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AFRETAMENTOS
OS “NAVIOS PIRATAS”
QUE VIOLAM NOSSAS LEIS

A CONTTMAF – Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários
e Aéreos, na Pesca e nos Portos, integra-se à
organização internacional dos trabalhadores
por meio de sua filiação à ITF (International
Transport Workers’ Federation). Contribui no
Brasil e no exterior para a promoção da solidariedade e a defesa dos interesses comuns
aos trabalhadores, independentemente de
raça, sexo, religião ou nacionalidade. Prioriza,
ainda, a defesa do trabalhador brasileiro, seja
na cabotagem, seja na atividade pesqueira,
ambos os setores fortemente afetados
pela participação dos armadores e
da mão de obra estrangeiros.
A CONTTMAF defende também a utilização das nossas vias

navegáveis para o escoamento da produção,
indiscutivelmente a opção mais eficaz e econômica de transporte, além de ser a menos
agressiva ao meio ambiente.
Cobrando os necessários investimentos
para uma real modernização portuária, resistindo ao desmonte das organizações dos
trabalhadores nos portos e ao aviltamento
das relações laborais, combatendo o trabalho inseguro e denunciando a exploração do
homem pelo homem, inclusive com a utilização de cooperativas de mão de obra que
desempregam e afrontam as condições de
trabalho, a CONTTMAF é o porto seguro e a interlocutora indispensável dos
trabalhadores do setor e de seus representantes.
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Editorial

A unidade

A presente edição da UNIFICAR poderia ser definida como
um corolário da unidade que oficiais mercantes e eletricistas
devem assumir em prol de sua sobrevivência como categorias
profissionais, ao mesmo tempo em que se traduz num alerta
quanto às ameaças e armadilhas que o mercado de trabalho
lhes impõe de forma crescente.
Tomar consciência desses riscos, que

são diuturnamente potencializados pela
“vassalagem abjeta” - como bem define
o presidente do SINDMAR, Severino Almeida Filho, em artigo sobre o Dia Marítimo Mundial -, é o que pode nos conduzir a uma postura crítica, ingrediente
fomentador da indispensável unidade.
A “vassalagem abjeta”, praticada por
uma minoria de cooptados, tem como
forte aliada a teimosia alienada (ou alienante), resultado da desinformação e - o
que é mais grave - da má informação que
assola não apenas as chamadas mídias
tradicionais como as redes sociais.
Matéria sobre os falsos perfis e outros
perigos na Internet, publicada neste número, dá a exata dimensão dos ardis que
nos cercam. Mas se há fatos e episódios
a lamentar, há também o que se comemorar. Sobretudo porque são - sem uma
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única exceção sequer - conquistas alcançadas por meio de árdua luta e fruto da
união em torno dos objetivos coletivos.
Sem unidade pode haver luta, mas dificilmente haverá vitória.
O corolário positivo emerge, portanto, de forma clara, nas páginas que se seguem, em mais de uma reportagem, a começar pela que informa o fim da greve da
Transpetro, cujo desfecho foi um acordo
em que todas as demandas apresentadas
ao final das negociações foram atendidas.
Está presente também na matéria
que comemora os dez anos da Resolução Normativa número 72, o mais importante instrumento de inserção de
tripulantes brasileiros em navios estrangeiros, resultado de um longo e difícil
processo político empreendido pela organização sindical.
Já na reportagem de capa, sobre os
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como farol
“Navios Piratas”, temos um forte alerta.
A matéria trata das embarcações afretadas
no pela Petrobras sem qualquer critério - ou sem os corretos critérios - e
que, em nossas águas, violam a lei
e impõem condições ultrajantes
aos tripulantes.
Graças à ação diligente do
SINDMAR e da CONTTMAF,
as violações foram prontamente levadas às autoridades. Autuações já foram lavradas, multas
aplicadas, sentenças proferidas e
uma denúncia contra a Petrobras
apresentada ao TCU. Mas o alerta
permanece ligado. A postura vigilante deve ser repetida.
Neste caso, há de se registrar a compreensão por parte das tripulações de que somente denunciando irregularidades é que
impediremos que elas voltem a ocorrer.
Só é possível denunciar essas violações
com o apoio de tripulantes. Neste sentido,
a atitude do capitão americano John Loftus foi exemplar. Apesar de sofrer coação
do seu armador, ele comunicou às autoridades as falhas de segurança na embarcação sob seu comando. A sua história também está neste número.

A UNIFICAR traz ainda entrevista com
o diretor de Relações Internacionais do
SINDMAR, Carlos Augusto Müller, que
fala da importância da participação sindical, e reportagem sobre estudo da FHM
que previu o acidente deste ano no Canal
do Panamá. Entre outros assuntos.
Boa leitura!
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CARTAS

O

lá! Gostei muito da reportagem sobre as más
condições dos navios afretados pela Petrobras.
Gostaria de aproveitar para falar sobre o navio Assos.
Pedi para sair após cinco meses embarcado devido às
más condições de trabalho e pela falta de respeito com
os brasileiros, que convivem com a falta de higiene,
de alimentação e de remédios. Falta até lancha para
urgência. Tudo isso eu passei. O que era sonho virou
pesadelo! Fiz apenas um embarque e pedi para sair.
Vocês estão de parabéns pelas suas buscas e lutas para
melhorias da classe. ML

P

rezados, venho por meio deste relatar as
dificuldades que estão sendo encontradas por
grande parte dos contratados para a realização da
prova referente ao processo seletivo da Transpetro.
Em função da metodologia escolhida, que conta
com a aplicação de prova em uma única data, vários
dos contratados que vêm se dedicando há meses e,
em alguns casos, anos a esta companhia, estão se
sentindo prejudicados, tendo em vista que a empresa
até o presente momento não encontrou uma maneira
que permita que os interessados consigam estar
desembarcados na data. Há casos inclusive de oficiais
cogitando pedir demissão para que possam participar
do processo. JT

P

rezados, recentemente tenho debatido sobre a
importância do Sindicato e pude constatar a total
ignorância de muitos a bordo. Alguns creem que a
graça divina os protege dos ataques que a categoria
sofre e mais especificamente os Oficiais Mercantes.
Creem que Papai Noel os agraciou com as conquistas
até agora alcançadas. Acham que sindicato é coisa
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de comunista, e que na armação isto não existe.
Confundiram situações políticas com as sindicais.
É fato que sozinhos não alcançamos nada. Venham
a nós as benesses e os espinhos aos outros. Ações
contrárias à organização sindical não acrescentam
nada para a categoria ou pessoalmente, muito
pelo contrário, contribuir com a depreciação das
condições laborais, sendo ação de caráter negligente
e irresponsável para com a profissão. Da minha parte
e de muitos que se dedicam à atividade marítima
vemos no SINDMAR o bastião dos interesses de nossa
categoria. Se somos Lobos do Mar, aprendamos, como
eles, a caçar em alcateia – juntos. Unidade e luta para
uma proa clara! CLC Diniz

P

rezados, boa noite! Gostaria de saber se o
SINDMAR já possui algum posicionamento
da DPC sobre as novas exigências de certificação
a partir de 2017. Infelizmente, diante da forte
retração da atividade marítima, qualquer quesito é
relevante na hora de contratar ou não um marítimo
ou até mesmo demiti-lo. Sinceramente estou
desesperado, pois há poucas turmas previstas no
Prepom dos cursos EESS, EERR e EPSM que não
atendem a demanda. Att, AN

P

rezados, bom dia. Sou Oficial de Náutica e
sou sindicalizado. A empresa EBN da CMM
Offshore, Internacional Marítima, está forçando a
troca do plano de saúde para um que não atende em
quase nenhum lugar e é o Top 10 em reclamações no
Procon, chamado de Notre Dame (anteriormente era
Bradesco). Informo que quem administra a logística
dos tripulantes é a V.Ships Offshore. Att, JA
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Tábua das Marés
MARÉ

ALTA

Persistência x estupidez
Contra tudo e todos, após dez
longos e duros meses, as Entidades
Sindicais Marítimas conseguiram
fechar um Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) com a Transpetro,
conquistando tudo o que era
pleiteado pelos trabalhadores após
a primeira reunião de conciliação
promovida pelo Tribunal Superior
do Trabalho (TST).

FHM – Novo curso

A Fundação Homem do Mar (FHM,)
utilizando as instalações do Centro de
Simulação Aquaviária (CSA), oferece
o curso de Instrutor de Vessel Traffic
Service, recentemente acreditado
pela Autoridade Marítima Brasileira,
por meio do Centro de Instrução
Almirante Moraes Rego (CAMR). O
curso se soma aos de Operador VTS
e Supervisor VTS, já promovidos
pelo CSA.

FHM – Novo curso 2

Braço educacional do SINDMAR,a
FHM também foi acreditada
pela a Autoridade Marítima
Brasileira, via Diretoria de
Portos e Costas (DPC), para
oferecer aos marítimos o curso
de Gerenciamento de Passadiço
(EGPO).

Boa notícia

A Excelerate vem aumentando
gradativamente o número de
tripulantes brasileiros a bordo
da embarcação gaseira de sua
propriedade. Sob o amparo de
um ACT os marítimos contam
com boas condições de trabalho,
remuneração e um regime de
trabalho e repouso dignos.

MARÉ

BAIXA

Sem critério

A Petrobras mantém uma política de afretamento sem critérios adequados para a escolha de
embarcações, permitindo que atuem em águas brasileiras navios cujos armadores demonstram
disposição em não cumprir a legislação nacional e as convenções internacionais. As más condições de
trabalho oferecidas podem resultar em acidentes.

Condições aviltantes

Sem respaldo de ACT, a Super-Eco está operando navios-tanque em águas brasileiras. Os tripulantes
vêm sendo desrespeitados em seus direitos trabalhistas e enfrentam problemas graves como rancho
insuficiente, falta de água potável e de acesso à comunicação por telefone.

Autuado

O navio Elka Aristotle, de propriedade do armador grego Rhonda Enterprises, operado pela European
Product Carriers, que atua na cabotagem brasileira afretado pela Petrobras sem ACT para os
tripulantes brasileiros, foi autuado pela Fiscalização do Trabalho por descumprir a legislação e manter
marítimos em condições que ferem a dignidade humana.

