basto
Santarém, que estava à bordo no momento do acidente, o número de marítimos
embarcados deveria sempre ser adequado ao tipo de operação, no caso dos
FPSOs. Segundo ele, há atividades a bordo dos FPSOs que poderiam ser melhor
executadas por marítimos, ao invés de
homens de área, a exemplo do serviço de
carga e descarga, que hoje é realizada pelo
guindasteiro e as operações de responsabilidade do técnico de segurança, que
se adequariam à rotina do oficial de náutica. “Quanto mais marítimos há a bordo,
melhor é para se trabalhar, pois a P-34
continua sendo um navio,” afirma.
O oficial Luiz Ricardo de Assis Almeida
concorda com a posição do colega de plataforma. “Toda a parte referente aos alinhamentos da plataforma, em especial na
hora da descarga é coordenada pelos oficiais, que passam todas as informações
para os homens de área, bem como as

especificidades do navio,” explica
Almeida. “Não temos queixas de nossos
homens de bordo, mas a questão é outra. Neste caso, faço uma relação: é a
mesma coisa se pensarmos o que é melhor: um enfermeiro ou um médico a bordo?”. Para Almeida, o ganho na existência desta tripulação marítima, seria principalmente para o desempenho do trabalho do oficial. “Sem dúvida a Petrobras
ganharia em ter, pelo menos, uma tripulação básica em seus FPSOs. Você ter um
contra-mestre a bordo, um marinheiro,
enfim, o serviço do oficial passa a ser o
de realmente coordenar a embarcação, ao
invés de ter de ensinar os procedimentos,” finalizou o oficial.

A questão do meio ambiente
O presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, observa que as unidades FPSOS
na atividade offshore mostram uma realidade razoavelmente recente e de crescente
utilização. “Este crescimento agregou às
plataformas um imenso potencial
poluidor. Um único VLCC utilizado como
FPSO pode poluir o meio ambiente marinho em uma escala 200 vezes superior ao
volume de petróleo lançado na Baía de
Guanabara, no acidente no início de
2000.” Segundo Severino, este aspecto
não pode ser desconsiderado pela empresa. Tal aspecto não pode continuar a
ser tratado com a leviandade e o jogo de
cena que até agora tem ocorrido na
Petrobrás. Deve-se exigir nestas unidades
homens responsáveis pela operação de
carga e descarga com pelo menos as
mesmas certificações e experiência que
são exigidos nos navios que operam
em terminais. Menos do que isto, é
irresponsabilidade,” finalizou Severino.

“Um único VLCC utilizado como
FPSO pode poluir o mar em
uma escala 200 vezes superior
ao volume de petróleo lançado
na Baía de Guanabara, no
acidente no início de 2000.”
Severino Almeida, presidente da
CONTTMAF e do SINDMAR

Eles tripulam a P-34
“Quanto mais marítimos há a
bordo, melhor é para se trabalhar, pois a P-34 continua sendo um navio.”
(ON Jorge Lúcio Basto Santarém, Coordenador de Embarcação da P-34)

“O que mais se fala hoje na
Petrobras é segurança, a exemplo do Plano da Segurança
Operacional, o PEO. Se estamos
falando de segurança e excelência operacional, é importante
que existam marítimos
especializados a bordo de todas
as embarcações da empresa”
(ON Luiz Ricardo de Assis Almeida, Coordenador de Embarcação da P-34)

fonte: Petrobras

Bacia de Campos
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SINDMAR na mídia

Edição especial p-34

outubro de 2002

O Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante, em função das opiniões emitidas, foi destaque nos principais
jornais do Brasil, durante a cobertura do acidente ocorrido com a plataforma P-34. Confira aqui a atuação de seu sindicato.
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DRT
Vitória:
Um modelo para a fiscalização
marítimo-portuária
SINDMAR acompanha
trabalho de
fiscalização da
Delegacia Regional
de Trabalho do
Espírito Santo

res, aliada à união entre os órgãos de
inspeção e sindicatos são fundamentais na
boa execução de nosso trabalho”, afirma o
Delegado Emílio Magro. “O trabalho de fiscalização marítimo-portuária é, sem dúvida, o resultado da coragem de alguns com a
vontade de acertar de outros. Tudo em nome
da soberania nacional”, afirma Magro.
Quanto ao trabalho cooperativado,
Emílio Magro, não deixa por menos. Segundo ele, não é permitido a bordo.
“Não tem como exercer trabalho
autônomo a bordo. Aqui em Vitória não
temos encontrado este tipo de problemas, pois as embarcações já vêm para
cá, sabendo dos nossos critérios rígidos neste quesito”, finaliza o delegado.

Segurança e saúde a bordo

N

o último dia 2 de setembro, o
Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha MercanteSINDMAR, visitou a Delegacia Regional
de Trabalho do Espírito Santo, em Vitória. Na ocasião, o diretor Jailson Bispo,
representando o SINDMAR e a
CONTTMAF, acompanhado pelo assessor, Fábio Fernando, reuniu-se com o
Delegado José Emílio Magro e os Auditores Fiscais, Alcimar Candeias e Levi
Wandrone Mattos. O objetivo da reunião foi o de acompanhar o trabalho de
fiscalização marítimo-portuária, desenvolvida pela delegacia capixaba, considerado um dos melhores no cenário
marítimo nacional.
Um dos exemplos do trabalho da Delegacia foi a detenção de uma embarcação russa, em março, que estava
descumprindo a resolução normativa nº
31 do Conselho Nacional de Imigração
e a Portaria nº 19 da Secretaria Regional
do Trabalho, trabalho este acompanhado de perto pela CONTTMAF e os sindi-

catos. Ambas as legislações lidam com a
regulamentação do número de tripulantes brasileiros em navios estrangeiros
que operam no Brasil, que no caso da
empresa em questão, estavam abaixo do
número mínimo exigido por lei. Vale lembrar que, desde então, a delegacia vem
dando continuidade à fiscalização das
embarcações estrangeiras, incluindo
também, a partir do mês de setembro,
navios de pesquisa e offshore.
De acordo com o Delegado Emílio Magro, o ponto forte que viabiliza a boa execução do trabalho de fiscalização é o
entrosamento entre as entidades. “É primordial a participação da CONTTMAF e
dos sindicatos, que são as entidades que
subsidiam a Delegacia com denúncias de
irregularidades nas embarcações,” afirmou Magro. O delegado destacou ainda o
entrosamento com a autoridade marítima
(Port State Control), a ITF e a investigação
com participação e apoio da Polícia Federal como pontos positivos do trabalho da
DRT. “A solidariedade entre os trabalhado-

O Auditor Fiscal, Alcimar Candeias, lembrou ainda de outro foco do trabalho da
Delegacia, voltado especificamente para a
segurança e saúde a bordo. Segundo
Candeias, um dos pontos fortes do trabalho é a estabilidade da “equipe, que trabalha junta desde 1989”. Este tipo de fiscalização inclui inspeções a embarcações atracadas no porto para verificar as condições
de vida a bordo, alimentação, riscos dos
agentes ambientais, condições de higiene,
entre outros. De acordo com Candeias, também neste tipo de trabalho da delegacia, a
participação das entidades representativas
dos trabalhadores marítimos no que se refere a denúncias é fundamental.
Outro aspecto apontado por Emílio
Magro, foi a regulamentação do texto
da NR-30, que segundo ele receberá
uma proposta que vem sendo trabalhada pelo grupo tripartite, com a participação da DRT capixaba. Para o delegado, a norma vai representar um ganho
para o setor, já que abrangerá vários
aspectos e princípios da saúde e segurança a bordo. Quanto ao prazo para a
regulamentação, o delegado afirma:
“Estamos mais próximos de chegar à
norma do que em 91, a intenção seria a
conclusão ainda este ano, mas a pressa
é inimiga da perfeição. Acredito que
uma norma bem trabalhada e
amadurecida é o objetivo de todos,” finalizou Emílio Magro.
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À frente da Delegacia Regional
de Trabalho do Espírito Santo,
na qual é Delegado titular desde julho de 2002, Emílio Magro falou à Revista Unificar
sobre inspeção portuária, trabalho, legislação, cooperativas, acordos coletivos, entre
outros assuntos. Nesta entrevista, Magro dá a receita de
sucesso da fiscalização marítimo-portuária, que vem sendo
conduzida de forma eficaz no
estado do Espírito Santo, com
reconhecimento nacional.
UNIFICAR: Há quanto tempo você atua
na função de Delegado, especificamente na Delegacia de Vitória? Quais
outros cargos o senhor ocupou anteriormente?
MAGRO: Como Delegado titular estou
desde o dia 05.07.2002, anteriormente
fui Delegado Substituto em 1999/2000 e
2002. Fui também coordenador da Unidade Regional do Trabalho Portuário e
Aquaviário do Espírito Santo, desde a sua
criação 1998.

UNIFICAR: Como você classificaria o
atual nível de inspeção portuária no
âmbito internacional? E no Brasil?
MAGRO: As informações que possuímos
sobre as inspeções portuárias a nível internacional são de algumas visitas que fizemos aos portos de alguns países europeus – Espanha, Alemanha, Holanda e
Bélgica, onde tivemos oportunidade de
acompanhar inspetores do trabalho em
visita oficial. Quanto à fiscalização do trabalho aquaviário, participamos na
Espanha de um treinamento quanto a
aplicação da Convenção 147 da OIT (Marinha Mercante, normas mínimas), onde
vivenciamos ações fiscais a bordo com
os inspetores do Port State Control (MOU)
que ao contrário de nós, verificam o cumprimento da 147 e seus anexos, a bordo.
Ou seja, uma só estrutura de inspeção
atende aos requisitos previstos para a segurança da navegação, salvatagem, poluição e denúncias de irregularidades de
cunho trabalhistas (atraso de pagamento, repatriação, segurança e saúde no trabalho, entre outras). Nos países mais avançados, do ponto de vista econômico, reconhecidos como do primeiro mundo (não
gosto de tal classificação), as inspeções
são reconhecidas como mais rigorosas,
principalmente pelos reflexos de acidentes com prejuízos ecológicos de monta
em passado não muito remoto. A pergunta reflete dois aspectos: o trabalho portuário e aquaviário e no Brasil, o primeiro

está equacionado e em funcionamento
harmônico, tendo sua implementação
despontado com advento da Lei 8.630/
93 e a organização das URITPA (Unidades
Regionais de Inspeção do Trabalho) que
têm também a competência de
inspecionar o trabalho aquaviário, entre
eles a pesca e as atividades subaquáticas.
Já no trabalho aquaviário, muitos avanços foram obtidos com a publicação de
outros diplomas legais que deram sustentação ao bom andamento a fiscalização e hoje estamos na vanguarda da América Latina quanto ao cumprimento, através de legislação apropriada, das Convenções 147 e seus anexos (em fase final de
construção a NR-30 Norma de Segurança
e Saúde do Trabalho Aquaviário) e Convenção 152 com a NR - 29 (Norma de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário)
ambas trabalhadas de forma tripartite e
esta última já sendo avaliada positivamente sobre seus reflexos sobre o ambiente
de trabalho e as estatísticas de acidentes
de trabalho nos portos brasileiros. Sou
suspeito em classificar nossa inspeção,
porém considero-a de boa qualidade e
participativa.
UNIFICAR: Quanto ao Porto de Vitória, qual o ponto que o senhor considera mais positivo na condução do
trabalho da equipe de inspeção?
MAGRO: O ponto mais positivo é o respeito, sem autoritarismo, que con-

Da esquerda para direita, Na DRT de Vitória, assessor do SINDMAR, Fábio
Fernando, diretor do SINDMAR, Jailson Bispo reunido com o Delegado
Emílio Magro e os auditores fiscais, Levi Mattos e Alcimar Candeias.
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quistamos junto ao patronato e os trabalhadores nos setores portuário e
aquaviário no Espírito Santo. Procuramos sempre e de todas as formas atender a todas as denúncias e buscamos
solucionar os problemas rotineiros, sem
abrirmos mão do atendimento da legislação pertinente
UNIFICAR: Quanto ao respaldo federal/organizacional, quais órgãos você
considera atuantes dentro do atual
cenário de fiscalização marítimoportuária?
MAGRO: Em nossa região contamos
sempre com apoio, dentro de suas prerrogativas legais, de todas as autoridades
de fiscalização nos setores em questão.
Estamos rotineiramente trocando informações e nos auxiliando, mutuamente,
de forma harmônica e positiva.
UNIFICAR: Quais são as principais
irregularidades encontradas hoje nas
embarcações?
MAGRO: Nas inspeções por denúncia
constatamos o não cumprimento de cláusulas de CCT ou ACT; em ações diretas
de inspeção, ocasionalmente, falta de
registro de empregados a bordo, pagamento em atraso, excesso de jornada
de trabalho, entre outras. Em embarcações estrangeiras em águas jurisdicionais brasileiras há mais de 90 dias, a
proporcionalidade de nacionais a bordo nos diversos níveis tem sido encontrada e corrigida. Repatriação, atraso
de pagamento e artigos outros da Convenção 147 da OIT e seus anexos.
UNIFICAR: Como o senhor classificaria
a atual legislação quanto ao âmbito
da fiscalização marítima e portuária
no Brasil?
MAGRO: A legislação marítima no âmbito do MTE necessita ser aperfeiçoada
para melhor aplicabilidade, principalmente
no setor de apoio marítimo em plataformas. Quanto à portuária já avançamos
bastante, necessitamos aprimoramento
de alguns dispositivos específicos.

UNIFICAR: Como membro do grupo
tripartite que discute a NR-30, o que
o senhor evidencia de mais importante dentro da nova legislação?
MAGRO: O reconhecimento e o resgate
do direito dos trabalhadores aquaviários
a melhores condições de trabalho, cuidados preventivos em segurança e saúde e
meio ambiente no trabalho, além de instrumentos legais aplicáveis e compatíveis
com as Convenções OIT ratificadas e promulgadas pelo Brasil, que são compromissos que adotamos e portanto estamos
comprometidos a seguir.
UNIFICAR: Qual a sua opinião quanto
ao trabalho cooperativado no meio
marítimo?
MAGRO: Torna-se extremamente difícil
a apresentação de convicções sem a análise de uma situação fáctica, principalmente, diante de um tema tão complexo
como o sistema de cooperação no trabalho que vem se apresentando no Brasil. Não há o que se discutir, acerca da
nobreza da filosofia e princípios
Cooperativistas e o Ministério do Trabalho e Emprego vem se empenhando no
combate às falsas cooperativas de trabalho, sobretudo pelo desvirtuamento e
ameaça à própria existência deste importante instituto. O cooperativismo é uma
forma associativa que conta com respaldo constitucional e a Lei 5.764/71, reguladora desta modalidade de associação,
incumbiu-se de conceituá-la: “As sociedades cooperativas têm por finalidade a prestação de serviços aos associados, para o exercício
de uma atividade comum, econômica, sem que
tenham elas fito de lucro”.
Diante dos casos concretos o que se
verifica é se a sociedade se apresenta
como uma “verdadeira” cooperativa, ou
se esta configura uma relação que se
caracteriza pela prestação de serviços
não eventuais, sob subordinação, em
caráter pessoal e oneroso, regida por
normas imperativas, inafastáveis pela
vontade das partes, que caracterizam a
relação de emprego. Na atividade marítima, o que se observa é o desenvolvimento de uma atividade num plano vertical, caracterizando, via de regra, a su-

bordinação presente na relação empregado/empregador. As cooperativas devem fundar-se na solidariedade e na ajuda mútua, devendo, obrigatoriamente,
atender o princípio da dupla qualidade,
ou seja, ofertar aos associados a condição de cliente e fornecedor ao mesmo
tempo, o que não conseguimos vislumbrar sua aplicação, na atividade marítima tradicional.
Outro princípio caracterizador das Cooperativas de Trabalho é o da retribuição
pessoal diferenciada, o que significa dizer que a cooperativa somente se justifica se oferecer aos seus associados a
oportunidade de auferir ganho superior
àquele que teria se ofertasse sua força
de trabalho isoladamente, ou seja, o marinheiro para ofertar seu trabalho através de uma cooperativa, teria, necessariamente, que obter um ganho adicional
àquele que lhe é atualmente oferecido .
UNIFICAR: E os acordos coletivos entre empresas e marítimos?
MAGRO: Os instrumentos coletivos de
trabalho no setor produtivo específico são
importantíssimos para os avanços relativos às relações do trabalho e estimulamos ao máximo a iniciativa.
UNIFICAR: À frente da DRT de Vitória
e tendo atuado de forma tão positiva
no decorrer dos anos, qual a orientação que o senhor daria para os órgãos e entidades que atuam na fiscalização marítima e portuária?
MAGRO: Inicialmente aprimorar o conhecimento e atualizar-se permanentemente. Conversar com os atores sociais
nos locais de trabalho, seja onde for:
cais, convés, porões de navios, cozinha,
casa de máquinas, entre outros. Respeitar as diferenças e opiniões, conquistar
o respeito do patronato e dos trabalhadores como Auditores da Inspeção do
Trabalho na defesa da Legislação Trabalhista. Participar de eventos e sugerir
adequação das leis, contribuindo com
sugestões retiradas da rotina de trabalho. Ser autoridade sem autoritarismo,
ser humilde sem subserviência. Cumprir
e defender a Constituição.
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TCU

Ministros do TCU
emitem decisão sobre
Marinha Mercante
O Diário Oficial da União, no
último dia 31 de julho de 2002,
publicou decisão histórica do
plenário do Tribunal de Contas
da União sobre auditoria de
natureza operacional na
Secretaria de Transportes
Aquaviários.

Fotos: arquivo TCU

Humberto Guimarães Souto
presidiu o Tribunal Pleno

Ministro Vilaça foi o autor do relatório
sobre a Marinha Mercante
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O

Tribunal Pleno, presidido pelo
Ministro Humberto Guimarães
Souto e com a presença dos ministros Iram Saraiva, Valmir Campelo,
Adylson Motta, Benjamim Zymler e os
ministros substitutos, Lincoln Magalhães
da Rocha, Augusto Shermam Cavalcanti e
Marcos Bemquerer Costa; decidiu sobre
relatório do Ministro Vilaça o seguinte:
1 - Recomendar ao Exmo. Sr. Ministro de
Estado dos Transportes que:
1.1. realize estudo, em conjunto com os
Ministérios da Fazenda e de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no sentido de implementar mecanismo para proporcionar, temporariamente, importações de navios usados com no máximo dez anos de operação, com isenção de tributos, em
troca de encomendas em tonelagem
equivalente à indústria naval nacional, com execução físico-financeira
comprovada mensalmente;
1.2. promova estudos com vistas ao encaminhamento de projeto de dispositivo legal que preveja a indenização de
encargos trabalhistas, referentes à folha de pagamentos dos marítimos embarcadiços de navios das empresas
brasileiras de navegação, sem similar
no âmbito internacional (caso do
FGTS) com utilização de recursos do
AFRMM, em substituição à destinação
de tais recursos para manutenções de
embarcações, com os devidos ajustes legais para manter o mecanismo
fiscal em equilíbrio;
1.3. promova estudos sobre os procedimentos adequados para viabilizar o
fortalecimento das ações de controle e fiscalização das operações das
empresas de navegação que fazem
jus ao ressarcimento previsto no art.
17, parágrafo único, da Lei nº 9.432,

de 8 de janeiro de 1997, tendo em
vista a imperiosa necessidade de se
coibir fraudes que conduzam ao ressarcimento indevido;
1.4. promova, junto ao Conselho Monetário Nacional, revisão da atual sistemática de atribuição de taxa de juros
variável de 4% a 6% a.a., referente aos
financiamentos com recursos do Fundo da Marinha Mercante, estabelecida
de acordo com a Resolução BACEN
nº 2.787, de 1º de novembro de 2000,
para que seja fixada taxa de juros
única, de forma a evitar a cobrança
de juros inferiores às empresas maiores e mais capitalizadas, o que poderá se constituir em diferenciação
não isonômica, contrariando preceito constitucional;
1.5. envide esforços com o objetivo de
dotar o Departamento de Marinha
Mercante (DMM) de recursos humanos e equipamentos necessários ao
acompanhamento técnico-financeiro das construções e reformas realizadas com recursos provenientes de
financiamentos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em conjunto
com o agente financeiro;
1.6. realize gestões junto ao Ministério
da Fazenda e ao Instituto de Resseguros do Brasil no sentido de
viabilizar a contratação de seguro de
performance, no País ou no exterior,
para cobertura de risco de construções e reformas navais efetivadas por
estaleiros nacionais financiadas com
recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), em substituição à comissão de risco estabelecida pela
Resolução BACEN nº 2.787, de 1º
de novembro de 2000;
1.7. realize gestões junto ao Ministério da
Fazenda e ao Conselho Monetário
Nacional, para alteração das normas
pertinentes, com vistas ao estabelecimento de indexador mais adequado em substituição ao dólar americano, nas contratações de financiamentos com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), pelas empresas
da navegação interior para construção e reformas de embarcações;
1.8. promova estudos visando à adoção
de normas que permitam à Coorde-

TCU

nação-Geral do Fundo da Marinha
Mercante intervir no processo de liberação de parcelas de financiamentos com recursos oriundos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), nos
casos em que haja desproporção entre o valor liberado e a execução física da construção ou reforma em andamento, com base nas informações
das planilhas, devidamente
auditadas, dos acompanhamentos
físico-financeiros dos projetos de
construção ou reforma naval;
1.9. promova estudos com vistas à revisão das normas e procedimentos
que disciplinam a constituição e a
fiscalização de empresas de navegação nacionais, estabelecendo exigências mínimas rigorosas, de modo
a coibir a operação das denominadas ‘empresas de papel‘, que não
atendem às exigências legais e são
predatórias para o mercado;
1.10. adote providências com vistas à revisão das regras de afretamento de
navios estrangeiros por empresas
de navegação nacionais, de forma a
incentivar a formação de frotas próprias em dimensão adequada ao
mercado de fretes brasileiro;
1.11. realize gestões junto à Secretaria
da Receita Federal com vistas à permanência de fiscais nas repartições
alfandegárias em tempo integral, de
modo a viabilizar a execução de operações portuárias de forma
ininterrupta, com vistas à redução
dos custos portuários;
2 - Determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) que:
2.1. providencie e encaminhe com regularidade ao Departamento de Marinha
Mercante (DMM) cópias das planilhas
dos acompanhamentos físico-financeiros dos projetos de construção ou
reforma naval realizados pelos estaleiros nacionais com recursos oriundos de financiamentos do Fundo da
Marinha Mercante (FMM), de modo a
nortear as liberações das parcelas
desses financiamentos
2.2. implemente cadastro das empresas postulantes de financiamen-

tos com recursos do Fundo da
Marinha Mercante (FMM), no sentido de dar maior rapidez ao processo de contratação desses financiamentos;
2.3. promova ações com vistas à redução
dos prazos efetivamente praticados
para a celebração dos contratos de
financiamentos de projetos com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), a fim de que os mesmos
não se constituam em entraves que
dificultem as ações de fomento à
Marinha mercante brasileira e à construção naval, nem comprometam a viabilidade econômico-financeira dos
projetos;
3 - Recomendar ao Departamento de Marinha Mercante (DMM) que, em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), elabore projeto que viabilize o investimento em Política de Desenvolvimento Tecnológico
para o Setor de Transporte Marítimo
com recursos vinculados ao Fundo da
Marinha Mercante (FMM), destinados a
projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico com prioridade concedida pela Comissão Diretora do Fundo
da Marinha Mercante (CDFMM);
4 - determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal que avalie, em conjunto com as unidades técnicas responsáveis, a viabilidade da
realização, em época oportuna, de
auditoria na Coordenação-Geral do
Fundo da Marinha Mercante (CGFMM)
e na Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ) com o objetivo
de quantificar dados reais da renúncia de receita dos setores de marinha
mercante e construção naval, com vistas à avaliação dos benefícios
econômico-sociais decorrentes;
5 - determinar à Secretaria Federal de Controle Interno que faça constar, no relatório relativo à prestação de contas do exercício de 2002, pronunciamento sobre
as medidas adotadas pelo Ministério dos
Transportes e pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
em atenção às determinações contidas
nos subitens 8.1. e 8.2; e

6 - encaminhar cópia desta Decisão, bem
como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Ministro dos Transportes, ao Ministro do Desenvolvimento,
Ciência e Tecnologia, ao Secretário
Federal de Controle Interno, aos Presidentes das Comissões Permanentes
de Viação e Transportes e de Economia da Câmara dos Deputados, ao Presidente da Comissão Permanente de
Assuntos Econômicos do Senado Federal e ao Presidente da República; e
7 - incluir o presente Relatório de Auditoria na publicação “Auditorias do TCU”.
O minucioso e didático relatório de
auditoria dos analistas Ana Kátia
Rodrigues Silva, Nilo Lavigne de Lemos
Filho, Denise Zenóbio da Costa e Carlos
Borges Teixeira, que serviu de base para a
decisão do TCU, responsabiliza o fato de
termos reduzido em 20 anos de 24% para
3,7% a participação da frota mercante nacional aos seguintes fatores:
a) a desregulamentação do setor no momento em que as empresas nacionais
encontravam-se despreparadas para
enfrentar a concorrência internacional;
b) o conceito de transporte multimodal,
que utiliza cargas ¿conteneirizadas¿,
tornou a frota rapidamente obsoleta;
c) as dificuldades inerentes à operação
de rotas secundárias no mercado mundial para onde converge grande parte
das cargas transoceânicas;
d) a desorganização do mercado de transporte de cargas, resultante da derrocada do Lloyd Brasileiro;
e) a dificuldade na geração de divisas,
motivada pelo desequilíbrio na composição da frota de longo curso (88%
da tonelagem total refere-se a
graneleiros e 12% cabe à carga geral,
que obtém os mais altos fretes); e
f) o alto índice de afretamento de navios
estrangeiros pelas empresas nacionais,
incentivado pelas condições favoráveis
concedidas na legislação que regulamenta essa matéria.
Os associados que tiverem interesse em adquirir a íntegra da publicação, devem solicitá-la pelo email: odilonbraga@sindmar.org.br
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TCU

O que pensa o seu sindicato?
* Severino Almeida Filho

O

Tribunal de Contas de União prestou ao país e muito especialmente
à Marinha Mercante Brasileira um
grande serviço ao empreender como interessada o processo que desaguou na decisão publicada no Diário Oficial
da União, considerando, conforme consta no relatório do Ministro Marcos Vinícius
Vilaça:

b) a relevância comercial de uma marinha
mercante nacional forte para evitar dependência de empresas estrangeiras;

a) a ínfima participação de
navios brasileiros no transporte marítimo do comércio exterior;

e) os reflexos positivos para os estaleiros
nacionais em termos de novas encomendas e de economia de escala na navegação de cabotagem;

c) o volume anual de remessa de divisas
ao exterior decorrente do pagamento de
fretes e afretamento de embarcações
estrangeiras;
d) a necessidade estratégica de frota própria compatível para enfrentar crises;

f) a determinação de avaliação dos benefícios sócio-econômicos versus os incentivos fiscais (incluindo renúncias de
receitas) direcionados ao setor de transporte marítimo;
Ótimo que o trabalho realizado e a decisão subseqüente seja de um órgão isento das pressões naturais de quem convive com a rotina do setor.
No que pese a ausência no relatório de analistas, muito justamente
elogiados pelo Ministro Relator, três
aspectos não podem ser desprezados: o fato do segundo registro norueguês ter
um histórico incompatível
com a tradição marinheira
de qualidade daquele país,
a ponto de ser e ter sido
considerado ao longo de
sua existência como uma

bandeira de conveniência, além de estar
em declínio; a injusta e socialmente condenável ausência na legislação da histórica obrigatoriedade de 2/3 de brasileiros
nas tripulações do REB e, por fim, a não
consideração do custo na logística dos
contêineres na comparação com os custos operacionais de “full-containeres”.
Com exceção destes aspectos, o relatório pode ser considerado uma herança muito positiva para o novo governo
que assumirá em janeiro de 2003. Com
tamanha contribuição, esperamos que
sejam agilizadas as recomendações, os
estudos, os esforços, as gestões, as providências, as ações e as determinações
relacionadas na decisão.
A organização dos trabalhadores marítimos aplaude a contribuição do TCU
para o setor e, por oportuno, registra, mais
uma vez citando a Noruega, que mais de
¾ de seu PIB está direta ou indiretamente
relacionado com a sua participação em
relação com o mar, na indústria marítima
e naval, petroleira e na de pesca.
Nós que assistimos como impávido
colosso nosso minério de ferro flutuar
com navios estrangeiros, nosso peixe ser
pescado por terceiras bandeiras e nossa
indústria petroleira marítima dar mais empregos a estrangeiros que aos brasileiros,
precisamos de urgentes medidas concretas e menos verborragia para o setor.
Começar observando o relatório e
cumprindo a decisão do TCU já seria um
bom início.