À própria sorte

Os Tripulantes da Galáxia Marítima (Neyah Ship) denunciaram novamente que a empresa voltou
a fornecer rancho em quantidade insuficiente após um breve período de abastecimento regular,
motivado por denúncia do SINDMAR.

Mal parado

As empresas do apoio marítimo intermediadas pela ABEAM seguem postergando a negociação do
ACT, sem atentar para as reivindicações dos Oficiais e Eletricistas nem avançando em suas propostas.
O SINDMAR não aceitará condições que possam trazer prejuízos aos seus representados e reafirma
que as conquistas obtidas ao longo dos anos devem ser mantidas.

Contramão

Na contramão das boas práticas, a Pan Marine está sendo interpelada pelo não pagamento de folgas
não gozadas. Além disso, o Sindicato tem denunciado à fiscalização a aplicação incorreta pela empresa
da Resolução Normativa nº 72.

Contramão 2

A Bravante tem cometido falhas relacionadas a pagamentos e outras obrigações trabalhistas, sendo
questionada e cobrada pelo SINDMAR para os acertos e quitações devidos, como o pagamento de
folgas não gozadas.

Contramão 3

A maioria das empresas pratica o período máximo de embarque de 28 dias, registrado em ACT. Num
rumo equivocado, a Maersk não adota o mesmo regime. O SINDMAR segue cobrando da empresa a
aplicação de um regime justo para seus representados.

Proposta indecente

Após três meses de negociação com as Entidades Sindicais Marítimas, a Mercosul Line sai de uma
proposta de reajuste zero na primeira reunião para uma oferta de reajuste escalonado muito inferior
à inflação do período, alegando que a companhia foi duramente afetada pela crise econômica. A
Mercosul Line propõe ainda suprimir alguns avanços já conquistados pela categoria.
9
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No dia 27 de setembro, data definida pela
Organização Marítima Internacional (IMO),
é comemorado o Dia Marítimo Mundial

ARTIGO| Severino Almeida Filho | Presidente da CONTTMAF e do SINDMAR

Estranhos
na festa!
Tecer comentários para
marinheiros sobre a importância
da atividade marítima é
dispensável. As sociedades das mais
diferentes nações não prescindem
da atividade mercante marinheira.
É bom observar que existimos
por causa dela e ela não existe
sem nós. O transporte marítimo
pode existir com ou sem empresas
privadas, com ou sem imensos
conglomerados, com ou sem
grandes navios, com ou sem alta
tecnologia, com ou sem cuidados
com o meio ambiente, de forma
segura ou insegura, seja como for,
só não existe sem marinheiros em
suas mais diversas funções.
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Os festejos decorrentes do Dia Marítimo sobejam em discur-

sos sem compromisso com a prática, com medalhas e comendas
distribuídas sob critérios questionáveis. Contudo, no que depender da IMO, o marítimo continuará sendo tratado em dependências próprias de serviçais para dar brilho às comemorações.
Pródiga em lançar sobre os ombros de quem trabalha no mar
as maiores responsabilidades da atividade, como é percebível
logo no início do artigo sobre o “Elemento Humano” em seu sítio oficial na Internet, a Organização Marítima Internacional deu
uma contribuição perversa ao conduzir a Organização Internacional do Trabalho em convencionar um regime de trabalho que
tem a duração, no ápice de seu abuso, de duas vezes o que um
trabalhador em terra de país desenvolvido se obrigaria a cumprir.
E não se diga que, pelo menos, oferece compulsória tecnologia a ser embarcada junto com as responsabilidades de a quem
cabe comandar e gerenciar o trabalho a bordo. Em recente artigo
na conceituada “The Economist”, em análise do quadro atual da
navegação comercial marítima lê-se: “…o transporte marítimo
anda muito atrás quando comparado com outros setores, como
o aeroespacial por exemplo. Um avião moderno gera vários terabytes de informações por dia, enquanto que um navio leva 50
dias para produzir 1 terabyte de dados. A maior parte das embarcações não possui sequer sensores que confirmem se as escotilhas estão fechadas antes de desatracar.”
A fadiga a bordo é hoje, mais do que nunca, a constante companheira de marinheiros. Ingrata e perigosa. Responsabilize-se a
crescente burocratização do serviço de bordo nestes últimos 20
anos e nenhuma preocupação quanto ao regime de trabalho cuja
responsável maior, registre-se, é sua prima dileta sediada em Genebra, a Organização Internacional do Trabalho. A Organização
do tal trabalho decente, ou seja, aquele que se nasceu para trabalhar mantendo-se a saúde, procriar e entregar ao mercado filhos
pródigos em perfeita saúde e com educação no nível mínimo
para que possam produzir grandes lucros. Para os outros, claro,
pois viver não é preciso. Só faltaram copiar o lema de triste passado: “O trabalho liberta”. Talvez porque trabalhadores fisicamente
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depauperados não interessam. Não favorecem bons lucros.
Deve-se muito à IMO as fantásticas 77 horas de repouso mínimo “admissíveis” semanalmente para o marítimo. E
ainda perguntam: para que servem Sindicatos? Pergunta-se,
igualmente: por que se preocupar com sensores em escotilhas
tendo-se tanto tempo para o descanso!? Talvez aqui não seja
o local apropriado para ironias, mas fazer o quê? Talvez seja
necessário. A redução do número de tripulantes é sempre uma
possibilidade na ordem do dia! O fato é que não se cansam
de aumentar as fainas a bordo, auditorias, vetting inspections,
exercícios e registros, entremeados ao tempo dedicado à busca de atualização de certificações durante desembarques. Isto
para não se falar dos nervos de aço exigidos para recebê-los,
além do enfrentamento da interpretação dada ao STCW por
parte da empresa empregadora. Outro contrassenso de difícil
compreensão para o marítimo, pois cresceu num ambiente que
convenceu-lhe de que a autoridade marítima brasileira interpreta o STCW, e não seu empregador.
Não há o menor movimento na direção de limites realmente humanos para um trabalho sem fadiga. Seguro. Não
há o menor movimento na direção de garantia de emprego
aos nacionais. Não há o menor movimento na direção de

uma verdadeira ligação entre o armador (pessoa física ou
não) e a bandeira da embarcação.
Diante de um cenário em que a Organização Marítima Internacional atua com total insensibilidade para o que ela mesma definiu como elemento humano, comemora-se o Dia Marítimo Mundial. Há pelo menos uma serventia nele! Estimular o marítimo a
refletir sobre o seu real papel na atividade, vislumbrar sua força e
a dependência do sistema à sua disposição e competência de se
fazer ao mar. Com um mínimo de reflexão não é difícil perceber
que a resposta sobre se deixará as dependências dos serviçais para
ocupar o seu lugar no salão nobre da atividade, passa ao largo da
individualidade, passa ao largo da vassalagem abjeta. Vassalagem
seguidora de possíveis interesses oportunistas das administrações
de ocasião de suas empresas empregadoras!
A indispensável resposta sobre o que fazer vem no plural. No
coletivo. Na união e na luta. Não bastará ao marítimo clamar por
correções. Não bastará demonstrar suas razões ao observar que
está em seu limite. Nada mudará porque está certo. Mudará se
demonstrar que é forte e… Juntos são mais fortes.
Estejam onde estiverem. Fadigados ou não. Um brinde ao
nosso Dia Marítimo Mundial! A todos os 365 dias!!!
Unidade e luta!
Juntos somos mais fortes!
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The International Maritime Organization
(IMO) created World Maritime Day
(September 27) to celebrate the
international maritime industry’s
contribution towards the world’s economy

ARTICLE|Severino Almeida Filho | President of CONTTMAF and SINDMAR

Strangers
at the party!
Issuing comments to seafarers about
the importance of the maritime
industry is highly dispensable.
This very tuesday, september 27,
a date defined by International
Maritime Organization -IMO, the
World Maritime Day is celebrated,
Societies of most different nations
do not prescind seafarers´ labor. It
matters to stress that we exist because
of said labor and that it does not
exist without us. Maritime transport
may exist with or without private
companies, with or without immense
corporations, with or without
huge ships, with or without high
technology, with or without
environmental care, with or
without safe standards, whatever
way it may exist, it only does not
exist without seafarers and their
various duties on board.
12

Revista UNIFICAR

Celebrations for the World Maritime Day exceed in

speeches without commitment to practice, with medals
and commendations awarded according to questionable
criteria. Nevertheless, as far as IMO is concerned, seafarers will keep being confined in the service area reserved
for servants, to lend glamor to the celebrations.
Prodigal in throwing on the shoulders of sea workers the heaviest burdens of the maritime industry- as it
remains noticeable from the beginning of its article “ Human Factor” at the official Internet site- the International
Maritime Organization gave its perverse contribution
when it addressed ILO, International Labor Organization,
working conditions that lasts - at the peak of its abusethe double of which a shore laborer of any developed
country is liable to attend.
And one cannot say that IMO requires, at least, any
compulsory technology to be provided together with the
responsibilities attributed to those who are in command
and in management of the work on board. The reputable
“The Economist”, in a recent article that analyses the actual scenario of sea trading states that “shipping lags well
behind other sectors, such as aerospace. Whereas a modern jetliner creates several terabytes of data a day, it takes
the average cargo ship 50 days to produce a single one.
Most ships do not even have basic sensors to ensure their
hatches are closed before leaving port.”
Fatigue on board is nowadays, more than ever, the
constant companion of seafarers, ungrateful and dangerous. Growing bureaucratization of tasks on board in
the last 20 years and no concern as to working regime
on board are to be blamed; and the major responsibility goes to IMO´s favorite cousin in Geneva, ILO - International Labor Organization of the so called “decent
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work” i.e., referring to persons that were born to work
preserving their health to procreate and to deliver their
prodigal and healthy children to the market with a minimum level of education so that they may generate great
profits, profits, for other people as they have no need to
live. IMO only missed to reproduce a sad moto of the
past: “Work frees- Arbeitmachtfrei”. Maybe for the reason that physically depauperate workers are of no use as
they bring no good profit.
We are all much indebted to IMO for the fantastic
77 hours of minimum “admissible” weekly rest that seafarers are entitled to. And many people still ask: “What
are Unions for?” And one may ask as well “why all the
concern about sensors at hatches when seafarers have so
much spare time for resting?” May be this is not the right
space for ironies but, what else can we do? Crew reduction is always a possibility in the order of the day. As a
matter of fact there seems to be no limit to increase board
tasks, audits, vetting inspections, drills and registrations,
while in the meantime, seafarers have to update their personal certifications when they are on shore leave. Without excepting the steel nerves a seafarer is required to be
provided with to receive such documents; besides, the
conflict due to the manner companies read STCW. This is
another paradox of hard comprehension for seafarers that
were raised in an environment that made them aware that
the Maritime Authority is supposed to be the interpreter
of STCW, not the employer.
There is not the slightest move towards the really
human limits for work without fatigue. Safe. There is