* Severino Almeida Filho é presidente da CONTTMAF e do SINDMAR.

Você possui um dos
melhores curriculuns,

mas... quantas

?

pessoas sabem disto
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O SINDMAR mantém
freqüentes contatos com
mais de 40 empresas do setor.
Pense sobre isto, enquanto
atualiza seu cadastro.

Diretoria da CONTTMAF 2003 é eleita
Conheça os novos dirigentes da CONTTMAF:
Diretoria Executiva
Severino Almeida Filho Diretor-Presidente

O dia 24 de outubro de
2002 marcou a eleição da nova
diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Aquaviários e Aéreos na Pesca e nos Portos –
CONTTMAF, ocorrida na sede
da Federação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes
Aquaviários e Afins - FNTTAA,
. Os novos representantes, eleitos por aclamação, ocuparão
os respectivos cargos de 2003
a 2006.
Na cerimônia de posse, o
atual presidente, Severino
Almeida Filho, reiterou o processo eleitoral de forma positiva, devido ao entendimento
havido entre as Federações que
culminou com a inscrição de
uma chapa de consenso.

Roberto Almir Corrêa Diretor Vice-Presidente
Enilson Pires dos Santos Diretor para Assuntos Marítimos
Luís Rodrigues Leite Penteado - Diretor para Assuntos
de Pesca
Paulo César Claudino
Lindote Santana - Diretor
para Assuntos Aeroviários
Carlos Douglas Martins
Pinheiro - Diretor para Assuntos Aeronáuticos
Severino Francisco dos
Santos Filho - Diretor para
Assuntos Portuários
Mayo Uruguaio Machado
Fernandes - Diretor para
Assuntos de Trabalhadores
Avulsos
Abelardo Whickam
Fernandes - Diretor para
Assuntos de Estiva e Desestiva

Paulo R. Bandeira de Freitas
- Diretor para Assuntos de Navegação
Interior
Adelmir Jorge Paz Ortiz Diretor para Assuntos de Administração e Apoio ao Transporte Aquaviário
Odilon dos Santos Braga Diretor Secretário-Geral
Ricardo Leite Goulart Ponzi Diretor Administrativo e de Finanças
Mario Teixeira - Diretor de Relações Sindicais e Internacionais
Robson Wilson dos Santos Diretor para Assuntos Parlamentares
Elias José da Silva - Diretor para
Assuntos de Relações do Trabalho
José Válido Azevedo da Conceição - Diretor para Assuntos de
Seguridade e Assistência Social
Luiz Fernando Barbosa Santos - Diretor de Educação e Comunicação Sindical
Eduardo Antonio Rech Diretor para Assuntos do Mercosul

Suplentes
Suplentes:
Robério Rodrigues de Souza

Ali Zini
Marco Antônio Vieira
Jorge Luís Bussinger Pinto
Antônio Julio Antunes
Carlos Cesar Pires Rocha
Marcio Lemos Lacerda
Fernando Marcelo Cavalcanti
da Silva
Nandir Borges Teixeira
José Américo Gonçalves Pessanha
Telmar Correa da Silva
João Milton de Oliveira
Adalberto Rios Graça
Marco Aurélio Lucas da Silva
José Adilson Pereira
Cleidemar Bragança
Gilmar Ribeiro da Silva
Rosivando Neves Viana
Jailson Enésio dos Santos.

Conselho Fiscal
Fiscal:
Paulo Roberto Fernandes Martins
Jailson Bispo Ferreira
Francisco José Nogueira da Silva

Suplentes:
Antônio Moreira da Silva
Paulo César Abrahão
Aroldo Bandeira Ribas.

CNT premia presidente da CONTTMAF
O presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Clésio Andrade,
conferiu, no último dia 30 de outubro, na
sede da CNT, em Brasília, a Medalha JK –
Ordem do Mérito do Transporte, ao presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e
Aéreos, na Pesca e nos Portos –
CONTTMAF, Severino Almeida. O presidente, que não pôde comparecer à cerimônia
de premiação, devido a compromisso previamente agendado com o comitê de
offshore da ITF, foi representado pelo
diretor da CONTTMAF e presidente da
FNTTAA, Ricardo Ponzi. “Esta premiação
nos traz um significado importante pelo
fato de estarmos demonstrando que o tra-

balhador organizado pode receber reconhecimento de entidade patronal, sem necessidade de entregar direitos dos trabalhadores”, enfatizou o presidente.
Foram agraciados, também, com a medalha JK os empresários e representantes
de entidades do setor de transporte: Francisco Saldanha Bezerra (Sest/Senat), Irani
Bertolini (FETRAMAZ), Júlio Fontana (ANTF),
Francisco Feitosa Lima (Deputado Federal),
Etevaldo Eugênio de Azevedo (Fenatac),
Waldemar Araújo (CETRAN), Elza Lúcia
Panzan, (FETCESP), Waldemar Stimamilio
(FECAVERGS), Hugo Pedro Figueiredo
(SYNDARMA) e Maurício Mockel Paschoal
(FENAVEGA). O prêmio CNT Destaque do
Ano 2002 coube ao empresário Jelson da

Costa Antunes, maior frotista Scania do
mundo e a Medalha JK Grã-Cruz foi recebida pelo
empresário e diretor-presidente da DS Air Táxi Aéreo, Délio
Sampaio.
Segundo o presidente da Confederação Nacional do Transportes - CNT, Clésio
Andrade, “a homenagem reflete o reconhecimento destes profissionais pelos relevantes serviços pretados ao setor de transportes e ao país.”
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Congresso discute Segurança e Saúde
do Trabalho Portuário e Aquaviário

Foto: Arquivo Fundacentro

Evento discute em Santos
as diretrizes sobre saúde e
segurança no trabalho,
além dos preceitos
normativos estabelecidos
nas normas
regulamentadoras
do setor
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epresentado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos (CONTTMAF), o âmbito confederativo
foi presença maciça no II Congresso de Segurança e Saúde do Trabalho Portuário
e Aquaviário, realizado dos dias 5 a 8 de novembro, no Auditório do SESC, em Santos
(SP). Durante os quatro dias, representantes das empresas de navegação, Diretoria de
Portos e Costas (DPC), Ministério do Trabalho e Emprego, Associação Brasileira dos
Terminais Portuários (ABTP), Federação Nacional dos Operadores Portuários (Fenop) e
Fundação Jorge Duprat Figueiredo em Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro),
juntamente com a CONTTMAF discutiram diversos assuntos acerca da segurança e
saúde no trabalho portuário e aquaviário.
Entre os assuntos trabalhados nos quatro dias do evento, estiveram os preceitos
normativos estabelecidos na Norma Regulamentadora sobre Segurança e Saúde no
Transporte Aquaviário, NR-30; além dos conhecimentos e experiências sobre segurança
e saúde no trabalho aquaviário e, finalmente, foi realizado o relato e avaliação dos
desdobramentos decorrentes da implantação da NR-29 e sua interface com a NR-30.

Segurança e saúde em pauta

NR-30

Representantes da CONTTMAF, entre
eles o presidente da CONTTMAF, Severino
Almeida e os diretores Luiz Fernando Barbosa, Ricardo Ponzi, Mário Teixeira e José
Válido estiveram entre os palestrantes do
evento. Em mesas redondas e painéis eles
debateram com os presentes assuntos
como a NR-30, gestão de segurança e saúde, além das repercussões das mudanças tecnológicas do trabalho portuário. A
abertura do evento ficou a cargo de um
convidado internacional, o Inspetor de
Trabalho e Segurança Social do Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais da
Espanha, Fernando Cardenal Alemany, que
proferiu uma conferência inaugural sobre
os impactos da globalização no trabalho
portuário e aquaviário.
Em sua exposição, o Diretor José Válido, comentou a visão do trabalhador
quanto aos quesitos segurança e saúde
no trabalho. Válido comentou ainda as
perspectivas quanto à NR-30, afirmando
que, um dos aspectos que deveria ser levado em consideração é a volta da
obrigatoriedade do enfermeiro a bordo
dos navios. “Não há como se falar em
segurança e saúde do trabalhador se não
prestarmos atenção especial aquelas pessoas que são afetadas de forma direta pela
legislação em vigor”, enfatizou o diretor.

A Norma Regulamentadora do Trabalho Aquaviário – NR-30 foi, sem dúvida,
um dos assuntos mais debatidos durante
o evento. A norma - que visa estabelecer
os parâmetros de segurança e saúde a no
trabalho aquaviário e deverá ser aplicada
ao trabalho realizado em embarcação comercial brasileira e, no limite da aplicação
da convenção nº147 da OIT, às estrangeiras - foi apresentada no segundo dia, em
uma mesa redonda que teve entre seus
participantes Severino Almeida, representantes do SYNDARMA e Fundacentro, além
do Delegado Regional do Trabalho de Vitória, Dr. José Emílio Magro.
Após uma explanação da norma
regulamentadora, feita pelo Delegado
Emílio Magro, Severino Almeida procedeu a uma análise dos aspectos que, segundo ele, estão por fora da NR-30. “A
norma é um instrumento para aqueles
que irão inspecionar a bordo, mas está
longe de contemplar as normas ideais
da Marinha Mercante. O mesmo acontece com a Convenção nº 147, que estabelece apenas as normas mínimas para
o trabalhador.” O presidente da
CONTTMAF alertou ainda para a necessidade de haver um entendimento de
que a NR-30 foi feita por um processo
tripartite, o que significa que foi um con-

Palestrantes da CONTTMAF
Severino Almeida
Diretor-Presidente
“A NR-30 é um instrumento para aqueles que legislam, mas
está longe de contemplar as normas
ideiais para a Marinha Mercante.”

senso, em um grupo onde vários interesses estão em jogo. “A norma não implica que conterá os desejo do empregador, tampouco os do empregado”,
enfatizou o presidente.
De acordo com Severino, a norma só
será positiva para a Marinha Mercante se
houver uma defesa da presença forte do

Estado, o que implica em um processo intenso de inspeção, aplicabilidade da lei e
punição quando houver atos considerados
ilegais. “Defendemos a necessidade de uma
reformulação que venha fortalecer o ato de
inspecionar o trabalho. É preciso que haja
um modelo que garanta o cumprimento das
normas”, finalizou o presidente.

Saldo positivo

dos destaques ficou para o trabalho do
oficial Sérgio Pinna da Silva Junior da
Transpetro, que tinha como pauta a
Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho a Bordo, voltada para as Áreas de
Baixas Temperaturas. “O trabalho do
companheiro teve visível qualidade técnica, embasada em excelente pesquisa
de campo, além de envolver a participação de diversos profissionais,
especializados na área”, afirmou Enilson
Pires. O trabalho de Sérgio Pinna contou com o apoio do SINDMAR.

Mário Teixeira
Diretor de Relações
Sindicais e Internacionais

Ricardo Ponzi
O II Congresso de Segurança e Saúde
do Trabalho Portuário e Aquaviário termina com um saldo positivo, em especial
para o âmbito legislativo, que pôde ser
contemplado de forma intensa e produtiva durante as discussões das normas
regulamentadoras de segurança e saúde
no trabalho aquaviário. O destaque especial fica por conta da qualidade dos trabalhos apresentados pelos palestrantes
e também pelos trabalhadores, que tiveram a iniciativa de encaminhar suas
pesquisas para o grupo que preparou o
congresso.
O grupo de trabalho analisou um total
de 30 trabalhos recebidos pela comissão
técnica. Os trabalhos foram analisados,
em um total de 3 reuniões, em que estiveram presentes diversos membros da
comissão, entre eles os diretores da
CONTTMAF e do SINDMAR, Enilson Pires e Odilon Braga.
De acordo com o Diretor para Assuntos Marítimos da CONTTMAF e Diretor
Procurador do SINDMAR, Enilson Pires, um

Diretor Administrativo
e de Finanças

Luiz Fernando
Barbosa
Diretor de
Educação e
Comunicação
Sindical

José Válido
Diretor para Assuntos
de Seguridade e
Assintência Social

OM Sérgio Pinna apresentou um dos
trabalhos-destaque do congresso

“Não há como se falar
em segurança e saúde
do trabalhador se não
prestarmos atenção
especial àquelas pessoas que são
afetadas de forma direta pela
legislação em vigor.”
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petros

Entidades do CDPP lançam chapa única
para disputar as eleições na Petros

União em Defesa da Petros

União em Defesa da
Petros. Esta é a chapa única
formada pela CONTTMAF, FUP
e demais entidades que integram o Comitê em Defesa dos
Participantes da Petros
(CDPP) para disputar as eleições para os Conselhos
Deliberativo e Fiscal. As eleições deverão ser realizadas
entre os dias 18 de novembro
e 05 de dezembro de 2002.

N

a chapa única União em defesa
da Petros, aglutinamos a grande
maioria das entidades representativas dos participantes em torno de uma
só plataforma de trabalho, que tem por princípio e finalidade a defesa absoluta e intransigente dos nossos direitos na Petros. Juntas, estas entidades representam mais de
70 mil participantes de praticamente todas
as empresas patrocinadoras.
Esta é uma força política e eleitoral
grandiosa que demonstra a importância
de elegermos conselheiros capacitados
e, principalmente, comprometidos de
fato com os participantes. Assim, é fundamental que sejam eleitos conselheiros
que de fato sejam nossos representantes na Petros e não pessoas comprometidas com as patrocinadoras.
Lembre-se: seu voto irá definir que tipo
de gestão você quer para o nosso fundo
de pensão.

Conheça algumas das nossas principais propostas:
• Anulação do lesivo contrato que utiliza
os títulos públicos federais para pagamento das dívidas da Petrobrás com a Petros;
• Identificação de todas as dívidas que
as patrocinadoras têm com a Petros, através da realização de auditoria atuarial;
• Contratação das dívidas identificadas
com as patrocinadoras;
• Plano Petros para todos os trabalhadores
do Sistema Petrobrás, inclusive os novos;
• Correção dos prejuízos acumulados
pelos participantes (ativa e aposentados/
pensionistas) devido aos erros cometidos
pelas sucessivas administrações da
Petros, como: limite de idade, pensões,
pré-existentes, retardatários, defasagem
nas aposentadorias decorrente do pagamento de abonos para a ativa. benefício
mínimo, entre outros.

Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo
Paulo César Martin (titular)

Gilbert Prates (suplente)

Carlos Augusto Espinheira (titular)

Assistente Técnico de Operações de
Transpor te da UN-BA. Militante sindical desde 1990. Contribuiu para a unificação dos sindicatos na Bahia: STIEP,
Sindipetro e Sindiquímica. Em 1998,
assumiu a Secretaria de Previdência
e Aposentados da FUP.

Economista, aposentado pela Petrobras
em 1991, após ter atuado na empresa
por 28 anos. Tem vários cursos de pósgraduação em economia, além de experiência gerencial na área financeira,
como planejamento, comércio exterior
e mercado de ações.

Ingressou na Petrobrás em 1977. É analista de sistemas
da TI/RJ e também bacharel em Ciências Contábeis.

Hugo Antônio Fagundes (suplente)

Fernando Siqueira (titular)

Técnico de manutenção de Telecomunicações da Petrobras. Foi eleito conselheiro curador em 2000 e desde então vem acumulando experiência na
área de previdência complementar.

Engenheiro aposentado pela Petrobras
há sete anos. Presidente da AEPET
e vice-presidente do Mondecom (Movimento em Defesa da Economia Nacional).

Geraldo Lúcio Góes Cruz (titular)

Newton Carneiro da Cunha (suplente)

Aposentado da Petrobrás desde 1990,
onde trabalhou por 26 anos na REFAP,
no Rio Grande do Sul. Integra o Conselho Deliberativo da ANAPAR e o Conselho Fiscal do Sindipetro-RS. Começou a
militar no movimento sindical em 1967.
Tem se destacado por sempre priorizar
as questões relacionadas à Petros.

Aposentou-se pela Petrobrás em 1998.
É um dos fundadores da ANAPAR (Associação Nacional dos Par ticipantes de
Fundos de Pensão), onde é diretor financeiro.
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Antônio Rivas (suplente)
Geólogo da Petrobrás na Bahia, onde começou a trabalhar em 1976. Já desenvolveu projetos da empresa em
Aracaju, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro. Atualmente é Conselheiro do CREA/BA e diretor do núcleo da
Aepet no estado.

Paulo Teixeira Brandão (titular)
Bacharel em Direito, ingressou na Petrobrás em 1961 e
se aposentou em 1994 pela BR Distribuidora, subsidiária onde trabalhou desde a sua fundação. É presidente do
Conselho de Representantes da Associação Nacional dos
Participantes da Petros (APAPE) e diretor da ANAPAR.

Rodolfo Huhn (suplente)
Engenheiro e advogado, aposentado pela BR em 1998.
Trabalhou durante 25 anos na subsidiária, quando atuou
em diversas funções gerenciais. É fundador e atualmente
diretor-secretário da Associação Nacional dos Par ticipantes da Petros (APAPE). Tem se destacado por denunciar as irregularidades da atual direção da Petros.

petros

Plano Petros condiciona
aposentadoria ao
limite de idade

A

Petros continua a praticar o regime de considerar o limite de
idade para aposentadoria no sistema de previdência complementar, mesmo após ter informado que
os participantes que aderiram ao plano
entre janeiro de 78 e novembro de 79 não
se enquadrariam no regime. A controvérsia da Petros reside exatamente na realidade vivenciada pelos participantes que
aderiram ao plano após 27 de novembro
de 1979 e que ainda permanecem com
o direito de aposentadoria sujeito às
regras impostas pelo regulamento
da Petros.
A justificativa da diretoria da
Petros é que o fim do limite da
idade ocasionaria um impacto
financeiro ao plano da ordem
de R$540 milhões, tomandose como base os 4300 participantes da ativa e os 1500 aposentados que ingressaram no
plano antes do mês de novembro de 1979. É importante observar que a prática da Petros
é um erro histórico, já que
inexiste qualquer legislação
ou decreto que imponha
limite de idade para a
aposentadoria complementar. A própria diretoria da Petros sabe
que a imposição do limite de idade não
tem sustentação legal. A melhor prova disto é a inclusão no estatudo da Petros da
cláusula “pedido de suplementação de
benefício de aposentadoria antecipada”,
onde o participante se compromete a não
abrir mão de qualquer questionamento judicial sobre a redução do benefício.
O problema ainda fica maior, pois a
decisão de mudança parte do Conselho
Deliberativo, onde a patrocinadora é

quem detém o voto minerva, já que o
novo estatuto da Petros acaba com a principal atribuição do Conselho Fiscal, que é
a aprovação das demonstrações
contábeis.
O âmbito confederativo, juntamente
com o SINDMAR, que representa diversos
participantes do Plano Petros, irão recorrer à justiça para fazer valer os direitos dos
trabalhadores. Não há justificativa para
prejudicar nossos representados e sermos
coniventes com tamanha falcatrua.

Mesmo sem respaldo legal,
Petros continua a sujeitar
os participantes do plano ao
limite de idade para
aposentadoria no sistema
de previdência
complementar

É importante observar
que a prática da Petros é
um erro histórico, já que
inexiste qualquer legislação ou decreto que imponha limite de idade
para a aposentadoria
complementar.
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foto: arquivo ITF

Canadá sedia Congresso Internacional

D

os dias 14 a 21 de agosto de 2002,
Vancouver (Canadá) foi palco de
um grande evento, reunindo sindicalistas do setor de transportes de todo
o mundo. O 40º Congresso da Federação
Internacional dos trabalhadores em transportes (ITF) terminou com um balanço positivo de idéias renovadas e compromisso
de trabalho solidário. De acordo com o Secretário Geral da ITF, David Cockroft, o destaque do evento ficou por conta dos discursos positivos e engajados a respeito do
enfrentamento dos aspectos negativos da
globalização. “Tivemos a oportunidade de
ver que os trabalhadores ainda podem ser
fortes e que eles não têm que desistir da
luta por seus direitos e pela justiça. Eles
reconhecem que somente a solidariedade
em uma escala global pode apresentar uma
alternativa,” afirmou o secretário.
O 40º Congresso da ITF contou com a
participação de mais de 1000 dirigentes e
assessores sindicais, entre eles representantes da CONTTMAF e da FNTTAA, que
articularam com os presentes as políticas
e prioridades das campanhas futuras da
ITF, incluindo a solidariedade internacional para implementar mudanças positivas
e defender os direitos dos trabalhadores.
De acordo com o presidente da
CONTTMAF, Severino Almeida, o congres-
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so demonstrou um expressivo progresso
da conscientização mundial no que
concerne ao verdadeiro significado da
palavra solidariedade. Segundo Severino,
é importante um fortalecimento cada vez
maior da ITF no Brasil para que os efeitos
futuros da globalização possam ser sanados da melhor forma possível. “O país
tem sofrido mudanças intensas no processo legislativo que protege os direitos
dos trabalhadores, mudanças estas negativas para eles e para a organização sindical. Em resposta a isso, a ITF deve se
tornar cada vez mais forte frente ao governo e ao empresariado,” afirmou.
Severino Almeida assinalou ainda os
efeitos diretos da globalização na organização laboral brasileira, que segundo ele,
influem de maneira direta na realidade
laboral do país. “Muitas multinacionais que
entraram no país ocasionaram incremento
da perda de empregos no Brasil para outros países, assim como a transferência de
controle de diversas empresas nacionais
para o poderio estrangeiro”, enfatizou o
presidente. De acordo com ele, um dos
principais objetivos da CONTTMAF junto
à ITF para o momento é apoiar de forma
efetiva a campanha contra as Bandeiras de
Conveniência, que segundo ele representa um problema grave no Brasil.

Congresso da ITF termina
com resultados positivos e
esperança renovada com o
reconhecimento da importância da solidariedade
entre os trabalhadores do
ramo de transportes em
todo o mundo
Um congresso 100% sindical
O comitê organizador do velou
para que o 40º Congresso fosse
100% sindical. Os participantes foram hospedadas em hotéis que possuem organização sindical e viajaram em companhias aéreas sindicalizadas, a exemplo da Air Canadá.
Os técnicos responsáveis pela preparação das salas de conferências
também passaram pelo crivo sindical da ITF. Todos eles eram filiados a
algum sindicato, assim como os responsáveis por todo o material de
divulgação do congresso, entre
mochilas, bonés e panfletos.

CONTTMAF Oficializa Convênio com IMO

Da esquerda para direita: Almirante Napoleão, Almirante Mauro César Pereira, Severino Almeida e Odilon Braga.

O

dia 2 de setembro marcou a
oficialização do convênio celebrado entre a Representação Permanente do Brasil junto à Organização
Marítima Internacional (IMO) e a
CONTTMAF. A cerimônia de assinatura do
acordo ocorreu na sede da Diretoria de
Portos e Costas e contou com a presença
do chefe da representação brasileira junto à IMO e ex-ministro da Marinha, Almirante de Esquadra Mauro César Pereira;
do Diretor de Portos e Costas, Almirante
Napoleão; do presidente da CONTTMAF,
Severino Almeida e do diretor da
CONTTMAF, Odilon Braga.
Pelo convênio, o Brasil, por intermédio da CONTTMAF, vai poder manter um

marítimo brasileiro, acompanhando durante todo o ano, em Londres; os trabalhos desenvolvidos pela representação
brasileira junto a IMO, que, segundo
Severino Almeida, teve papel primordial
na negociação do convênio. “Não fosse a
disposição da Representação Permanente Brasileira junto àquela Organização,
comandada pelo ex-Ministro da Marinha,
Almirante de Esquadra Mauro César Pereira, que possibilitou a integração do
Oficial junto à representação brasileira, a
liberação pela Petrobras e a disposição
da ITF em dar suporte a este Oficial, seria
impossível para nós esta montagem. Teríamos que investir cerca de 100 mil dólares anuais e ainda careceríamos de legiti-

midade para desempenharmos este papel,” afirmou Severino.
O Comandante Darlei Santos Pinheiro foi o Oficial escolhido pela direção sindical para esta missão e tem pela frente
uma tarefa árdua: atualizar-se em curto
espaço de tempo de todas as questões
relativas a IMO, não somente as resoluções já aprovadas, mas as que estão tramitando, bem como se familiarizar com a
liturgia das novas atribuições e se ambientar em um cenário que envolve inúmeros interesses. “Nas articulações próprias do fórum da IMO o companheiro Darlei
certamente muito contribuirá na defesa
de nossos legítimos interesses”, acrescentou Severino.

Atualizar seu cadastro é importante para nós e para você.
Confirmar se seus dados estão atualizados, enquanto você nos dá o prazer de
sua visita, é a preocupação imediata de nossa Secretaria.
O SINDMAR precisa de sua colaboração e compreensão, para melhor representá-lo.
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Almirante Janot recebe
Medalha Tiradentes
Ex-diretor da Diretoria de Portos e Costas recebe
homenagem da Assembléia Legislativa do Rio de
Janeiro, prestigiado pela comunidade marítima

O

Vice-Almirante Euclides Duncan
Janot de Matos, Comando-emChefe da Esquadra, foi homenageado pela Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro com a Medalha Tiradentes, condecoração que simboliza o reconhecimento público aos que prestam relevantes serviços à sociedade e ao Estado. A
cerimônia ocorreu no último dia 24 de
agosto, às 18 horas, no Iate Clube do Rio
de Janeiro, na Urca.
Familiares, amigos e autoridades, entre
elas o Secretário de Energia, Indústria Naval
e Petróleo, Luiz Lima Verde, o ex-secretário,
Wagner Victer, os Almirantes Saboya, Serpa
e Roberto Carvalho e a Deputada Federal,
Jandira Feghali, estiveram presentes ao evento para prestigiar o Almirante. A comunidade dos trabalhadores marítimos e dirigentes sindicais - representados no evento pelo
presidente da CONTTMAF, Severino
Almeida - também compareceram em massa à entrega da medalha, simbolizando a
importante passagem que o Almirante teve
à frente da Diretoria de Portos e Costas,
cargo que ocupou durante 2 anos com reconhecido mérito.
A Medalha Tiradentes foi entregue ao
Almirante Janot pelo Deputado Edmilson
Valentim, que atribuiu em seu discurso o
merecimento da homenagem. “Como
Diretor de Portos e Costas, o Almirante Janot

ampliou a inserção da Marinha do Brasil no
esforço de soerguimento de nossa Marinha
Mercante, com base na manutenção das
empresas, embarcações e tripulações brasileiras. Contribuiu de forma eficaz para
maior interação da Diretoria sob seu comando com os trabalhadores marítimos, fluviais e pescadores, organizados na
CONTTMAF e sua filiada FNTTAA, bem
como para a solução de conflitos com empresas do setor,” enfatizou o deputado.
Edmilson Valentim lembrou ainda as contribuições do Almirante aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Energia, Petróleo e Indústria Naval do Rio de Janeiro. “Ele representou um importante canal com o governo, trabalhadores e armadores. Por tudo isso, o Vice-Almirante
Euclides Duncan Janot de Matos é merecedor de justa homenagem”, finalizou.
O Presidente da CONTTMAF, Severino
Almeida, também lembrou vários momentos em que presenciou a atuação do Almirante Janot, frente à DPC, entre eles a
contratação da primeira oficial mercante
brasileira para trabalhar em offshore e a
certificação dos tripulantes brasileiros
para trabalharem em navios de bandeira
estrangeira. “O Almirante Janot sempre foi
um parceiro na defesa do trabalhador mercante brasileiro e soube construir um sentimento de admiração irrestrita entre as

lideranças sindicais”. De acordo com
Severino, a presença de Janot na Diretoria
de Portos e Costas deu ao órgão a importância merecida. ‘Os trabalhadores marítimos não apenas apóiam a Medalha
Tiradentes ao Almirante Janot, mas somos,
acima de tudo, entusiastas dela. Lembro
bem de uma frase proferida por Janot: “o
mercado de trabalho é sagrado para o trabalhador”,’ finalizou Severino.
A Medalha Tiradentes vem se somar as
muitas outras que o Almirante Janot recebeu no decorrer de sua carreira militar, iniciada ainda em 1963, entre elas estão condecorações recebidas por Ordem do Mérito
Naval, Ordem do Mérito do Exército, Medalha do Pacificador, Ordem do Mérito Aeronáutico, Ordem do Mérito das Forças Armadas, Ordem do Mérito do Rio Branco,
além, das Medalhas de Santos Dumont e
Mérito Tamandaré. O reconhecimento da Assembléia Legislativa e dos que lá foram para
abraçá-lo, marca um momento de felicidade e uma resposta de vitória pelo trabalho
do almirante, em especial à frente da
Diretoria de Portos e Costas.