not the slightest move towards the safeguard of employment for nationals. There is not the slightest move
towards the real link between shipowners (natural or
legal person) and ship´s flag.
On the face of a scenario where International Maritime Organization acts with total insensitiveness as to
what itself called “human factor”, the World Maritime
is celebrated! There is, at least, one use for this day: to
motivate seafarers to reflect about their real role in the
maritime industry, to forsee their strength and the dependence of the system to their will and competence to put to
sea. A minimum of reflection will lead to the answer that
the path to leave the servants court and to take a place at
the noble room of the maritime industry lay far from individuality, lay far from abject vassalage. A vassalage that
pursuits possible opportunistic interests of occasional administrations of employers and companies.
The indispensable answer as to what has to be done
comes in the plural. In the collective. In unity and struggle. It won´t be enough that seafarers call for corrections.
It won´t be enough to show their reasons to make clear
they have reached their limits. Nothing is going to change
just because seafarers are right. It will change when seafarers show they are strong and stick together and… together seafarers are stronger.
Be wherever you are. Exhausted by fatigue or not. A
toast for our World Maritime Day !For all 365 days !!!
Unity and struggle
Together we are stronger
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Mesmo sendo jovem
liderança, Carlos Augusto
Müller passou mais da metade
de sua vida como oficial
da Marinha Mercante em
atividades de embarcado. Ao
longo de 24 anos trabalhando
em navios químicos, gaseiros
e petroleiros, exerceu a
atividade de comando por
mais de 12 anos na cabotagem
e no longo curso, tendo
passado por todos os postos
da carreira de oficial.

UISTAS
Continua na próxima página
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Como comandante, contribuiu
na formação de inúmeros outros
oficiais que hoje se destacam em
suas atividades. Realizou os cursos
mais importantes para um oficial
mercante, entre estes o Curso Superior
de Inteligência Estratégica(CSIE), na
Escola Superior de Guerra, indicado
pelo SINDMAR.
Contribuiu para que novos navios
entrassem em operação na Transpetro
oferecendo boas condições de
trabalho na bandeira brasileira. Foi
o primeiro representante eleito pelos
trabalhadores da Transpetro para
atuar como membro do Conselho de
Administração daquela empresa em
dois mandatos consecutivos, sempre
com o apoio do SINDMAR.
Hoje diretor de Relações Internacionais
do SINDMAR e de Assuntos
Parlamentares da CONTTMAF, Carlos
Augusto Müller afirma, nesta entrevista
à UNIFICAR, que o Sindicato deve
apoiar ações que sejam direcionadas
para a geração de empregos de
qualidade para marítimos brasileiros. E
faz outros alertas. Confira!
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UNIFICAR - Após anos de crescimento das oportunidades de trabalho na área marítima no Brasil, ninguém mais
tem dúvidas de que nós estamos enfrentando uma crise. Qual
a atuação do Sindicato e o que os marítimos podem fazer para
ajudar neste momento?
CARLOS AUGUSTO MÜLLER: Os recursos disponíveis
para manter a estrutura do Sindicato funcionando e empreender atividades em defesa dos interesses dos marítimos representados não são ilimitados. Nós não somos uma categoria de
trabalhadores muito numerosa se nos compararmos com outras existentes no nosso País. Os oficiais brasileiros em atividade na Marinha Mercante não passam dos 7 mil. Quando ocorre
uma crise forte, normalmente o número de pessoas empregadas diminui e, consequentemente, a base de contribuição para
o Sindicato também sofre uma redução. Além disso, quando
algumas empresas deliberadamente dificultam as negociações
de acordos coletivos de trabalho e atrasam como podem a celebração de tais acordos, muitas vezes com objetivo de postergar
reajustes de salários e benefícios, o Sindicato também é afetado
financeiramente, de forma idêntica aos seus representados. Em
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“

“Todos nós
temos obrigação
de ajudar
a defender
nossos postos
de trabalho,
se desejarmos
seguir atuando
na Marinha
Mercante
brasileira nos
próximos anos”

momentos de crise, portanto, é
muito importante que os oficiais
e eletricistas estreitem sua relação com o Sindicato sendo mais
participativos e especialmente que continuem associados e
contribuindo com o SINDMAR,
pois é ele a entidade que efetivamente pode ajudar a reduzir os
impactos das medidas que os
empregadores normalmente se
propõem a tomar nessas ocasiões, com tentativas de reduzir seus custos principalmente mediante cortes de empregos ou redução de salários e benefícios
de seus empregados. Outra situação que necessitamos combater juntos, na qual o Sindicato também tem atuado, mas que se
agrava ainda mais nos momentos de crise, é a ocorrência de empresas dispostas a praticar condições inaceitáveis de trabalho.
UNIFICAR: Existe alguma chance efetiva de conseguirmos

melhorias nas relações de trabalho nos próximos anos?
C.A.M.: Evidente que sim! Mesmo considerando as
dificuldades momentâneas enfrentadas pelo nosso setor,
temos muitas áreas em que podemos melhorar. Por exemplo, há postos de trabalho na cabotagem e offshore que
deveriam ser ocupados por marítimos brasileiros e que
não estamos ocupando devido à resistência de armadores
que insistem em utilizar mão de obra de baixo custo, recorrendo aos mais diversos subterfúgios para alcançar tal
objetivo. Para que a nossa intenção se transforme em realidade, temos que contar com a participação da maioria silenciosa, que compreende e apoia as ações do SINDMAR,
mas que acaba não se envolvendo como deveria, de forma mais
atuante, nestas questões. De nada adianta ficar reclamando nas
redes sociais, criticando apenas, sem contribuir com o Sindicato.
Todos nós temos obrigação de ajudar a defender nossos postos de
trabalho se desejarmos continuar trabalhando na Marinha Mercante brasileira nos próximos anos e a forma de conseguir isso é
fortalecendo o nosso Sindicato. Temos que considerar que todos
nós acabamos sendo afetados quando armadores estrangeiros se
Continua na próxima página
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esquivam de cumprir a RN-72 e de contratar tripulantes brasileiros para seus navios. Se nos calamos quando deveríamos ajudar
a combater condições aviltantes de trabalho, mais cedo ou mais
tarde, os nossos postos de trabalho acabarão pressionados pelas
baixas condições praticadas em nossa volta. O Sindicato não tem
o poder da Polícia Federal, nem da Fiscalização do Trabalho e
muito menos da Antaq para regular, autuar e negar autorização
de operação às empresas que operam de forma irregular. O SINDMAR necessita tomar conhecimento por meio de seus representados das situações em que haja desrespeito às leis trabalhistas, que
ocorrem a bordo e muitas vezes só são informadas depois que o
profissional já foi demitido, geralmente tarde demais para uma
ação mais efetiva do Sindicato, restando desta forma apenas tentar
buscar uma reparação.
UNIFICAR: De que forma os marítimos podem ajudar o
Sindicato a combater armadores com navios que oferecem baixas condições de trabalho aos marítimos?
C.A.M.: Precisamos atuar coordenadamente, quem está a
bordo pode começar denunciando para o Sindicato, de forma que
possamos dar visibilidade e combater, com ações legais e com gestão junto às autoridades, as baixas condições de trabalho. Todos
nós, direta ou indiretamente, somos afetados pelos navios que
não oferecem trabalho decente aos marítimos. Eles promovem o
dumping social, navegam e operam em condições inseguras, onde
quer que existam. Não raro o descaso dos armadores com a relação de trabalho acaba resultando em acidentes que podem trazer
graves consequências para as pessoas, para a propriedade e para
o meio ambiente. Nós trabalhamos na mais globalizada das atividades comerciais e temos que ter em mente que grandes armadores internacionais investem pesadamente na formação de mão
de obra de baixo custo e desejam retorno para seus investimentos. Não podemos fechar nossos olhos nem ser coniventes com
armadores que praticam violações da legislação nacional e das
convenções internacionais, sob pena de vermos nossos postos de
trabalho desaparecerem. Se aceitarmos que essas baixas condições
existam onde quer que seja, mais adiante estaremos com a corda
no pescoço, pois não teremos como competir num mercado de
trabalho em que nem mesmo as regras mínimas são cumpridas.
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Não são somente os oficiais e eletricistas que se encontram embarcados nos navios que devem ajudar. Há diversos oficiais da Marinha Mercante que hoje atuam como práticos dos portos, inspetores náuticos, assessores náuticos, agentes, capitães de manobra,
vistoriadores e em outras atividades relacionadas aos navios, que
podem estar presenciando baixas condições de trabalho a bordo
de navios em águas brasileiras nos momentos em que realizam
suas atividades todos os dias. Estes também podem nos ajudar a
combater tais situações, relatando-as ao Sindicato.
UNIFICAR: E as autoridades brasileiras, como têm respondido às denúncias encaminhadas pelo SINDMAR?
C.A.M.: O SINDMAR tem levado ao conhecimento das
autoridades brasileiras, por meio de denúncias, os casos que
chegam ao nosso conhecimento. Em casos mais sérios, as
autoridades agem em conjunto realizando uma força tarefa
a bordo das embarcações, normalmente com a Fiscalização
do Trabalho, a Anvisa e a Autoridade Marítima. Nas últimas
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“

“Cada diretor
do SINDMAR
tem uma área
de atuação
bem definida,
mas há grande
interação
e troca de
informações”

edições da revista UNIFICAR
há exemplos de denúncias que
foram encaminhadas e tiveram
providências por parte das autoridades, resultando em pesadas multas. Recentemente, a
CONTTMAF encaminhou ao
Tribunal de Contas da União (TCU) denúncia sobre o afretamento por parte da Petrobras de navios petroleiros e embarcações do apoio marítimo que não cumprem a legislação
brasileira, que não efetuam corretamente o pagamento de
salários aos tripulantes estrangeiros ao longo de meses, não
fornecem alimentação e água potável em quantidade adequada. Também foi apresentada pela CONTTMAF denúncia
sobre a omissão da Antaq e Petrobras: a primeira, quanto à
regulação e fiscalização dos navios afretados que atuam em
nossas águas; e a segunda, por não tomar providências para
impedir a repetição desta situação.