Da esquerda para direita, ex-secretário Wagner Viter, Dep. Jandira Feghali, Almirante Janot, Dep. Edmilson Valentim,
Almirante Saboya, Almirante Ivan Serpa, Almirante Roberto Carvalho, Secretário Luiz Lima Verde e Severino Almeida
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Diretoria do Sindicato dos
Eletricistas toma posse
em clima de unificação

A

posse da nova diretoria do
Sindicato Nacional dos Técnicos Eletricistas da Marinha
Mercante (SNTEMM), ocorrida no último dia 04 de agosto, teve clima de unificação. Em seu segundo mandato consecutivo, o presidente Marco Aurélio
enfatizou a meta do sindicato da unificação com o SINDMAR. “Ante todas as
modificações da política atual, entendemos que não nos resta outra alternativa senão a unificação. Fato este que
incrementará a força política do nosso
sindicato”, afirmou. De acordo com Marco Aurélio, o início da nova gestão marca um período em que a visão da realidade e a força do apoio da base e
diretoria são diferenciais positivos.
A cerimônia, ocorrida na sede do
próprio SNTEMM, foi prestigiada por representantes da CONTTMAF, FNTTAA e
vários sindicatos marítimos, entre eles
o SINDMAR. A Deputada Federal, Jandira
Feghali, também presenciou o evento e
foi responsável pelo descerramento da
placa da diretoria para o próximo triênio.
Em seu discurso, a deputada destacou
a importância da unificação e da luta
dos trabalhadores marítimos. “Testemunhei a participação efetiva dos companheiros eletricistas em diversas de nossas campanhas, entre elas a luta contra
terceirização da frota mercante e a
flexibilização da CLT”. Jandira lembrou
ainda da continuidade de seu trabalho
na Câmara pela recuperação do ano marítimo para fins de aposentadoria dos
trabalhadores marítimos.
Pelo âmbito confederativo, o presidente da CONTTMAF, Severino Almeida
saudou a iniciativa da unificação, acordada entre o SINDMAR e o SNTEMM, e
lembrou aos presentes a importância de

quatro pilares que sustentam a estrutura sindical do país e que são as grandes
bandeiras da CONTTMAF: a unicidade
sindical, a representação sindical com
base territorial mínima de pelo menos 1
município, o sindicato como representante de toda a categoria profissional e
não apenas dos filiados e a defesa da
contribuição compulsória (equivalente
a um dia de trabalho por ano). “Não acreditamos em sindicalismo de empresa. A
liberdade sem regras aumenta a possibilidade de domínio dos mais fortes
sobre os mais fracos”, afirmou Severino.
O presidente enfatizou ainda a importância da diretoria do Sindicato Nacional dos Técnicos Eletricistas como ferramenta indispensável pela recuperação
e desenvolvimento da entidade. “A competência desta diretoria foi primordial
na resolução dos problemas do Sindicato Nacional do Técnicos Eletricistas,
sem ônus para a categoria. Esperamos
que esta seja a última posse da diretoria
deste sindicato individualmente e a próxima seja conjunta com o SINDMAR,”
finalizou o presidente.

“Ante todas as modificações da
política atual, entendemos que
não nos resta outra alternativa
senão a unificação. Fato este
que incrementará a força política
do nosso sindicato”.
(Marco Aurélio, Sindicato Nacional dos
Técnicos Eletricistas da Marinha Mercante)

Nova diretoria, acompanhada de representantes da CONTTMAF,
FNTTAA, SINDMAR e da Deputada Federal Jandira Feghali.
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Sindicato do Espírito Santo busca
apoio do âmbito confederativo
de cursos no estado, em especial no ramo
de salvatagem, primeiros socorros, entre
outros. De acordo com Antenor, o objetivo
da diretoria é tentar sanar muitos destes
problemas com o entrosamento. “Acreditamos que o trabalho de nosso sindicato só
tem a ganhar com o incremento do relacionamento com a federação e confederação.
Será fundamental e crucial para sanar as
dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores aquaviários no estado”, finalizou o
presidente.

“Acreditamos que o trabalho
de nosso sindicato só tem a
ganhar com o incremento do
relacionamento com a
federação e confederação.”
(Antenor José da Silva –
Presidente do AQUASIND)
Nova diretoria do AQUASIND com o Diretor da CONTTMAF e SINDMAR, Jailson Bispo

O

companheiro Jailson Bispo, do
conselho fiscal da CONTTMAF,
Diretor da FNTTAA e Diretor Financeiro do SINDMAR, esteve na sede do
Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário do Espírito Santo –
AQUASIND, ocasião em que conheceu a
nova diretoria capixaba, empossada no
último dia 1 de junho.
Na reunião estavam presentes os
diretores da AQUASIND Paulo Rodrigues
Bragança, Jomar Bonfim Caldeira Filho, Laércio Ramos da Silva e o presidente do sindicato, Antenor José da Silva Filho. Em entrevista à Unificar, Antenor apresentou as
expectativas da nova diretoria quanto à
nova gestão, que, segundo ele, tem “perspectivas positivas e vem conseguindo
bons resultados nas negociações e renovações de acordos coletivos de trabalho”.
A grande mudança em sua gestão, se-
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gundo Antenor, será a interação com a
FNTTAA e CONTTMAF, que para ele não era
suficiente. “O contato da diretoria anterior
de nosso sindicato com a CONTTMAF e
FNTTAA foi apenas superficial, mas acreditamos que uma união será muito positiva”,
afirmou. De acordo com Antenor, a falha
foi do próprio sindicato capixaba, que não
praticava um entrosamento com o âmbito
confederativo, o que ocasionou inclusive
um enfraquecimento no poder de luta do
AQUASIND.
Entre os principais problemas apontados por Antenor é a reposição do cartão de lotação por parte de algumas empresas, como a Docenave, Sulnorte, Wilson e Metalnave, que segundo eles não
mantêm cozinheiro a bordo. “Chega-se ao
extremo de uma empresa ter de pedir comida a outros rebocadores,” afirmou.
Antenor comentou ainda a ausência

Sobre os autores

“Era FHC”
denuncia a
desastrosa
política
implementada
nos oito anos
do governo FHC

Livro denuncia retrocesso
da política trabalhista FHC

O

último dia 17 de setembro marcou o lançamento, no Rio de Janeiro, do livro “A Era FHC: A Regressão do Trabalho”, de autoria de Márcio
Pochmann e Altamiro Borges. O evento,
ocorrido no Museum Restaurante (Palácio do Catete), contou com o apoio do
SINDMAR, FNTTAA e CONTTMAF que,
juntamente com a Casa da Gávea,
prestigiaram os autores com um coquetel
de lançamento e noite de autógrafos com
muitos convidados.
A noite de autógrafos foi prestigiada
por várias autoridades, entre elas a Deputada Federal, Jandira Feghali, o exdiretor da DPC, Almirante Vicente de Paulo Casales; o Presidente do Centro de
Capitães, Álvaro Almeida Jr; a Presidente
Regional do PC do B, Ana Maria Rocha,

além de diversos dirigentes sindicais e
personalidades.
O livro “Era FHC”, publicada pelo
Centro de Estudos Sindicais e pela Editora Anita Garibaldi, tem como objetivo
denunciar a desastrosa política
implementada nos últimos oito anos do
governo FHC, o que representou um atraso considerável nas relações de trabalho, deixando a herança trágica para o
Brasil: flexibilização dos direitos trabalhistas, desmonte da legislação, além de
aumento da informalidade e do desemprego em todo o país. O veredicto dos
autores é confirmado pela própria Organização Mundial do Trabalho (OIT), que
atesta que o retrocesso vivenciado no
país, onde predominam “condições indecentes de trabalho”.

Márcio Pochmann é economista,
professor licenciado do Instituto de
Economia da Unicamp/SP, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho
(Cesit) e Secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da
Prefeitura do Município de São Paulo. Autor de diversos livros, entre
eles: A década dos mitos (Editora
Contexto, 2001, Prêmio Jabuti de
2002), O emprego na globalização
(Boitempo, 2001), A batalha pelo
primeiro emprego (Publisher, 2000)
e O trabalho sob fogo cruzado
(Contexto, 1999).
Altamiro Borges é jornalista, editor
da revista Debate Sindical, integrante da coordenação nacional do Centro de Estudos Sindicais (CES) e do
Instituto Maurício Grabois, membro
do conselho editorial da revista
Crítica Marxista e do conselho de
colaboradores da revista Princípios.
Organizador do livro Para entender
e combater a Alca (Editora Anita
Garibaldi, 2002) e co-autor dos
livros O trabalho no século XXI (Editora Anita Garibaldi, 2001), Administração sindical em tempos de
crise (CES, 1999) e Dilemas da
atualidade (CES, 1997).

Noite de autógrafos contou com o apoio
da CONTTMAF, FNTTAA e SINDMAR
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Força Sindical na mira do TCU

FAT:

amparo ao
trabalhador
ou aparato
político?

T

eoricamente o Fundo de Amparo
ao Trabalhador- FAT é um fundo
de natureza contábil-financeira,
vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico. Na

|60| • ANO III

Nº 14 •

prática, a
realidade é
outra. Um cruzamento de dados da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social e Família, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de agentes
financeiros chega a uma conclusão
conflitante: a maior parte dos recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) fica nas mãos dos empregadores e
centrais sindicais que não traduzem esse
investimento em efetiva requalificação
dos trabalhadores.
O mau uso dos recursos do fundo
pode ser visualizado facilmente pelo resultado das auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União sobre os recursos do FAT. Exemplo recente mostrou o
uso indevido do dinheiro para desenvolvimento de ações no âmbito do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador
(Planfor), que constatou, entre outras irregularidades, evidências da não realização de cursos contratados, alta taxa de
evasão, falta de controle na execução dos
treinamentos e omissão das comissões
municipais de emprego e das prefeituras
em suas responsabilidades e despesas realizadas fora do exercício financeiro em
que os cursos foram realizados. De acordo com o TCU, as irregularidades foram
constatadas em diversos estados e a aplicação dos recursos desse programa já
está sendo investigada pelas secretarias
do TCU nos estados do Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Piauí, Mato Grosso, São
Paulo, Paraíba, Pernambuco e Rondônia.

Um excelente exemplo de como mal
aplicar os recursos do FAT e como não
fazer sindicalismo foi a recente denúncia de que a Força Sindical, à época presidida por Paulo Pereira da Silva
(Paulinho), teria contas a prestar por irregularidades encontradas na aplicação
dos recursos do Programa Nacional de
Qualificação do Trabalhador – Planfor
do FAT. Para se ter uma idéia do montante representado pelo FAT na Força Sindical, durante três anos, de 1997 a 2000,
dados oficiais mostram que a Força Sindical recebeu R$ 80 milhões do FAT, dinheiro este que representa 80% da receita da central. Neste caso específico,
ocorrido no mês de agosto deste ano, o
resultado foi a aprovação pela
Controladoria-Geral da União do não repasse dos recursos do FAT à entidade .
‘’O quadro exposto é grave, dadas as evidências de negligência no controle’’,
apontou a auditoria do TCU.
Ao que tudo indica, mais irregularidades podem ainda aparecer, não apenas na Força Sindical, mas em inúmeras
entidades. No último dia 19 de agosto, o
Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a conversão em auditoria do
processo de acompanhamento de repasse de recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador às entidades sindicais e empresariais no âmbito do PLANFOR. Serão investigadas também a Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central Geral dos Trabalhadores (CGT) e Social Democracia Sindical (SDS), além da Federação das Indústrias do estado de São
Paulo (Fiesp).

De onde vem o dinheiro do FAT?
A principal fonte de recursos do
FAT é composta pelas contribuições
para o Programa de Integração Social - PIS, criado por meio da Lei
Complementar nº 07, de 07 de setembro de 1970, e para o Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, instituído pela
Lei Complementar nº 08, de 03 de
dezembro de 1970.

CONTTMAF e FNTTAA: novo triunfo em
defesa do direito de livre sindicalização

A

CONTTMAF e a FNTTAA, sob
solicitação da Federação Nacional dos Conferentes e
Consertadores de Carga e Descarga,
Vigiais Portuários, Trabalhadores de Bloco, Arrumadores e Amarradores de Navio
nas Atividades Portuários - FENCOVIB,
obtiveram significativa vitória na defesa
dos trabalhadores e da organização sindical ao conseguirem a concessão de medida liminar que suspende a eficácia da
Lei 1176/2002 do Município de Angra
dos Reis. A referida Lei obrigava os trabalhadores do Porto a residirem no município e a se filarem em sindicatos com sede
naquela cidade.
Chamada a intervir pela FENCOVIB,
a CONTTMAF acionou o Consultor
Jurídico Edson Areias que ajuizou, em
nome das três entidades e de seus
filiados, a Representação de Inconstitucionalidade número 200200700063,
em julho de 2002. A referida representação reconheceu a ilegitimidade do Muni-

Consultor Jurídico Edson Areias ajuizou, em
nome das três entidades, o processo contra
município de Angra dos Reis

cípio de Angra dos Reis para legislar sobre matéria trabalhista. No mérito, a representação defendeu ainda que a Lei
1176/2002 intervinha na organização
sindical, além de ferir direitos fundamentais dos cidadãos como é o caso, por
exemplo, da livre associação.
O Relator do Processo, Desembargador
Miguel Pachá, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, acolhendo as razões das Entidades Sindicais, mandou notificar o Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal
que suspendia a eficácia da Lei por manifesta conveniência e, também, por motivo
relevante de ordem pública.
“A decisão devolve a tranqüilidade dos
inúmeros companheiros do porto e das
embarcações daquela cidade que residem na periferia, além de estabelecer
um importante precedente vedando a interferência de entes políticos nas questões de interesse exclusivo dos trabalhadores”, afirmou o Consultor Jurídico da
CONTTMAF, Edson Areias.