UNIFICAR: Em que tipo de situações irregulares os
associados deveriam recorrer ao SINDMAR para buscar ajuda para apresentar denúncia às autoridades?
C.A.M.: Toda e qualquer ação que represente grave violação da legislação trabalhista, das normas internacionais ou
dos acordos coletivos de trabalho. Podemos citar como exemplos o não cumprimento do percentual de brasileiros em
conformidade com a RN-72, adulteração de planilhas de horas trabalhadas ou a imposição de que as mesmas sejam sistematicamente assinadas indicando menos tempo do que foi efetivamente trabalhado;
falta de condições para o trabalho seguro, não fornecimento de EPI
(Equipamento de Proteção Individual) adequado, não fornecimento
de alimentação adequada e água potável em quantidade suficiente;
acomodação em camarotes de qualidade inferior ao oferecido aos
oficiais de outras nacionalidades, falta de pagamento de salários, ordens para realizar operações que incorram em violação da legislação
ambiental, crimes, assédio moral, assédio sexual, bullying, racismo e
outras situações que configurem violação de direitos ou da lei.
Continua na próxima página
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UNIFICAR: Mas isso não poderia ser resolvido se o Sindicato negociasse e assinasse acordo coletivo de trabalho com
essas empresas?
C.A.M.: Nenhuma empresa é obrigada a assinar acordo coletivo de trabalho. Aquelas que os assinam é porque sabem que
enfrentarão mais dificuldades em suas atividades se não o fizerem. Para que tenhamos acordos é necessário haver participação
dos marítimos brasileiros e apoio à ação sindical. Alguns podem
ter dúvidas de como ajudar, mas a resposta é bem simples. O
SINDMAR deve ser defendido por todos nós contra aqueles que
desejam enfraquecê-lo, pois é a casa dos oficiais e eletricistas mercantes, a entidade que pode garantir - com a nossa ajuda - que
continuaremos tendo trabalho decente e bons salários nos próximos anos. Não desejamos assinar acordos com empresas de navegação que não cumprem a legislação trabalhista brasileira nem
as normas internacionais e oferecem trabalho em condições aviltantes aos marítimos. No que depender do Sindicato, empresas
com tal comportamento devem ser banidas das águas brasileiras
pelas autoridades. Há diversas empresas e embarcações atuando
no Brasil que empregam marítimos e o Sindicato sozinho não tem
olhos suficientes para acompanhar em detalhes tudo que se passa
a bordo, necessitando da ajuda de quem se encontra a bordo para
tomar conhecimento das dificuldades enfrentadas e tomar providências adequadas.
UNIFICAR: Por que é tão importante essa questão da associação dos oficiais e eletricistas ao SINDMAR?
C.A.M.: Eventualmente alguns colegas procuram o sindicato
com o desejo de que o SINDMAR negocie e celebre acordo coletivo de trabalho com as empresas em que se encontram empregados. Lembremos que existe hoje um contingente considerável
de oficiais e eletricistas trabalhando embarcados em unidades
marítimas e muitas destas unidades são navios adaptados para a
atividade realizada ou construídos especialmente com esse propósito. Há também oficiais trabalhando em outras atividades
associadas à navegação ou em atividades similares a marítimos,
contratados com esta designação em seus cargos, que também
externam o seu desejo de serem representados pelo SINDMAR.
Nos dois exemplos, temos que considerar que, antes de mais nada,
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é necessário que estes profissionais marítimos realizem sua filiação ao SINDMAR para haver uma representação efetiva, com o
comparecimento dos representados ao Sindicato e assinatura da
ficha de associação. Associar-se ao SINDMAR significa apoiar financeiramente a sua atuação em defesa dos interesses dos oficiais
e eletricistas da Marinha Mercante. Se os recursos disponíveis forem extremamente limitados, o alcance da ação do sindicato terá
um tamanho compatível com esses recursos, por outro lado, se
houver mais recursos disponíveis, o Sindicato poderá atuar com
uma equipe maior e mais bem treinada de funcionários, beneficiando a todos seus associados.
UNIFICAR: Como você conheceu o SINDMAR?
C.A.M.: Não havia ainda o SINDMAR naquela época. Antes
da unificação dos sindicatos de oficiais havia disputas acirradas
para ocupar cargos de direção no sindicato. Alguns faziam isso
com a motivação de cursar uma faculdade, para simplesmente
parar de embarcar e contava-se até mesmo que havia aqueles que
desejavam obter vantagens pessoais. O Sindicato naquela época,
fisicamente, era um retrato do desinteresse dos seus dirigentes pelas questões importantes da classe marítima. Pelo que diziam os
colegas da máquina, não era muito diferente a situação no Sindi-
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“

“O alcance de
nossa visão
precisa se
prolongar além
dos nossos
navios, além
da linha do
horizonte e
deve ser tão
amplo quanto
o de qualquer
oficial de outra
nacionalidade”

cato de Máquinas naquela época.
Eram outros dirigentes. Digo isso
porque cheguei a conhecer a sede
do Sindináutica, na Rua Beneditinos no 10, uma pequena sala
que nem mesmo era propriedade do Sindicato naquela época,
alugada, segundo soube anos
mais tarde. Foi lá que preenchi
e entreguei a minha ficha de associação ao Sindicato, em 1992,
pouco antes de embarcar para a
praticagem. Algum professor no
CIAGA, que era Oficial da Marinha Mercante, cuja identidade
não me recordo, nos orientou de
forma básica sobre a importância de sermos sindicalizados. Infelizmente, nada disso nos foi ensinado oficialmente na EFOMM
e imagino que continue da mesma forma, ou seja, a escola não
provê nenhuma educação sindical para os alunos nem mesmo indica o caminho até o Sindicato. Disso decorre que muitos oficiais
acabam tendo dificuldades, mesmo após vários anos na atividade

marítima, para compreender quem de fato os representa e
defende os seus interesses no que se refere a suas relações
de trabalho, daí ficam imaginando que o governo, as empresas ou a Marinha do Brasil possam resolver seus problemas, quando deveriam buscar fortalecer o Sindicato para
conseguirmos conquistar melhorias coletivamente.
UNIFICAR: Qual a importância do segmento
offshore na nossa atividade nos dias de hoje?
C.A.M.: Vejo com preocupação que alguns marítimos
de gerações mais antigas que atuam em navios da cabotagem continuem imaginando que a nossa atividade mais
representativa se encontra na navegação tradicional. Já faz
algum tempo que as atividades realizadas no offshore empregam uma quantidade muito mais representativa de oficiais e eletricistas, muitos deles em embarcações altamente
especializadas no apoio marítimo e na atividade de perfuração,
recebendo salários superiores aos pagos na navegação tradicional
e atuando em condições de trabalho até melhores que em determinados tipos de navios. Na realidade, as empresas tradicionais
de navegação de cabotagem, que eventualmente operam também
no longo curso, não são mais os nossos maiores empregadores
Continua na próxima página
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e nem mesmo os melhores. O maior empregador de marítimos
brasileiros hoje não se encontra na navegação tradicional e também não é uma empresa estatal, é um grupo privado do offshore
e seria um erro muito grande imaginar que nossos colegas estão
tripulando apenas pequenos rebocadores como nos anos iniciais
dessa atividade. Hoje há uma gama de embarcações diversificadas, algumas maiores que navios de carga, especializadas para
as atividades que realizam, em ambiente altamente competitivo,
com profissionais de diversas nacionalidades desempenhando
estas atividades. As novas oportunidades de trabalho surgidas no
Brasil no final do século passado tiveram um crescimento constante no início deste século e tudo indica que na próxima década
continuarão tendo crescimento consistente, apesar do momento
de crise e ajustes pelo qual estamos passando. O nosso pessoal
que trabalha neste segmento desempenha um papel muito importante no contexto da nossa Marinha Mercante nos dias atuais
e merece receber adequada atenção do SINDMAR e reconhecimento por parte da comunidade marítima.
UNIFICAR: Como é a atuação da diretoria do SINDMAR?
C.A.M.: Cada diretor tem uma área de atuação bem definida, mas há grande interação e troca de informações. Conhecendo melhor a atuação do SINDMAR hoje, fica evidente para
mim que o sucesso do nosso Sindicato, ao longo dos anos após a
unificação, no sentido de conquistar boas condições de trabalho
para nós marítimos, se deveu em grande parte ao trabalho sério
e dedicado, bem como, entendimento e harmonia entre seus diretores atuando no interesse coletivo da categoria. Os diretores
que muitas vezes são criticados por aqueles que eles representam,
não ficaram desperdiçando tempo e energia em disputas internas de poder, mas conseguiram manter a atenção voltada para
a valorização dos interesses dos oficiais e eletricistas mercantes
a longo prazo, não cedendo a apelos imediatistas que poderiam
levar apenas a ganhos individuais, como já ocorreu no passado
de forma desastrosa com outras direções sindicais. Se não fosse assim, não existiria hoje uma entidade sindical forte, que tem
crescido de forma saudável e proporcionado ganhos importantes
aos oficiais e eletricistas em suas condições de trabalho e em seus
salários nos últimos 20 anos. Para quem tiver alguma dificuldade
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para se lembrar ou quem for muito jovem para saber como evoluímos em nossas relações de trabalho marítimo, sempre é possível
baixar no site do SINDMAR as edições mais antigas da revista
UNIFICAR, um arquivo importante do nosso setor, que merece
ser mais consultado.
UNIFICAR: Sobre questão político-partidária, qual a sua
visão sobre a atuação que o nosso sindicato deve ter?
C.A.M.: Temos que continuar tendo um Sindicato livre
de vinculação político-partidária. Há diversos exemplos hoje
no Brasil e no resto do mundo de sindicatos que atuam como
braços de partidos e que defendem de forma muito clara os
interesses de governos, de determinados partidos políticos,
ou facções destes. Isso acaba levando a situações conflituosas
em que alguns sindicatos parecem não mais defender a quem
deveriam representar de fato. Temos que lembrar sempre e ter
como norte que a Organização Sindical existe para defender
os interesses coletivos de seus representados. Atores políticos
que defendam projetos de interesse dos marítimos brasileiros
ou governos que desenvolvam políticas de valorização da Marinha Mercante brasileira e dos profissionais que nela atuam
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“
“Não basta
sermos bem
formados
tecnicamente
para que
tenhamos
a garantia
de postos
de trabalho
decentes”