Mais uma cooperativa é condenada
A CONTTMAF obteve mais uma vitória contra a Cooperativa de Serviços
Portuários Multidisciplinares Ltda –
COOPORT. A empresa que havia sido
julgada a pagar todos os direitos trabalhistas, férias, 13º salário, horas extras,
aviso prévio e FGTS com multa de 40%
ao marinheiro de convés, Moacir Pereira de Matos, agora terá de acertar contas com outro marinheiro.
Por determinação da Juíza Federal
da 69º Vara de Capital do Rio de Janeiro,
Dra. Aurora de Oliveira Coentro, a
COOPORT terá de pagar todos os direitos trabalhistas, 13º salário, horas extras, aviso prévio, FGTS ao marinheiro
de convés, Antunes Peixoto. Peixoto foi
contratado pela cooperativa para guar-

necer navios do Lloyds Brasileiro, fundeados na Baía de Guanabara.
O processo, que teve o acompanhamento do Consultor Jurídico da
CONTTMAF, Dr. Edson Areias, já transita em julgado. Na sentença a juíza atestou conta a COOPORT, lembrando da
ilegitimidade do trabalho cooperativado
em questão. “A condenada, como outras falsas cooperativas que fraudaram
direitos de mais de dois mil e quinhentos empregados (....) sua prática viola o
princípio constitucional da livre concorrência, uma vez que possui, como entidade sem fins lucrativos, privilégios não
concedidos às verdadeiras empresas
prestadoras de serviço,” atestou a juíza
em sua sentença.
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Cooperativas de Trabalho
* Arnaldo Süssekind

A

Constituição faculta a criação de
cooperativas na forma da lei
(art.5º XVIII), a qual deve apoiar e
estimular essa e outras formas de
associativismo (§2º do art.174). Por seu
turno, o cooperativismo foi catalogado
entre os objetivos da política agrícola (art.
187, VI). E a Lei nº 5.764, de 1971, que
dispõe sobre a Política Nacional de
Cooperativismo, esclarece;
“Art.3º - Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens
ou serviços para o exercício de uma
atividade econômica, de proveito comum,
sem objetivo de lucro.”
E sublinhou que as cooperativas são
sociedades de pessoas “constituídas para
prestar serviços aos associados”, cuja admissão deve ficar limitada “às possibilidades de reunião, controle, operações e
prestação de serviços” (art. 4º, caput, e
inciso XI).
Por conseguinte, entre os cooperativados prevalece o affectio societatis, que
constitui “o elemento subjetivo essencial para a formação da sociedade ou associação, traduzida na obrigação mútua assumida pelos sócios de combinarem seus
esforços e recursos para lograr fins comuns” (“Dicionário jurídico” da Academia
Brasileira de Letras Jurídicas, redigido por
seu presidente, D. M. Othon Sidou, Rio,
Forense Universitária, 4ª ed, 1996,
pág.35). Isto é, os trabalhadores que se
associam para a formação de uma cooperativa de trabalho, nela e para ela executam as respectivas tarefas. A cooperativa é que negocia com terceiros a venda
do que produz e divide o resultado financeiro com os seus associados, em obediência ao se estatuto.
Daí porque o trabalhador cooperativado
não pode ter relação de emprego nem com
as empresas que com ela negociam para a
contratação de bens ou serviços.

Consoante a advertência de Eduardo
Gabriel Saad, “é de primordial importância que se ressalte a circunstância de que
uma cooperativa de trabalho não é uma
agência de emprego, nem pode reunir profissionais que trabalham com vínculo
empregatício” (“Suplemento Trabalhista”
LTr. nº 127/99, SP, pág 670).
A Lei nº 8.949, de 1994, aditou um
parágrafo ao art. 442 da CLT, com a seguinte redação:
“Qualquer que seja o ramo de
atividade da sociedade cooperativa, não
existe vínculo empregatício entre ela e
seus associados, nem entre estes e os
tomadores de serviços daquela.”
Esse acréscimo, porque óbvio e desnecessário, gerou a falsa impressão e o
conseqüente abuso no sentido de que
os cooperativados podem prestar serviços às empresas contratantes, sob a supervisão ou direção destas, sem a caracterização da relação de emprego. Na verdade, porém, somente não se forma o
vínculo empregatício com o tomador de
serviços quando os cooperativados trabalham na cooperativa e para a cooperativa de que são partes, como seus associados. Conforme sublinhei alhures, “O
tomador dos serviços da cooperativa
deve estabelecer uma relação jurídica e
de fato com a sociedade e não uma relação física, com efeitos jurídicos, com os
cooperativados” (Direito Constitucional
do Trabalho”, Ver. Renovar, 2ª ed., 2001,
pág. 105).
O trabalho de cooperativados, e não a
aquisição de bens e serviços das cooperativas, vem sendo utilizado largamente
em fraude à lei, para encobrir incontestáveis relações de emprego, não obstante a
judiciosa reação da Justiça do Trabalho.
Quem presta serviços não eventuais a uma
empresa, juridicamente subordinado ao
seu poder de comando, dela é empregado (Arts. 2º e 3º da CLT), qualquer que

seja o rótulo dado ao contrato formalmente estipulado.
Precisamente porque essa simulação não ocorre apenas no Brasil, a Organização Mundial do Trabalho (OIT)
adotou, na conferência geral de junho
do corrente ano, a Recomendação nº
185, na qual; entre inúmeras disposições, acentua:
8.1 – As políticas nacionais deveriam,
especialmente,
b) velar para que não se possam criar
ou utilizar cooperativas para evitar a legislação do trabalho, nem que ela sirva
para estabelecer relações de trabalho encobertas, e lutar contra as pseudocooperativas, que violam os direitos dos trabalhadores visando a que a legislação
do trabalho se aplique em todas as empresas.”
Aplaudo, neste ensejo, o ministro
do Tribunal Superior do Trabalho, Ives
Gandra da Silva Martins Filho, por sua
primorosa atuação na Comissão sobre
a promoção das cooperativas, da mencionada Conferência, sobretudo porque a expressão “e combater as
pseudocooperativas, que violam os direitos dos trabalhadores”, resultou da Emenda D.60, que ele apresentou e defendeu
com ardor no seio da Comissão.

(* Arnaldo Süssekind, Ministro aposentado do TST, é titular da Academia Brasileira de Letras Jurídicas)
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Porto proíbe entrada de
familiares de tripulantes

U

m ensaio orquestrado pela alfândega do Porto de Belém, Miramar e Vila do Conde - juntamente com a Companhia Docas do Pará, Polícia Federal e a guarda portuária dos portos - resultou na deliberação de uma ordem proibindo a entrada e permanência
de qualquer familiar dos tripulantes nas
dependências dos portos. De acordo documento da Inspetoria da Alfândega do
Porto de Belém, assinado pelo advogado
Marcus Caldeira Antunes, a decisão parte
da justificativa da manutenção da segurança nas operações de carga e descarga
dos produtos operados nos portos terminais.
A CONTTMAF e o SINDMAR, apesar
de entenderem as considerações do porto no que diz respeito a segurança, discorda da posição tomada pelas autoridades daquela área. “Por força de labor os
tripulantes por vezes permanecem cerca
de 6 a 7 meses sem ver seus familiares e
entes queridos pelo simples fato de terem consciência de que se faz necessário
para o desempenho honesto e digno da
profissão que abraçaram, portanto consideramos incorreta a posição da autoridade portuária, que tenta romper com um
costume tradicional da Marinha Mercante,” afirmou o Diretor Procurador do
SINDMAR, Enilson Pires do Santos, que
também representou a CONTTMAF em
ofício enviado ao inspetor em questão.
O ofício, enviado em 4 de setembro
pelo SINDMAR, solicitava a intervenção
do inspetor na questão, no sentido de
aprovar os pedidos futuros de permissão
para ingresso de familiares nos portos e
terminais. O Coordenador de Operações
da Petrobras daquela área, João Dehon
de Melo, também se solidarizou com o
sindicato e enviou carta solicitando o ingresso de seus tripulantes nos navios NT
Nara e NT Guará. A resposta do Inspetor,
por sua vez, não levou em conta nenhu-

ma das solicitações, informando apenas
que “por decisão da comissão local do
PROHAGE, à unanimidade, pedidos futuros dessa natureza não seriam atendidos
por questão de segurança”.
Mais uma tentativa foi feita pelo sindicato e o Coordenador da Petrobras,
tendo o segundo resultado também não
atendido às solicitações feitas. Desta vez,
o inspetor “pemitiu” a entrada apenas
da cônjugue ou companheira com solicitação prévia de 5 dias apenas para os
navios de cabotagem de bandeira e tripulação brasileiras e que não houvesse
a possibilidade de o próximo porto ser
no estrangeiro.
“Entendemos que esta é uma prática
que ameaça o direito dos nossos associados e demais tripulantes de reencontrar
os seus familiares, o que já é tão difícil em
nossa profissão”, afirmou Enilson Pires. “Não se pode exigir do profissional do mar a certeza de fazer o
melhor em suas atribuições
uma vez que ele é mantido
quase que em cárcere
privado,” enfatizou
o procurador.

De acordo com reportagem,
publicada no Seafarers´
Bulletin da ITF, o Centro Internacional de Pesquisas Marítimas (SIRC) realizou estudo em
que foi comprovada que a ausência da família e amigos tem
efeito negativo na execução
dos trabalhos marítimos. Entre
as principais conseqüências da
ausência de familiares e amigos na vida cotidiana dos tripulantes, apontadas pelo estudo,
estão problemas psicológicos,
stress e até suicídio. Entre as
soluções para o problema,
apontadas pelo SIRC, está a
oportunidade de viagem de cônjuges e filhos.
O SINDMAR continua lutando por esta
causa, que entendemos ser de suma importância não só para os nossos associados, mas para a comunidade
marítima como um
todo.
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Mantendo a forma a bordo
Aprenda a ter hábitos saudáveis e manter a forma,
mesmo estando embarcado

C

om tantas horas de trabalho, a
bordo de navios e plataformas; é
quase impossível pensar em se
exercitar a bordo. Mas, sempre que possível, é importante e saudável tentarmos ter
hábitos diferentes, como o de, por exemplo, fazer um alongamento para relaxar os
músculos ao fim do dia. Certamente, a
noite de sono será ainda mais repousante.
O desgaste físico ocasionado pelo trabalho a bordo é algo inevitável, mas, sempre que possível, tente praticar algum tipo
de exercício físico. Comprovadamente, fazer exercícios físicos pelo menos 2 vezes
na semana melhora a respiração e, podem acreditar: dá mais energia para o trabalho e mais disposição para o dia-a-dia
em alto mar.
Você não precisa fazer mudanças drásticas em sua vida para começar a melhorar a sua saúde, perder peso ou simplesmente sentir-se melhor em alto-mar. Uma
combinação de alimentação adequada e
alguns exercícios são a fórmula ideal.
Mesmo que o navio não tenha uma
academia ou até mesmo equipamentos
de ginástica básicos, você pode exercitarse na própria cabine, utilizando o que você
tem ao redor. Tudo o que você precisa de
espaço para poder alongar-se e força de
vontade para exercitar-se.
Andrew Neighbour, em seu livro “Positive
Health at Sea” sobre como ter uma boa saúde a bordo, publicado pela Marine Society
and the Seamen´s Hospital Society, orienta
os marítimos em um programa de exercícios de 10 semanas. Aprenda você também
como manter a forma a bordo.
Lembre-se: respeite seus limites, afinal vida no mar não é para qualquer um.

Iniciantes
Se você nunca fez exercícios físicos ou
está há muito tempo sem praticar algum
tipo de esporte, é necessário começar devagar. Caminhar 30 minutos por dia, caso
seja possível, é a melhor pedida para os
iniciantes. Se não, ainda há opções como:
correr parado e subir e descer escadas.
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Após habituar-se aos 30 minutos de
“aquecimento” nos primeiros dias, o ideal é que você passe a dedicar 15 minutos,
de duas a três vezes por semana, para
exercícios aeróbicos. A escolha do exercício vai depender do espaço e dos recursos que você possui a bordo. As opções
são: caminhar, correr, pedalar, remar, pular (ou uma combinação destes).
Antes de começar, você deve sempre fazer um aquecimento/alongamento para evitar injúrias musculares ou a
famosa câimbra. Os exercícios de alongamento servem para dar flexibilidade e
alongar músculos e tendões. Nunca comece a se exercitar sem antes ter se
alongado, mesmo que por pouco tempo. O aquecimento/alongamento também faz parte da seqüência de exercícios que vai trabalhar o seu corpo e ajudálo a manter a forma a bordo.

Exercícios aeróbicos
Andar: andar no convés por 30 minutos ou subir e descer as escadas do
navio por 10 minutos, aumentando depois para 20 minutos, sem intervalos.
Correr: correr em um mesmo lugar ou
subindo e descendo uma “ladeira”. Para
quem tem espaço, também vale fazer um
circuito no convés.
Saltar: este é um excelente exercício
de baixo impacto que pode ser feito quase em todos os lugares. Comece tentando pular durante dois minutos sem intervalo. Mantenha sua coluna ereta, joelhos
flexionados, ombros relaxados e faça saltos curtos. Ainda pulando, vire a parte
inferior de seu tronco para um lado e para
o outro, sem movimentar os braços.

Exercícios de resistência
Você pode alternar entre exercícios
aeróbicos e de resistência. Com o tempo, você poderá realizar os dois, o que é
o ideal para uma seqüência mais completa. Há oito tipos de exercícios para
adquirir resistência, como você pode ver
nas ilustrações.

Escolha a hora certa
Tente encontrar uma hora no dia em
que você esteja sentindo fisicamente e
mentalmente capaz de se exercitar. Se
você vai fazer exercícios de resistência/
força, faça um intervalo de 24 horas entre
eles. Caso seus músculos ainda estejam
doloridos na próxima sessão, significa
que você não deu o intervalo suficiente
para a recuperação destes.

Freqüência dos exercícios
Para adquirir resistência física, durante
os exercícios, você deve manter as batidas
de seu coração um pouco a cima do normal, ou seja, 60% de sua capacidade cardíaca. Para calcular sua capacidade, deduza
sua idade de 220. Por exemplo, uma pessoa com 42 anos terá uma capacidade cardíaca de 220-42=178 e seu batimento,
durante os exercícios, deve ficar em 60%,
ou seja, 107 batidas por minuto.
Comece com exercícios três vezes por
semana, aumentando para cinco vezes.
Mas atenção, nunca deixe de fazer os exercícios de alongamento antes e depois de
qualquer atividade física. Faça o alongamento segurando o corpo na posição
indicada nas ilustrações por 10 segundos
cada, alongando o corpo até que o músculo esteja completamente estendido.
Caminhadas rápidas: comece com
20 a 30 minutos três vezes por semana e
aumente para 40 a 45 minutos cinco vezes por semana.
Corrida: comece com 15 minutos
três vezes por semana, aumentando para
25 a 30 minutos três ou quatro vezes
por semana.
Pedalar: comece com 10 a 30 minutos três ou quatro vezes por semana, aumentando para três vezes de 50 minutos
em velocidade lenta mais 25 em velocidade mais rápida.
Pular: comece com 2 a 10 minutos
devagar três vezes por semana e depois
aumente para seis tempos de 3 minutos
de pulos rápidos (com um minuto de intervalo entre eles).

Programa de boa forma
Semanas 1 e 2: Agachamento +
abdominais + flexões + investidas
– faça uma seqüência de oito repetições de cada exercício.
Semanas 3 e 4: Todos os exercícios
anteriores+bíceps – duas seqüências
de oito repetições cada.
Semanas 5 a 8: Todos os exercícios
anteriores+tríceps – duas seqüências
de dez repetições cada.
Semanas 9 e 10: Todos os exercícios anteriores + barra + agachamento/pulo – três seqüências de oito repetições cada.
Ao final de cada sessão de exercícios, faça os exercícios de relaxamento, segurando cada posição por 30 segundos, estendendo os músculos
completamente e gentilmente.

Exercícios de Alongamento
Alongamento do tríceps:
Com as pernas separadas e os
joelhos levemente flexionados,
levante e dobre cada braço,
gentilmente empurrando com a outra mão
os cotovelos. Repita com o outro braço.
Alongamento coluna:
Coloque os braços acima da cabeça e, com as palmas das mãos
unidas, estique os braços.
Flexão de joelho:
Deite-se e puxe gentilmente os joelhos dobrados em direção ao tronco.
Alongamento de coxa:
Em pé, dobre um joelho e puxe gentilmente em direção das nádegas.
Os joelhos devem ficar paralelos.
Repita usando a outra perna.

Elevação do tórax:
Deitado de barriga para baixo, eleve cada
braço gentilmente até que sinta o músculo
estendido.
Repita com o outro braço.
Estiramento na parede:
Fique em pé aproximadamente
60 centímetros de distância de
uma parede. Com uma perna na
frente e a outra flexionada, estique os braços até alongar a coluna. Repita com o outro braço e a outra perna.
Alongamento lateral:
Sentado com as pernas em posição “borboleta”, coloque um
braço acima da cabeça e estique para o lado. Repita com o outro braço
para o outro lado. Respire profundamente.
Alongamento gato:
De joelhos, sente nos pés e depois deite
seu corpo para frente, esticando os braços e sentindo o alongamento dos músculos.
Abaixamento sentado:
Sente com as pernas afastadas e deite o tórax até onde conseguir.
Alongamento de glúteo:
Deite com a barriga para cima
as pernas para o alto. Flexione
cada perna em direção ao tronco. Repita com a outra perna.
Alongamento de virilha:
Com as pernas separadas e
flexionadas, pés paralelos, agache e segure.
Alongamento-ponte:
De joelhos e com as mãos no chão, em
posição “cachorrinho’, inspire elevando
o tronco como uma
ponte e expire ao voltar à posição normal.

Exercícios de Resistência
Agachamento:
Com as pernas separadas e joelhos para fora, agache e levante.
Flexões:
Com as mãos no chão, paralelas, e pernas
esticadas para trás, eleve o tronco com a
força dos braços. Para as
mulheres, o mesmo exercício, só que com os joelhos
no chão.
Bíceps:
Sentado com o joelho na coxa,
eleve o peso com o braço. Repita do outro lado. Se você não
tem “pesos”, utilize qualquer objeto que
pese um pouco.
Barra:
Joelhos levemente flexionados e
pernas afastadas. Levante a barra
e abaixe até a altura dos ombros.
Abdominais:
Deitado e sem mexer o pescoço, dobre
os joelhos levemente e levante e abaixe o
tronco em movimentos
curtos.
Investidas:
Fique em pé com a coluna ereta,
mãos na cintura, pernas levemente separadas. Coloque uma perna
de cada vez para trás, flexionando o joelho
da frente 90o . Repita com a outra perna.
Tríceps:
De costas para uma superfície plana (ex: cadeira),
abaixe e levante o corpo
com a força dos braços.
Agachamento/pulo:
Comece agachado, leve as pernas para
trás juntas, como se estivesse pulando. Volte
à posição inicial.

Faça os exercícios de alongamento antes e depois de qualquer exercício aeróbico ou de resistência

As ilustrações e exercícios foram extraídos do livro “Positive Health at Sea”, publicado pela
“Marine Society and the Seamen´s Hospital Society”. Cópias da publicação podem ser adquiridas ao preço de £3.50. Mais informações pelo site www.marine-society.org .

Atenção! Os exercícios de resistência
devem ser feitos em dias alternados.
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* Carolyn Kazdin

Seguridade Social: o caso americano
O colapso da multinacional Enron
mostrou para o mundo uma cultura empresarial nos EUA em que os conflitos de
interesse e abuso da confiança dos trabalhadores é reinante. Os riscos envolvidos
nos planos privados de aposentadoria e
no investimento das aposentadorias no
mercado financeiro ficaram evidentes e
são uma lição para todos. Contas privadas que dependem da atuação do mercado financeiro não substituem os planos
de previdência que garantem uma aposentadoria digna para o trabalhador.
Nos EUA, o sistema público de aposentadoria e seguro de vida é chamado de
Seguridade Social. Embora a Seguridade
Social seja a principal fonte de renda da
maioria dos trabalhadores aposentados,
os benefícios que ela oferece são baixos
quando comparados com o custo de vida.
O programa nacional de seguro de saúde
para as pessoas com mais de 65 anos, o
Medicare, não cobre a compra de remédios
e nem de todos os gastos médicos. Portanto, os planos de previdência fornecidos pelos empregadores nos EUA compõem uma parte essencial para a aposentadoria de muitos trabalhadores.
Hoje, infelizmente, é cada vez menor
o número de empregadores que fornecem planos de previdência para seus empregados – entre os que o fazem, muitos
deles oferecem planos que não estão segurados pelo governo federal e dependem exclusivamente das contribuições
dos empregados, e não dos empregadores. Geralmente, os trabalhadores são responsáveis pelo investimento dos fundos
desses planos e precisam gastar seu dinheiro contratando um gerente de investimentos. Estes são considerados os planos não-tradicionais.
Por lei, os planos de previdência tradicionais nos EUA não podem investir a
maioria de seus fundos nos ativos de uma
só empresa. No entanto, uma lei similar
não existe para os planos de previdência
não-tradicionais, que são cada vez mais
oferecidos pelos empregadores. Com este
tipo de plano, uma companhia pode favorecer seus próprios ativos e os traba-

lhadores podem aumentar o risco comprando ainda mais ativos da companhia
empregadora com suas contribuições. O
risco envolvido foi brutalmente ilustrado
com o colapso da Enron. Os trabalhadores da Enron perderam perto de US$ 850
milhões com a falência da empresa, muitos deles perdendo todo o dinheiro poupado durante uma vida de trabalho.
A central sindical dos EUA, a AFL-CIO,
e os trabalhadores da Enron, lançaram
uma campanha para recuperar uma parte
do dinheiro perdido com a quebra da
empresa. Ao contrário do que frequentemente ocorre no Brasil, nos EUA os trabalhadores são os últimos a receberem seus
direitos no caso de liquidação de empresas. Graças à pressão sindical, pela primeira vez na história, os trabalhadores da
Enron serão os primeiros.
A reforma da previdência atualmente
em discussão nos EUA prevê, entre outras mudanças, a realocação de recursos
da Seguridade Social para contas bancárias particulares, deixando o sistema público com cada vez menos dinheiro para
pagar os beneficios. A privatização parcial prejudicaria mais os trabalhadores pobres, os que mais se beneficiam com o
sistema da Seguridade Social. Os benefícios seriam diminuidos e os que optassem pelas contas particulares, teriam suas
aposentadorias reduzidas.
Os benefícios da Seguridade Social
são essenciais para manter milhões de extrabalhadores nos EUA fora da pobreza.
Mesmo com a Seguridade Social, 9% dos
idosos vivem abaixo da linha da pobreza.
Sem ela, no entanto, este número subiria
para quase 50%.
Com a privatização parcial da
Seguridade Social e sua substituição pelos planos não-tradicionais, a renda da
aposentadoria dependeria de alguns fatores como o desempenho da bolsa de valores, retirando qualquer garantia de uma
aposentadoria para a imensa maioria dos
trabalhadores. Os trabalhadores dos EUA
poderiam ver o relógio voltar para antes de
1935, o ano da conquista ao direito de uma
aposentadoria garantida pelo Estado.

Levando-se em conta a queda nas
bolsas nos EUA, a fraude nas grandes
corporações e a falência de algumas delas (Enron, WorldCom e US Airways), colocar a aposentadoria nas mãos de Wall
Street é uma verdadeira loucura.
Carol, 64, e Clarence, 70, são
típicos trabalhadores favorecidos
pela Seguridade Social. Eles não trabalharam para uma só companhia,
acumulando uma aposentadoria
considerável. Ao invés disso, eles
mudaram de emprego várias vezes.
Desde que se aposentaram, eles vivem com US $2,000 por mês, a maior parte advindo da Seguridade Social. Visando a aposentadoria, eles
também pouparam durante toda sua
vida. Com o boom na bolsa nos
EUA, o gerente de investimentos
de Carol recomendou que ela retirasse seu dinheiro da caderneta de
poupança e investisse no mercado
de ações. Ela investiu num portfólio
de grandes corporações. Em um ano,
com a crise das bolsas, ela perdeu
mais da metade do seu dinheiro .
“Privatização do Seguro Social?”
Pergunta Carol. “Eu acho uma loucura e não posso imaginar uma pessoa
da minha faixa etária e situação econômica sendo a favor. Estaríamos
quebrados. Quando a mídia fala dos
aposentados e da crise na bolsa, eles
citam exemplos de pessoas que pouparam US$ 500.000, ou até um milhão e perderam algo com essa queda. Isso não é a realidade! Somos a
realidade, gente trabalhadora.
Estamos sobrevivendo mas estamos
com muito medo. Uma catástrofe seria devastadora. Contamos com a
Seguridade Social e nossos planos
de previdência nos oferecem benefícios médicos excelentes. Se não fosse assim, nunca poderíamos pagar
nossos gastos.”

* Carolyn Kazdin, nascida em Nova York (EUA), é Representante no Brasil da central sindical americana, Solidarity Center AFL-CIO
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SINDMAR: em todo o Brasil, as melhores opções de convênios
INSTITUIÇÃO

DESCONTO

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE/ESTADO

Centro Educacional da
Lagoa – CEL

10 % nas Mensalidades
20% acima de 30 alunos

Rua Macedo
Sobrinho, 67.

Humaitá

Rio de Janeiro – RJ

Instituto Cultural Norte
Americano – CNA

55% no 1º semestre
30 % nos demais

Rua Alte. Cochrane,
222.

Tijuca

Rio de Janeiro - RJ

50% nas Parcelas do
Primeiro Ciclo
15% nos demais
(Material Didático grátis)

Rua Ana Barbosa,
41.

Méier

Rio de Janeiro - RJ

Instituto Cultural Norte
Americano – CNA

* 40% Horário Diet

Av. Sete de Setembro,
2792.

Barra

Salvador – BA

Gonzaga

Santos - SP

* Instituto Cultural Norte
Americano – CNA

30 % Horário Especial

Centro Cultural Brasil
Estados Unidos – CCBEU

30% nas Mensalidades

Rua Jorge Tibiriçá, 5

Wise Up Idiomas
(Nacional)

15% nas Mensalidades

____

____

Em todo Brasil

S.O.S. Computadores
(Nacional)

10% sobre o preço
total do curso.

____

____

Em todo Brasil

Escola de Idiomas
WIZARD

10% nas Mensalidades

Av. Bernardino de
Campos, 133.

Campo
Grande

Santos - SP

30% Natação (11h às 15h)

Rua Cândido Benício,
2339.

Praça
Sêca

Rio de Janeiro - RJ

Rua Henrique
Moscoso, 1877.

Centro

Vila Velha-ES

Academia Rio Swim

20% Ginást./Musculação +
Nado Livre (5h30 às 16h30)
15% Capoeira
10% Hidroginástica

Escola de Idiomas FISK

10% nas Mensalidades

* Horário Diet – 2ª à 6ª feira: horários compreendidos entre 9h30 às 14h e 16h30 às 17h50. Aos Sábados, todos os horários.
Horários Especiais – 2ª à 6ª feira: horários compreendidos entre 7h às 9h30, das 14h às 16h30 e das 18 às 21h.

E a Galeria Maldita?

Galeria

Maldita
Lamentável galeria
de políticos de
discursos bonitos e
práticas horríveis

Sucesso entre os leitores da Revista Unificar, a Galeria Maldita deu o que falar e, certamente, foi uma experiência positiva para o SINDMAR, que recebeu a visita de diversos associados em busca de informações sobre os candidatos às Eleições 2002.
A experiência nos trouxe um retorno mais que positivo
visto que, dos nomes que foram citados, 75% não se reelegeram.
Passado o período pré-eleitoral, a Galeria Maldita retorna
em um futuro próximo, tornando público aquele que é o verdadeiro museu das lamentáveis figuras dos políticos brasileiros com discursos bonitos e práticas horríveis.
O SINDMAR agradece a visita de todos e congratula todos aqueles que elegeram os verdadeiros representantes dos trabalhadores.
• ANO III

Nº 14 • |67|

* Mário Teixeira

O governo Bush e os portuários
da Costa Americana
Além disso, os empresários querem a
liberdade de contratação de trabalhadores
para operar caminhões no transporte de
contêiner de um terminal para outro
(drayage); recusam-se em manter o trabalhador do ILWU no estufamento e
desestufamento de contêiner nos terminais retroportuários (CFS) - o que
atualmente é obrigatório no caso de haver
mais de conhecimento marítimo por
contêiner. Querem, também, reduzir o
engajamento de portuários para os serviços de reparo e manutenção.
Diante desse quadro, o sindicato foi
obrigado a convocar “operação tartaruga”
(trabalho lento) ou “slowdown” em todos
os portos da costa oeste.
Mesmo com a ação dos trabalhadores,
por muitos dias, os empresários não cederam. E o pior: resolveram adotar a greve de
patrões (lockout). Fecharam - com cadeado - todos terminais da a costa. O objetivo
do PMA - que acabou sendo atingido - era
chamar atenção do governo Bush, forçando a aplicação da legislação anti-sindical
(Lei Taft-Harley ) que obriga a retomada das
operações e torna proibida a adoção de
qualquer movimento paredista por 80 dias.
Diante da tendenciosa iniciativa da
administração Bush, em favor do PMA, o
David Bacon (Oakland, Califórnia, EUA)

O Contrato Coletivo de Trabalho dos
portuários da costa oeste americana, venceu no dia primeiro de julho de 2002. As
negociações para a renovação do mesmo
foram iniciadas bem antes daquela data.
O ILWU - International Longshore and
Warehouse Union (Sindicato dos Portuários e Trabalhadores em Armazéns), pelos
trabalhadores e PMA - Pacific Maritime
Association (Associação Marítima do Pacífico), pelas empresas operadoras portuária, são as entidades diretamente envolvidas negociações.
Os empresários estão insistindo em
reduzir os benefícios sociais dos portuários que foram conquistados, inicialmente
em 1934, e melhorados anualmente nas
sucessivas negociações; eles também querem excluir do Contrato Coletivo a
obrigatoriedade quanto a utilização de trabalhadores do ILWU para operar equipamentos dotados de novas tecnologias.
Neste último caso, estão tentando reduzir drasticamente o mercado de trabalho
dos conferentes (clercks). Estes atualmente
fazem o controle informatizado de toda
carga operada nos diversos terminais da
costa oeste americana (especialmente a
conteinerizada). Esse trabalho é iniciado no
portão dos terminais (Gates), passa pelos
pátios e vai até os porões dos navios, no
caso de embarque, e vice-versa nos casos
de descarga. Mesmo sem navio, sempre há
muitos conferentes trabalhando no controle
de contêineres que chegam ao terminal (para
futuro embarque) ou que saem deste. Existe, ainda, a requisição de conferentes para
controlar a recepção e entrega de carga nas
estações de contêineres (CFS), que são localizadas na retaguarda portuária.
O PMA quer substituir as atividades
dos conferentes, criando um sistema em
que todas as informações venham a ser
passadas para o terminal, pelo sistema online, da origem da carga - no interior do
país. Nesse caso, como dizem os companheiros americanos, um único operador
de computador em Utah estará tirando o
emprego de dezenas de portuários.