devem ser bem-vindos e, na
realidade atual, são necessários
para a existência de Marinha
Mercante com bandeira brasileira. O Sindicato deve apoiar
ações que sejam direcionadas
para a existência de empregos
de qualidade para marítimos
brasileiros, para a valorização
da nossa classe, como tem feito
a direção do SINDMAR ao longo dos últimos anos, mas tal apoio não pode jamais ser confundido com uma relação de subserviência. O fato de a Entidade
Sindical não seguir orientação político-partidária não significa
dizer que os dirigentes sindicais ou os associados devam ser
apolíticos. Muito pelo contrário, cada qual é livre para ter sua
própria visão política, sendo também extremamente importante ter em mente que não faz sentido algum que marítimos
defendam políticas que sejam prejudiciais para a nossa própria
classe, ou pior, políticas que tragam desemprego e redução das
condições trabalho. Sobre este mesmo tema, observo que há

uma necessidade de o nosso pessoal expandir suas fontes
de informação, buscando outras leituras fora do roteiro
do noticiário diário dos jornais e canais de televisão, procurando conhecer e compreender como estamos posicionados no contexto internacional, bem como questões
geopolíticas e econômicas que nos afetam e não são abordadas adequadamente pela grande mídia nacional.
UNIFICAR: Você considera que os oficias brasileiros
necessitam buscar mais informação e de melhor qualidade para sua atuação profissional?
C.A.M.: Não basta sermos bem formados tecnicamente e adquirirmos experiência profissional para que tenhamos garantia de
encontrar postos de trabalho decentes ao longo da nossa carreira.
É necessário mais que isso para que, coletivamente, os marítimos
brasileiros recebam reconhecimento e oportunidades nesta atividade globalizada em que atuamos e para que sejamos uma classe
valorizada. Nós precisamos encontrar formas de melhorar a nossa
visão além das realidades de bordo, pois o que recebemos no dia a
dia, desde a nossa formação e posteriormente na atualização, não
é suficiente para que tenhamos uma visão abrangente de Marinha
Continua na próxima página

23

Mercante em nível global. Para alcançar este objetivo, necessitamos buscar informações que permitam reflexões mais profundas
para aumentar nossa bagagem. O alcance da nossa visão precisa
se prolongar além dos nossos navios, além da linha do horizonte e
deve ser tão amplo quanto o de qualquer oficial de outra nacionalidade. Raros são os oficiais brasileiros que procuram informações
técnicas marítimas em fontes estrangeiras, por exemplo, e assim
acabamos deixando muitas vezes de acompanhar o que está em
voga na nossa área. O Sindicato tem procurado ajudar nisso com
a visão divulgada através da revista UNIFICAR, mas ainda está
longe de ser suficiente para esse fim. É necessário que cada um
se esforce em busca de conhecimento já que esse diferencial não
faz parte de nenhuma convenção internacional nem de nenhum
currículo nos diversos cursos de que participamos.
UNIFICAR: E com relação às redes sociais?
C.A.M.: As redes sociais são vitrines em que as pessoas e empresas exibem o que desejam com as mais diversas motivações. Apesar
de tornarem as informações acessíveis de forma rápida para um
número elevado de pessoas, nas redes sociais, quando não conhecemos se a fonte é confiável, fica difícil saber até mesmo se as informações são verdadeiras. Não raro nos deparamos com casos de
notícias falsas ou deturpadas sendo compartilhadas à velocidade de
um click, para depois sabermos que era tudo falso. Ocorrem também casos em que são criados perfis falsos de pessoas, usados para
cometer crimes ou realizar ações maliciosas. Por isso, é importante
selecionar o que seguimos e compartilhamos nas redes com muito cuidado. O SINDMAR procura utilizar as redes sociais apenas
para divulgação de informações que estão publicadas no site www.
sindmar.org.br. Se você tiver dúvida quanto à veracidadede alguma
publicação nas redes sociais em nome do SINDMAR, procure verificar se há correspondência no site ou entre em contato com a nossa
secretaria. Dito isso, temos que registrar também que se você tem
uma informação importante para passar para o Sindicato, deve fazer contato pessoalmente, por e-mail ou por telefone. O SINDMAR
não procura informações importantes nas redes sociais, pois já temos uma grande quantidade de trabalho sendo realizado rotineiramente e questões de interesse dos nossos associados para serem
resolvidas, portanto é recomendável que use os meios tradicionais
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para falar com o seu Sindicato. Caso seja necessário, para evitar algum tipo de retaliação em função da informação que você deseja
fornecer, sua identidade será preservada.
UNIFICAR: Algo mudou na forma como você encara a atuação do nosso Sindicato, considerando que pouco tempo atrás
você se encontrava a bordo e hoje faz parte da direção sindical?
C.A.M.: Enquanto estamos trabalhando a bordo, procuramos nos dedicar para adquirir os conhecimentos e as experiências necessárias para desempenharmos bem as nossas
atividades. Com o tempo, isso possibilita que sejamos bons
chefes de máquinas e bons comandantes, que podem, como
ninguém mais, fazer a diferença para obter o melhor resultado de um navio. No sindicato, porém, as habilidades e
experiências necessárias para realizar um bom trabalho são
outras e demandam tempo e dedicação para serem adquiridas. Os dirigentes sindicais do SINDMAR que se encontram
afastados das lides de bordo há mais tempo podem até não
ter domínio de determinadas questões técnicas de navegação
e de máquinas, mas conhecem como ninguém os meandros
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“

“Quem
verdadeiramente
defende os
interesses dos
trabalhadores
marítimos de
forma coletiva
é o nosso
sindicato”

do sindicalismo e sabem como
obter os melhores resultados
no interesse coletivo da nossa
classe. Precisamos estabelecer uma relação de confiança
com o nosso Sindicato. Quando ocorre um problema com
a nossa saúde, confiamos nos
médicos. Quando temos alguma questão judicial para resolver, confiamos em advogados.
Para resolver questões da nossa
relação de trabalho com nossos empregadores, é nos sindicalistas que devemos confiar. Quem está a bordo necessita
buscar no Sindicato as bases para poder desenvolver uma
avaliação mais crítica sobre o que as empresas informam em
suas mensagens, sabendo que nem sempre o que é bom para
o armador será bom também para nós, marítimos. Infelizmente, não é raro ver oficiais em cargo de comando ou chefia
servindo ao propósito do armador com disposição para atuar

contra o interesse coletivo dos marítimos, motivados,
nesse sentido, por gerentes e diretores, muitas vezes
também marítimos, que fazem de tudo para assegurar
suas vagas na administração das empresas, garantindo
ganhos mensais que ultrapassam em grande monta os
maiores salários pagos a bordo. Essa relação de subserviência com a administração é um dos piores males
que nos afetam hoje e traz dificuldades para os marítimos conseguirem conquistar ganhos representativos. Quem verdadeiramente defende os interesses dos
trabalhadores marítimos de forma coletiva é o nosso
Sindicato. É nele que devemos confiar e a ele devemos
apoiar. Hoje vejo que eu poderia ter contribuído mais com o
nosso Sindicato quando estava a bordo, sendo mais participativo, defendendo de forma mais clara o SINDMAR frente
a quem busca denegrir sua atuação em nossa defesa, comparecendo ao Sindicato com uma frequência maior para buscar
informação e, finalmente, motivando e instruindo os novos
oficiais a participarem mais da vida do Sindicato. Nosso futuro depende muito disso.
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PIRATAS
A prática não é inteiramente nova, mas
ganhou preocupante espaço nos últimos tempos,
como veremos nas páginas desta reportagem. A
Petrobras vem afretando embarcações de bandeira
estrangeira cujos armadores descumprem
a legislação brasileira e as Convenções
internacionais das quais o Brasil é signatário,
impondo condições de trabalho aviltantes aos
seus tripulantes, nacionais e
estrangeiros.
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As infrações, cometidas por verdadeiros “navios piratas” em pleno século XXI, tal o desrespeito
à Lei, colocam em risco a vida humana, a segurança
da navegação e o meio ambiente. Como sabemos,
pirataria difere de roubo porque implica a apropriação da embarcação. Mas a expressão cabe aqui
porque, em última análise, trata-se de armadores
inescrupulosos apropriando-se de uma atividade e
tentando impor suas práticas ilegais. Ao se rebelar
contra as violações, os tripulantes colocaram-se ao
lado da legalidade.
De atrasos nos salários, que se prolongam por
meses, à falta de equipamentos de segurança apropriados, passando por rancho de má qualidade ou
em quantidade insuficiente, as denúncias vêm
sendo apresentadas pelo SINDMAR e constatadas por inspeções realizadas por representantes do Ministério do Trabalho e da Agência
O descumprimento
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
da cota de
entre outros órgãos.
O descumprimento da cota de
tripulantes
tripulantes brasileiros a bordo, como
brasileiros a
determina a Resolução Normativa 72,
do Conselho Nacional de Imigração
bordo, como
do Ministério do Trabalho (principal
determina a
mecanismo de inserção de marítimos
RN-72, é uma das
brasileiros em navios estrangeiros que
operam
no Brasil), é uma das irreguirregularidades
laridades mais graves verificadas. Há
mais graves
também registros de clara discriminação
a tripulantes brasileiros, acomodados em
camarotes inferiores aos destinados a estrangeiros com mesma função ou patente, o
que viola norma (MLC-2006) da Organização
Internacional do Trabalho(OIT).
No que toca o percentual obrigatório de brasileiros a bordo, as infrações são recorrentes. O petroleiro Chem Violet, por exemplo, operou mais de
90 dias no Brasil sem qualquer tripulante brasileiro.
Como é sabido, a RN 72 impõe, a partir do terceiro mês de operação no país, o emprego de um terço de tripulantes brasileiros no segmento de apoio
marítimo; e um quinto, no caso da cabotagem e da
atividade de prospecção, bem como percentuais progressivamente maiores a partir de 180 e 360 dias. O
Chem Violet é um caso que bem exemplifica a grave
situação dos afretamentos em curso na Petrobras.
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Recentemente arrestado pela Justiça brasileira
depois que o armador turco - a empresa Eco Shipping - abandonou a tripulação, deixando de pagar os
seus salários, o navio está, por determinação legal,
sob a guarda da Petrobras, até que seja leiloado. O
armador foi acionado a pagar à tripulação turca os
mesmos direitos dos marítimos brasileiros, como determina a Lei, incluindo férias, 13° salário, FGTS e
multa rescisória, além de responder por danos morais. Infelizmente, não se trata de um caso isolado.
Esses navios estão sendo afretados de forma
pouco criteriosa, ou com base apenas no parâmetro “menor preço”, que ainda assim é demasiadamente elevado, sobretudo se considerado o baixo
padrão verificado. Contratos deste tipo são sempre
altos, em termos absolutos. As provas de dumping
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laboral - ou seja, precárias condições de trabalho
visando a reduzir custos e aumentar o lucro - são
evidentes. Armadores irresponsáveis, que violam
direitos e infringem a Lei, estão, portanto, sendo
contratados pela Petrobras para operações que,
pela própria natureza, implicam grande risco e exigiriam, por decorrência, tripulações qualificadas e
capacitadas.
Os brasileiros eventualmente contratados para
tripular esses navios - ainda que em menor número do que a legislação determina - deparam-se com
péssimas condições de trabalho. Não é apenas a RN
72 que é ignorada. Os “navios piratas” descumprem
igualmente a Convenção 147, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que rege a segurança e
a saúde do Tráfego Aquaviário. Descumprem, por