Portuários, membros do Sindicato Internacional
dos Estivadores e Portuários, em frente aos
terminais do Porto de Oakland, depois de terem
sido, naquele dia, impedidos de entrar no trabalho pela Pacific Maritime Association.

nosso secretário da Sessão de Portuários
da ITF, divulgou a seguinte informação:
“Neste momento recebi um telefonema do ILWU informando que a Justiça acaba de decidir com fundamento na TaftHartley que o lockout imposto aos trabalhadores deve ser suspenso e que os trabalhadores devem retornar ao trabalho. O
ILWU deve, agora, informar formalmente
seus associados. Dentro dos próximos 80
dias o ILWU deve abrir mão do seu direito
de convocar greve de portuários. Embora
os portuários nunca tenham sido proibidos de executar seu trabalho, a interferência do presidente dos EUA nas relações de
trabalho desta dramática maneira significa
que para sempre este dia será lembrado
como uma data negra na história portuária
global. A retirada do direito de greve desses companheiros americanos significa
que os portuários do mundo inteiro estão
sendo atingidos.”
Na nossa avaliação, esta ação empresarial faz parte de uma investida contra
os portuários, coordenada internacionalmente. Na Europa, por exemplo, encontra-se tramitando um projeto de lei que
amplia os benefícios das empresas
multinacionais, reduzido direitos profissionais e garantias sociais dos portuários.
No Peru o presidente da República vetou a
lei portuária para, visivelmente, beneficiar
empresas multinacionais. No Brasil tem
havido casos de licitações que são dirigidas
a empresas transnacionais (a exemplo da
Suape), como também tem sido evidente a
apatia governamental no sentido de se fazer cumprir cláusulas da Convenção 137
que protege os portuários (conforme vem
sendo denunciado pelos trabalhadores
nas reuniões tripartite - com a participação
da OIT - do Projeto Cone Sul).
Na verdade tanto armadores quanto terminais especializados estão se associando
ou se fundindo e, assim, se transformando
em redes empresariais globalizadas, monopolizando ou oligopolizando o setor de
transporte marítimo e prestação de serviços portuários.

* Mário Teixeira é Diretor de Relações Sindicais e Internacionais da CONTTMAF
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O valor social do trabalho
É uma falácia abolir conquistas
históricas dos trabalhadores em
nome do desenvolvimento do país
* José Augusto F. Affonso

A

s relações de trabalho em um país livre, democrático,
pluralista e dotado de uma economia de dimensão
como a nossa não podem ser objeto de decisões tomadas de afogadilho. Alterar relações de trabalho que envolvem milhões de pessoas significa intervir num contexto macro
extremamente complexo.
O Projeto de Lei 5.483/2001, oriundo do Executivo, que
muda o artigo 618 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
tem o mérito de estar provocando uma discussão nacional a
respeito do trabalho. Há duas posições bem nítidas. Uma, a
dos que vêem o trabalho como um mero componente das
relações de produção e defendem a chamada
desregulamentação ou flexibilização das relações entre empregado e empregador. O outro entendimento é de que o trabalho possui um valor social e, como tal, não pode ser encarado como simples item da relação de produção.
Num país como o Brasil, cujo nível de desemprego atinge
percentuais dignos de Terceiro Mundo, é óbvio que ao trabalho não pode ser atribuído apenas sentido material-econômico.
Aliás, depois de 1930, o tratamento dispensado ao trabalho a
partir de sua regulamentação foi de um valor fundamental.
Restringiu-se a liberdade de contratar, limitou-se a vontade
das partes nos contratos. O trabalho deixou de ser mero componente econômico privado e ganhou sentido social com leis
de caráter público protecionistas.
A sonhada carta de alforria dos direitos do trabalhador, no
entanto, ainda não é realidade. Os fatos apontam que 54%
dos trabalhadores sequer sabem o que são férias remuneradas. Um total de 53% não recebe 13º salário e um terço da
força ocupada faz horas extras sem receber. Hoje, mais do que
nunca, entre os que laboram deixou-se de pagar, conceder e
até reconhecer direitos.
A causa disso tudo não é, nem pode ser, atribuída ao peso
da legislação trabalhista.
Ao contrário do que se argumenta, de 1930 até o final do
século XX, o país cresceu. Não foi porque se passou a assinar
a carteira de trabalho, pagar férias, 13º salário ou outros benefícios que na era JK (1956-1960) o Brasil deixou de atingir o
fenomenal índice médio de até 8,1% de crescimento ao ano.

Dizer, portanto, que os encargos sócio-trabalhistas previstos
pela CLT, de 1943, impedem o país de crescer é uma falácia.
Muitos se esquecem de que no Brasil o componente trabalho é apenas um dos integrantes da relação produtiva. Não é o
trabalho o responsável pelas quebradeiras nem pelo complicado quadro de alguns setores da economia nacional. Muitos
analistas se esquecem que nas relações produtivas há o encargo tributário que, nos últimos tempos, abocanha com fúria
leonina quem produz, trabalha ou consome.
No bolo final que uma empresa ou um empregador formal
tem que arcar há vilões como Cofins, Imposto de Renda, INSS,
seguros em geral e outras taxas. A solução, portanto, não está
na flexibilização das relações de trabalho, mas na redução de
encargos sócio-tributários.
Não se pode atirar fora a CLT, deixando um vácuo ou atribuindo ao mercado, por meio da livre negociação, o encargo
de resolver as questões entre capital e trabalho. Caso isso
ocorra, como quer o Executivo pelo Projeto de Lei 5.483/2001,
há o risco de se acirrar o quadro de desigualdades, colocandose em xeque até o próprio tecido social. É verdade que alguns
dispositivos da CLT merecem alteração. Contudo, as normas
emanadas deste estatuto legal de inequívoco caráter públicocompulsório continuam atuais, além de eficazes, na medida
em que balizam, no contexto dos contratos, as relações entre
trabalho e capital.
A proteção ao trabalho, como um valor, há que existir. O
Estado brasileiro não pode se omitir de regulamentá-lo. Ou
melhor, o Estado tem que considerar que há a necessidade de
regras claras em relação ao trabalho e que, no imenso território nacional, a lei trabalhista é necessária. Afinal, num país em
que subsistem casos de escravidão branca, junto com modernas relações de produção (como em Manaus, na Amazônia),
não se pode abrir mão de uma lei de proteção ao trabalho que
sirva compulsoriamente para assegurar direitos. O Projeto de
Lei 5.483/2001 não pode ser aceito por aqueles que consideram o trabalho um valor fundamental, como previsto no art.
5º, XIII, da Constituição Federal.

* José Augusto F. Affonso, Juiz de Trabalho e professor
universitário, falecido em setembro de 2002

(Artigo veiculado pelo Boletim Eletrônico Carta Maior (www.cartamaior.com.br, em 10 de outubro de 2002)
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Centro Educacional Santa Mônica
O Centro Educacional Santa Mônica investe cada vez mais no
convênio com o SINDMAR, oferecendo descontos variados
nos campus da Barra da Tijuca, Campo Grande, Santa Cruz,
Bento Ribeiro, Cascadura, Madureira e Nova Unidade Maricá.
Confira a tabela em vigor:
20% de desconto nas mensalidades para o turno da Manhã
30% de desconto nas mensalidades para o turno da Tarde
40% de desconto nas mensalidades para o turno da Noite
30% de desconto no transporte escolar para os dependentes

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
A Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ) e o SINDMAR promovem na primeira quinzena de 2003, os cursos de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, Segurança
Ambiental, Executive MBA e Sistemas de Gestão de
Certificação. Para participar do processo seletivo e concorrer
a bolsas de estudo os candidatos devem enviar curriculum e
carta de recomendação para o SINDMAR. A seleção consiste
ainda em redação de caráter eliminatório e entrevista com o
coordenador do curso na UFRJ. Mais informações com José
Serra pelo e-mail joseserra@sindmar.org.br.

Universidade Veiga de Almeida (UVA)
A Universidade Veiga de Almeida está empenhada em sua
parceria com o SINDMAR para garantir um expressivo número de beneficiados. O convênio com a UVA oferece descontos de 20 e 40%, além de isenção da taxa de matrícula. Com
mais de 15 cursos à disposição dos associados do SINDMAR
e dependentes, a UVA possui campus na Tijuca, Barra da
Tijuca e Cabo Frio.

Drogarias Baratão
A rede de Drogarias Baratão acaba de firmar convênio com o
SINDMAR. A partir de agora os associados tem 15% de desconto sobre os medicamentos comercializados nos balcões
das drogarias. A rede de drogarias entrega em todo o município do Rio de Janeiro pelo telefone 21 - 2502-8000. A promoção não é cumulativa com outras que as dorgarias da rede
vierem a conceder.

Cepe-Barra
A grande opção de lazer, oferecida pelo SINDMAR a seus associados, é o convênio do sindicato com o Clube de Empregados da Petrobrás – CEPE-BARRA. Os associados e dependentes, que não são funcionários da Petrobras e têm interesse em
se tornarem sócios do clube, pagam apenas uma taxa mensal
de R$ 36,00 reais para toda a família.

Instituto de Ciências Náuticas (ICN)
A comunidade aquaviária, associada ao SINDMAR, tem a sua
disposição mais de 15 cursos em diversas áreas, ministradas
pelo Instituto de Ciências Náuticas (ICN). O convênio do ICN
com o sindicato garante aos associados descontos de 20% no
valor do curso. A relação dos cursos oferecidos pelo ICN pode
ser obtida no endereço: www.cienciasnauticas.org.br ou pelo
e-mail – cursos@cienciasnauticas.org.br.

CNA: Convênios no Rio e SALVADOR!
Finalmente os convênios com o SINDMAR começam a sair do
eixo do Rio de Janeiro, chegando, em primeira instância, à capital baiana. Os cursos de Inglês e Espanhol do CNA oferecem 25
% de desconto nas mensalidades dos associados do SINDMAR
e seus dependentes em Salvador. A filial baiana fica localizada
na Barra, na Avenida Sete de Setembro, 2792.
No Rio de Janeiro, as filiais do CNA da Tijuca (Rua Alte.
Cochrane, 222) e Méier (Rua Maranhão, 399) oferecem o desconto de 55%. (Mais informações com o Diretor José Serra,
pelo e-mail joseserra@sindmar.org.br)

Odonto Empresa
O SINDMAR mantém o convênio odontológico, em âmbito nacional, com a Odonto Empresa. O benefício garante a todos os
associados e seus familiares um preço especial para toda a
cobertura odontológica, incluindo os serviços de ortodontia
(aparelho fixo e móvel) grátis para os associados. O convênio
agrega ainda cobertura de diagnósticos, obturações, prevenções, periodontia, endotontia, odontopediatria, cirurgia, radiologia, entre outros. Os dependentes menores de 4 anos não
pagam. Mais informações com Cláudia Maciel, pelo telefone:
21-9835-3296.

Mais informações sobre os convênios podem ser obtidas com a Diretoria de Educação e Formação Profissional
do SINDMAR pelo telefone (21)2518-2164 ou e-mail: joseserra@sindmar.org.br
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Não é por acaso...
Maria Mucillo (Fundacentro)

Não é por acaso
Que as gotas de chuva
Encontram o mar
Não é por acaso
Que o céu estrelado
Chama o luar
Quem vive no mar
Aprende a amar
E manter-se calado.
Não é por acaso
Que o homem do mar
Transporta riquezas,
Carrega saudades,
Vive a natureza
Sem poder desfrutar

Foto: Arthur Max

O dia que passa
A noite que vem
Cansado e sem graça
Busca no sonho
O carinho de alguém.

Acorda assustado,
Procura e não acha,
A fala tão doce,
O meigo olhar,
O corpo moreno,
O rosto bonito,
O perfume no ar.
Não é por acaso
Que fica magoado
Querendo voltar
Não é por acaso
Que ao ver lá no norte
Vestígios de terra
Bate tão forte
Seu coração
Que o peito lhe dói
De tanta emoção.
Não é por acaso
Que almas valentes
Se encontram no mar,
Faz parte da vida
Daqueles que um dia
Ousaram sonhar.

Não é por acaso
Que nos encontramos
Um dia, um porto,
Um mesmo navio
Com nome de mar
Não sendo acaso,
Que possam ganhar
De nós amizade
De Deus, a coragem
Para continuar
Por isto amigo,
Não perca a esperança,
Da tempestade vem a
bonança
Do desalento vem o abrigo
E não é por acaso
Que um dia voltas pra casa,
Para ficar.

A passagem de um ano
para outro costuma
trazer um forte
sentimento de
construção de um futuro
melhor. É momento em
que costumamos refletir
sobre o que fizemos,
queremos, podemos e
devemos fazer.
A diretoria, funcionários
e colaboradores do
Sindicato Nacional dos
Oficiais da Marinha
Mercante – SINDMAR
desejam a todos um
Natal de verdadeira paz
e um Ano Novo de
novas e plenas
realizações.Tudo isso
com muita unidade,
disposição e crescente
compromisso com a
solidariedade.
Saudações Marinheiras!
Em 2003, nossa luta
continua........
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Invista na imagem de sua empresa
Anuncie na revista que é referência no setor
do Transporte Aquaviário Nacional
A revista Unificar coloca sua empresa em contato
direto com mais de 15.000 potenciais clientes.

Solicite nossa visita
e conheça os critérios para anunciar
Entre em contato conosco pelo e-mail: divulgacao@sindmar.org.br