extensão, a Norma Regulamentadora número 32 do
Ministério do Trabalho brasileiro, nos dispositivos
relativos à segurança,saúde, alimentação,higiene e
ao conforto a bordo das embarcações.
Desde agosto último, o SINDMAR e a CONTTMAF
- Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos - têm
intensificado sua atuação para denunciar essas irregularidades às autoridades, cobrando providências imediatas.
Em 23 de Agosto, a CONTTMAF protocolou denúncia (Protocolo número 56.089.265/2016) no Tribunal de Contas da União (TCU) contra a Petrobras,
em virtude de a empresa estar realizando afretamentos de navios estrangeiros “que infringem a legislação
brasileira, bem como Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil”.

O petroleiro
Chem Violet,
da Eco
Shipping,
operou mais
de 90 dias
em águas
territoriais
nacionais,
sem
brasileiros
a bordo

Continua na próxima página
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Seis dias depois, em 29 de agosto, portanto, a
Confederação também protocolou Ofício (número
SAF/lc-0103/2016) à Antaq (Agência Nacional de
Transportes Aquaviários) no qual informa que “a
Petrobras vem afretando embarcações de bandeira
estrangeira de apoio marítimo e navios-tanques sem
a necessária observância da legislação nacional” e
das Convenções das quais o Brasil é signatário.
As violações vinham sendo apuradas pelas delegacias do SINDMAR e denunciadas pela entidade
sindical que, nos dia 8 e 23 de agosto, enviara Ofícios
(número OSB/Ic-0883/2016 e OSB/Ic-0932/2016)
ao presidente da Petrobras, Pedro Pullen Parente,
cobrando providências urgentes contra os abusos e
a imediata revisão dos critérios utilizados para a
contratação de navios estrangeiros.
No documento, o SINDMAR salienta
que
o menor preço não deveria ser o prinNos ofícios
cipal parâmetro adotado pela empresa
enviados à
nesses contratos, eis que tal “critério”
tem permitido a operação, em águas
Petrobras, o
territoriais nacionais, de armadores e
SINDMAR alerta
embarcações sem o necessário compromisso com a segurança, respeito
que o menor preço
ao trabalhador e à qualidade dos sernão deveria ser o
viços a serem prestados.
Algumas empresas sequer têm enúnico parâmetro
dereço certo e operam sob bandeiras de
dos contratos de
conveniência, o que impede que sejam
acionadas
por ilícitos e danos causados.
afretamentos
Além disso, algumas embarcações têm
valor econômico tão baixo que, por vezes,
esse sequer cobre dívidas operacionais e indenizações por eventuais danos materiais, incluindo os ambientais. Isso sem falar nos casos
já divulgados de corrupção envolvendo os contratos de afretamentos (ver box na página 31).
Trechos da Denúncia ao TCU e dos ofícios à
Antaq e à Petrobras estão reproduzidos nas páginas
seguintes desta reportagem. A íntegra desses documentos pode ser acessada no site do SINDMAR
(www.sindmar.org.br)
Uma longa luta vem sendo empreendida pelo
Brasil desde o final dos anos 1930 visando à consolidação de um arcabouço legal que garanta proteção
ao trabalho e dignidade ao trabalhador. Trata-se, é
claro, de uma caminhada que cabe a toda sociedade
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que se pretende democrática e justa.
Entre os marcos desta jornada estão não apenas a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), de
1943, e a própria Constituição Federal de 1988, que
a recepcionou, como uma série de normas infralegais complementares que, gradualmente, vieram
aperfeiçoar esses mecanismos de proteção. No caso
específico da Marinha Mercante, a própria RN 72
insere-se nesta perspectiva progressista.
Não sem algum conflito inerente à dinâmica
social, trabalhadores e empresas brasileiras vêm
adaptando-se, nas últimas décadas, aos preceitos
desta legislação, cientes de que o seu implemento
- assim como o seu permanente aperfeiçoamento
- está em consonância com um estado civilizatório mais elevado, a ser perseguido por toda nação
verdadeiramente livre.
Nunca é demais repetir que um Estado avançado entende o homem sempre como o fim de tudo,
jamais como um mero meio. Razão pela qual esta
evolução depende, em grande medida, da atuação
vigilante do Judiciário, mais especificamente da Justiça Trabalhista - o que tem efetivamente ocorrido.
Ora, se temos tido esta preocupação no Brasil,
como podemos admitir que empresas inescrupulosas, com sede em países distantes, operem aqui
aviltando as leis e os princípios mais justos que
decidimos adotar? Empresas que, para maximizar
seus ganhos, se valem de tripulações oriundas de
países onde não há qualquer proteção ao trabalho, aqui pretendem replicar um nefasto modelo
de negócio em nossas águas. Devemos permitir?
Pode a Petrobras contratar empresas que adotam
este tipo de “filosofia”?
O fato de esta “jornada” em busca da humanização das relações de trabalho ter sido tão longa e
difícil até aqui para o Brasil (não livre de reveses a
retrocessos, como estamos vendo) coloca em maior
evidência o flagrante desrespeito aos tripulantes de
embarcações afretadas pela Petrobras.
Nos ofícios que encaminharam à Antaq e à Petrobras, a CONTTMAF e o SINDMAR alertam
para a clara possibilidade de recorrentes prejuízos
ao Erário, em consequência de afretamentos de navios operados por empresas conhecidas no mercado
como substandard (de padrão de qualidade duvidoso). Esses prejuízos, na verdade, já começaram.
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Antaq se omite frente à
denúncia feita ao TCU
O Ofício (número SAF/lc-0103/2016) que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos
(CONTTMAF) encaminhou em agosto à Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), na
pessoa de seu diretor-geral, Adalberto Tokarski, expõe o descaso da Petrobras nos contratos de afretamento de “centenas de embarcações estrangeiras”.
Assinado pelo presidente da CONTTMAF,
Severino Almeida Filho, o ofício lembra que a
omissão da empresa, como gestora desses contratos, “tem contribuído para a prática recorrente de
dumping laboral”. Ressalta o ofício que, recentemente, as embarcações estrangeiras afretadas pela
Petrobras despertam maior atenção da comunidade marítima nacional e internacional pelo “flagrante desrespeito à legislação pátria, com acintosa
afronta aos direitos da cidadania”.
A CONTTMAF informa à Antaq que cobrou
explicações diretamente da Petrobras, em Ofícios
(números 0883/2016 e 0932/2016) encaminhados
ao presidente da empresa, Pedro Pullen Parente, nos
quais questiona os critérios adotados para a contratação de navios estrangeiros, já que esses têm trazido
para nossas águas “as piores práticas trabalhistas”.
Ressalta, ainda, que, em decorrência das irregularidades, a Petrobras tem sido condenada pela
Justiça brasileira a reparar, como corresponsável
solidária, danos causados aos trabalhadores, nacionais e estrangeiros.
Ora, mas se tem havido omissão da gestora dos
contratos, está claro também que o órgão a quem caberia fiscalizar e coibir irregularidades nesta modalidade de prestação de serviço não tem, igualmente,
cumprido a atribuição que lhe é determinada por Lei.
E este órgão é a própria Antaq.
De acordo com o que estabelece a Lei 10.233 de
2001, que institui a agência reguladora, combinada
com a Lei 9.432 de 1997, que ordena o transporte

aquaviário, cabe à Antaq, entre outras missões: supervisionar a participação de empresas brasileiras
e estrangeiras na navegação, em cumprimento aos
tratados, convenções, acordos e outros instrumentos internacionais dos quais o Brasil seja signatário;
fiscalizar o funcionamento e a prestação de serviços das empresas de navegação, nos seus diferentes
segmentos; autorizar as empresas brasileiras a rea-
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lizar o afretamento de embarcações estrangeiras; e
promover estudos quanto à prática de afretamentos,
visando justamente a orientar políticas públicas que
os coloquem em linha com a legislação vigente e os
interesses do País.
No caso dos recentes afretamentos da Petrobras,
todas essas atribuições - que são pautadas em justificáveis preocupações - têm sido negligenciadas, como
demonstram os recorrentes registros de irregularidades. Razão pela qual a CONTTMAF ressalta, em seu
Ofício, que a Antaq não pode “seguir omissa em seu
dever de autorizar/fiscalizar os afretamentos de embarcações estrangeiras”.
Prossegue o Ofício assinalando que, tendo em
vista a negligência da própria empresa contratante, cabe à agência reguladora do setor impedir
A CONTTMAF
que armadores estrangeiros continuem a adoadvertiu que a
tar práticas laborais inaceitáveis em águas
jurisdicionais brasileiras ou que constituAntaq não pode se
am ameaças constantes ao meio ambiente
eximir de fiscalizar
e às instalações portuárias, em função da
falta de qualificação dos tripulantes ou
e requereu, em
devido às condições de trabalho aviltanofício à agência,
tes a que são submetidos.
a instauração
“Ex positis, a Organização Sindical Marítima Brasileira, que conta com
de processo
mais de cem anos de lutas e conquistas
para apurar
relevantes, requer que Vossa Senhoria,
em caráter urgente, mande instaurar o
irregularidades
competente processo administrativo para
na contratação
apurar as irregularidades das contratações
de embarcações estrangeiras pela Petrobras,
de navios
com flagrante infração à legislação laboral e
estrangeiros
ambiental”, conclui o Ofício, que foi enviado
com cópia para o Ministério Público Federal, Comando da Marinha, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Anvisa, Diretoria
de Portos e Costa e Conselho Nacional de Imigração.
Esses contratos de afretamento estão sendo firmados a elevados preços de mercado, a despeito do
baixo padrão do serviço prestado, com claro prejuízo
ao Erário, o que se configura de duas formas: primeiro,
porque paga-se caro por um serviço de má qualidade,
com riscos para a segurança da navegação, do meio
ambiente e da vida humana; segundo, porque serviços
de má qualidade e que violam a Lei geram demandas
judiciais de elevados custos (indenizações cíveis e pe-
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nais, reparações por danos morais e ambientais etc),
suportados, no final das contas, de forma solidária,
pela contratante, ou seja, a Petrobras, uma empresa de
economia mista. Some-se a isso os casos de desvios e
corrupção envolvendo esses contratos.
Como esses contratos constituem clara ofensa a
princípios que devem reger a administração pública
direta e indireta (tais como Legalidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência), na forma do Art. 37
da Constituição Federal, a CONTTMAF apresentou,
em 23 de agosto, Denúncia contra a Petrobras ao Tribunal (Protocolo número 56.089.265/2016), instando-o a proceder às devidas diligências para apurar as
irregularidades e condenar responsáveis.
A Denúncia ao TCU informa que os afretamentos
em curso vêm violando a Legislação brasileira e Convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Relata,
em detalhes, as irregularidades verificadas no navio tanque Chem Violet, do armador turco Eco Shipping, e no
petroleiro grego Elka Aristotle, alvo, no último dia 25
de julho, de uma Ação Fiscal realizada pela Superintendência Regional do Trabalho do Estado da Bahia, em
atendimento à denúncia formulada pelo SINDMAR. O
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Relatório desta Ação Fiscal, que foi realizada em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e a Capitania dos Portos, e da qual resultou um
Auto de Infração, foi anexado à Denúncia ao TCU
A Denúncia também relaciona os problemas
constatados no navio Varada Santos e no navio tanque
Varada Ibiza, ambos do grupo Varada (Neyah Ship).
Nessas embarcações, os atrasos nos salários deixaram
a tripulação em situação desesperadora. A Denúncia
informa que essas irregularidades foram relatadas
pela Presidência do SINDMAR ao presidente da Petrobras, Pedro Pullen Parente, nos Ofícios enviados
em 8 e 24 de agosto, nos quais são questionados os
critérios adotados nesses afretamentos. Aliás, destes
Ofícios, não resultou qualquer providência efetiva.
Sequer houve resposta da Presidência da empresa.
Conclui a Denúncia apresentada pela CONTTMAF: “...Ante as provas das graves irregularidades e
ilegalidades na condução dos afretamentos de embarcações, a CONTTMAF requer que este Colendo
Tribunal de Contas da União proceda às diligências
pertinentes, assegurando aos acusados, o direito de
ampla defesa”.

Usuport-RJ - A CONTTMAF e o SINDMAR
não estão sozinhos nas críticas à Antaq por sua
omissão na função de regular as empresas de navegação. A Usuport-RJ, associação que congrega empresas importadoras e exportadoras que utilizam
o Porto carioca para movimentar suas cargas, tem
reiteradamente apontado práticas anticompetitivas
por parte de armadores estrangeiros que atuam no
segmento de longo curso e que respondem, em conjunto, por mais de 90% do transporte do comércio
exterior brasileiro.
Para a Usuport, os problemas ocorrem porque a
Antaq não cumpre o seu papel, como determina a
Lei 10.233/2001 (e o Decreto 4.122/2002), omitindo-se de supervisionar, regular e fiscalizar os armadores estrangeiros que atuam no país. Recentemente, a
Usuport apresentou Denúncia ao TCU pedindo uma
efetiva regulação do segmento de longo curso. Da
Denúncia resultou um Acórdão do Tribunal determinando que a agência efetivamente cumpra as suas
funções, passando a regular e fiscalizar o segmento.
Portanto, todos os olhos da comunidade marítima
agora voltam-se para a Antaq.

No Varada
Maresias, outro
navio afretado,
também foram
denunciadas
irregularidades
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Rota aberta
para a corrupção

O prejuízo
para o país e o
desrespeito à
sociedade, em
particular, à
categoria dos
marítimos, não
se restringem
às áreas
trabalhista e
ambiental
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Os contratos de afretamento de navios pela Petrobras também abrem caminho para crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mediante desvios
de recursos da estatal, estimados, até agora, em dezenas de milhões de dólares. O
prejuízo para o País, o desrespeito à sociedade e, em particular, à categoria dos
marítimos, portanto, não se restringem às áreas trabalhista e ambiental, como o
SINDMAR vem sistematicamente denunciando.
A prática de irregularidades nas contratações de embarcações como navios-sonda, navios-plataforma (FPSO), monoboias e outros equipamentos
tem sido apontada pela Polícia Federal, denunciada pelo Ministério Público e punida pela Justiça. Alguns dos envolvidos encontram-se presos.
Entre os indiciados e condenados por desvios nos contratos de afretamento de embarcações, entre outros crimes, figuram ex-diretores,
ex-gerentes da Petrobras - que não hesitavam em usar de suas posições
para obter e repassar informações confidenciais que lhes renderiam
vantagens milionárias - políticos e executivos de empresas offshore,
interessados em obter ganhos estratosféricos ilícitos.
As investigações concluíram que a empresa de capital misto Sete
Brasil, braço da Petrobras, acobertava operações irregulares envolvendo a própria estatal. Criada em 2010, a companhia deveria estimular o mercado e a indústria naval brasileiros como fornecedora
para a Petrobras de navios-sonda e plataformas para a exploração do
Pré-Sal e subcontratação de estaleiros nacionais. Sua missão foi desvirtuada.
Na prática, a Sete Brasil majorava preços e fraudava licitações no bilionário mercado de navios e plataformas criado a partir da descoberta
do Pré-Sal, em 2007. Entre os seus gestores que foram processados estão os
mesmos profissionais ligados à Petrobras e às offshore, indiciados e condenados pela Justiça no âmbito da Operação Lava Jato.
Para se ter uma dimensão dos desvios resultantes das negociações ilícitas conhecidas até agora, apenas em razão de contratos da Petrobras com a empresa
holandesa SBM, o Ministério Público Federal indiciou no final do ano passado
mais de uma dezena de pessoas. Os crimes se relacionavam com o afretamento
de navios-plataforma, os FPSO, também conhecidos como Unidades de Flutuação de Produção, Armazenamento e Transferência.
Decorrido o processo, em setembro último o ex-diretor da Área Internacional da Petrobras Jorge Zelada foi condenado por corrupção passiva, pelo recebimento de vantagem indevida para si e para terceiros em um contrato entre a estatal e a empresa Vantage Drilling para fornecimento do navio-sonda Titanium
Explorer.
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Por sua vez, o ex-gerente da Área Internacional Eduardo Costa Vaz Musa
também foi condenado por lavagem de dinheiro, ocultação e dissimulação
de produto do crime de corrupção em contas secretas mantidas no exterior.
De acordo com MPF, Zelada e Musa receberam propina de US$ 31 milhões
para favorecer a operação. Pelo mesmo crime, outro ex-diretor da Petrobras,
João Augusto Henriques, foi condenado por corrupção passiva “a título de
participação, pela intermediação de vantagem indevida” no contrato entre a
Petrobras e a Vantage Drilling.
Por meio de negócios firmados com empresas offshore, foram registrados na Suíça (de 1998 a 2012) pagamentos indevidos de pelo menos US$ 46
milhões, relativos a contatos dos navios PFSO II, FPSO Espadarte (Cidade de Anchieta), FPSO Brasil, FPSO Marlim Sul, FPSO Capixaba, turret da
P-053, FPSO P-57 e monoboias da PRA-1.
Outra transação no qual se constatou o recebimento de vantagens indevidas por agentes da Petrobras foi feita com o navio Campos Transporter,
afretado pela estatal junto à empresa Progress Ugland. Muitas das offshore
estão situadas na Holanda e na Inglaterra, países que, por enquanto, colaboraram com a Polícia Federal no envio de provas.

Polícia Federal,
Ministério
Público e
Justiça atuam
juntos no
combate à
prática de
irregularidades
na contratação
de navios

Continua na próxima página
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Propinas sobre
a ‘brokeragem’

Nos depoimentos que integram a delação premiada do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras
Paulo Roberto Costa prestados à Polícia Federal,
também não faltam relatos e pormenores sobre a
dinâmica da corrupção no afretamento de navios
pela estatal. Paulo Roberto revelou que das licitações anuais realizadas pela Petrobras para contratar
navios de grande porte para o transporte de petróleo e derivados participavam cerca de 20 empresas,
a maioria situada na Grécia.
Entre os muitas transações escusas em que está envolvido, o ex-diretor da Petrobras atuou em parceria
com o cônsul da Grécia no Rio de Janeiro, Konstantinos Kotronakis, interessado na efetivação de
negócios com navios gregos. A partir de 2010 ou
Das licitações
2011, segundo afirmação do ex-diretor à PF, o
anuais realizadas
diplomata passou a receber informações prévias e privilegiadas e transferi-las a armapela Petrobras
dores gregos. Assim, as empresas podiam se
para contratar
preparar e concorrer aos certames de forma
‘lícita’ obtendo, no entanto, vantagens comnavios de
petitivas em relação às concorrentes.
grande porte
Para fazer a intermediação relativa aos
contratos da Petrobras com os armadores
participavam
gregos, Konstantinos Kotronakis criou a
cerca de 20
empresa GB Maritime, sediada em Lonempresas, a
dres. Em troca das informações privilegiadas
prestadas pelo ex-diretor da Petrobras, a
maioria situada
empresa passou a depositar em favor do genro
na Grécia.
de Paulo Roberto, seu sócio nas negociatas, em
contas abertas em bancos sediados em Luxemburgo, Suíça e outros países.
De acordo com a confissão de Paulo Roberto, a
GB Maritime recebia a título de brokeragem ou corretagem (atividade tradicional no mercado internacional de navios, criada em Londres, em 1800) dos
armadores gregos 3% do montante total dos valores diários pagos pela Petrobras pela locação dos
navios. Desse percentual, 25% eram repassados
ao ex-diretor da Petrobras que em maio de 2013,
chegou a receber em propinas US$ 530 mil, com
previsão de ganho de outros US$ 15 mil mensais
até a data do encerramento dos contratos, que tinham

prazo médio de três anos, renováveis de acordo com seu
desempenho.
Em outro depoimento à PF, o ex-diretor da Petrobras relatou que o empresário Henry Hoyer de Carvalho,
operador financeiro do Partido Progressista (PP), atuou
em parceria com o cônsul Konstantinos, que desejava
aumentar o volume de negócios entre a estatal e a frota
grega. Henry era quem entregava a Paulo Roberto, em
espécie, as propinas pagas pelo cônsul da Grécia entre
2008 e 2009, para que os estaleiros gregos recebessem
informações privilegiadas sobre o cronograma de afretamentos de navios da Petrobras.
Paulo Roberto ressalta que em sua agenda pessoal
de 2013, que foi extraviada, existem anotações referentes
ao navio DP2 (navio de posicionamento dinâmico) ligadas a um acordo firmado e concretizado também com
Konstantinos.
O ex-diretor de Abastecimento da Petrobras contou,
em outra oitiva, que o mesmo esquema de brokeragem
para o repasse de propina, foi articulado junto às empresas Grandra Brokerage e a dinamarquesa Maersk, que há
mais de 40 anos fornecia à Petrobras navios rebocadores
e de apoio na área offshore. A Maersk, cujo representante
no Brasil era Vigo Andersen, é a maior empresa de navegação do mundo e até então só operava navios de grande
porte no mercado internacional.
Valendo-se de sua posição no alto escalão da Petrobras, Paulo Roberto estimulou a Maersk a entrar no ramo
de transporte de petróleo e derivados, lembrando que a
estatal, que tinha 50 navios próprios, contratava anualmente, e por um período de três anos, cerca de 150 navios. Diante das boas perspectivas do mercado, Vanderlei
Gandra, até a época gerente da empresa Líder, de aluguel
de helicópteros, que fretava aeronaves à Petrobras, constituiu uma empresa de brokeragem e
ofereceu a Paulo Roberto metade
do percentual que lhe seria devido como comissão em troca
de informações privilegiadas
sobre as demandas da estatal
no segmento de locação de
navios de grande porte. Desta forma, a Gandra Brokerage
passou a intermediar negócios
para a dinamarquesa Maersk.

Fontes: Consultor Jurídico Magazine (17/12/2015, jusbrasil.com and Agência Brasil (22/10/2016) and media.folha.uol.br (03/11/2015)
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Elka Aristotle, um
‘circo de horrores’
Na inspeção conjunta (Ação Fiscal) realizada no
último dia 25 de julho no navio tanque de bandeira
grega Elka Aristotle, delegados do SINDMAR e fiscais
da Superintendência Regional do Trabalho da Bahia,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
e da Capitania dos Portos constataram o total descumprimento do percentual obrigatório de tripulantes brasileiros a bordo, como determina a RN-72, do
Conselho Nacional de Imigração (CNIg), instância do
Ministério do Trabalho e Emprego.
A inspeção foi realizada quando o navio, que presta
serviço à Petrobras/Transpetro, estava fundeado nas proximidades de Madre de Deus, na Baía de Todos os Santos.
Os brasileiros a bordo – em número inferior ao que
estabelece a resolução – relataram aos fiscais do Trabalho que as planilhas de horas trabalhadas são manipuladas pelo empregador, e que os tripulantes são
coagidos a assiná-las. As horas de trabalho, afirmaram,
são preenchidas prévia e ficticiamente pela administração. Não há qualquer controle e consignação das horas
extras excedentes. Houve relatos de tripulantes trabalhando 48 horas ininterruptas.
O armador grego também descumpre a Convenção
do Trabalho Marítimo da Organização Internacional do
Trabalho (OIC), em particular no que se refere à ILO
MLC-2006, que proíbe a discriminação entre tripulantes em função da nacionalidade. Desrespeita igualmente,
como constatado na inspeção, normas atinentes à segurança, à higiene, à alimentação e ao conforto estabelecidas pela Norma Regulamentadora número 30 (NR 30),
do Ministério do Trabalho e Emprego.
Os oficiais brasileiros estavam em camarotes destinados a marinheiros, bem inferiores aos dos oficiais estrangeiros. Havia manchas de mofo nesses camarotes, inclusive na cama, onde lençóis, fronhas e cobertores estavam
encardidos. Nos banheiros, a água do chuveiro e da pia
era de coloração amarelada. A privada era preta, de tão
suja. As paredes desses camarotes estavam amareladas,
evidenciando a falta de uma limpeza regular adequada.

Os tripulantes informaram aos inspetores que somente os camarotes dos oficiais estrangeiros contavam
com faxina regular feita por taifeiros. Os brasileiros tinham que fazer a limpeza por conta própria, nas horas
de descanso. Os camarotes dos oficiais europeus, além de
serem maiores e mais limpos, eram forrados por carpetes
e equipados com frigobar.

Integrantes
da Ação
Fiscal vão
a bordo do
Elka Aristotle

Continua na próxima página
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A inspeção conjunta de fiscais
do Trabalho e da Anvisa,com o
apoio da Capitania dos Portos,
flagrou roupas de cama mofadas
e equipamentos de segurança
deteriorados

Na cozinha, não havia um cozinheiro
brasileiro. A comida servida era distante do
No Elka Aristotle,
paladar e dos hábitos alimentares dos braas planilhas de
sileiros, tanto no tempero como nos ingredientes utilizados. Nem sequer havia feihoras trabalhadas
jão na despensa. A quantidade do rancho
são manipuladas
também era insuficiente. Os pratos eram
preparados previamente, em porções
pelo armador e
pré-estabelecidas (como os pratos-feios tripulantes são
tos, “PFs”), e deixados sobre uma mesa.
Quem chegava do serviço, geralmente
coagidos a
se servia de comida fria, uma vez que o
assiná-las,
microondas estava quebrado.
conforme
No que toca aos equipamentos de
segurança, os inspetores também se dedenúncia feita a
pararam com um quadro alarmante - e,
fiscais do Trabalho
neste caso, sem discriminação, ou seja,
tanto os tripulantes brasileiros quanto os estrangeiros estavam mal atendidos. As luvas de
“proteção” eram de péssima qualidade e muito
velhas, rasgando-se com um simples manuseio.
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Alguns oficiais brasileiros estavam levando o seu
próprio equipamento para bordo. As botas de segurança
vistas a bordo também estavam deterioradas e rasgadas,
com solas se desprendendo. De acordo com depoimento de tripulantes, os abafadores de ruídos eram de má
qualidade (assim como os óculos), não garantindo proteção suficiente em ambientes barulhentos, como a casa
de máquinas.
Em suma, o que a inspeção constatou foi que o
Elka Aristotle é um verdadeiro “circo dos horrores”
que navega por nossas águas, garantido por um contrato de afretamento que só não foi rescindido devido à omissão da Petrobras - que parece ter deixado
de lado qualquer preocupação com a qualidade dos
serviços prestados por esses navios - e da Agência
Nacional de Transporte Aquaviário, a Antaq, que não
cumpre o seu dever, qual seja, fiscalizar a atividade
aquaviária.
Afirma o Relatório de Inspeção da Superintendência
Regional do Trabalho do Estado da Bahia, que aplicou
Auto de Infração à Wilson Sons, agência marítima, res-
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ponsável pela contratação dos serviços do armador grego
para a Petrobras: “Foi constatado o descumprimento, na
embarcação, da cota de tripulantes brasileiros determinada pela referida RN 72 do CNIg, tendo sido lavrado Auto
de Infração correspondente em face do agente do navio”.
E prossegue o Relatório afirmando que a ação de
fiscalização realizada demonstra “a importância da participação dos sindicatos na identificação e solução dos
problemas dos trabalhadores, em parceria com órgãos
fiscalizadores”. Uma cópia do Relatório de Inspeção foi
encaminhada ao Ministério Público do Trabalho na
Bahia para as providências cabíveis. O SINDMAR continua acompanhando o caso e as providências tomadas
pelas autoridades responsáveis.
O Elka Aristotle é um caso emblemático, mas, infelizmente, não isolado, como, aliás, já se deu conta
toda a comunidade marítima. Junta-se ao Chem Violet, arrestado pela Justiça brasileira, conforme relatado
no início desta reportagem e na Edição Especial Greve Transpetro da Revista UNIFICAR. E também aos
casos do Varada Santos e do rebocador Varada Ibiza,

ambos pertencentes ao grupo Varada (Neyah Ship),
que, não obstante os notórios problemas econômico-financeiros, ainda assim consegue firmar contratos de
afretamento com a Petrobras.
Nos dois navios do Grupo Varada os salários dos
tripulantes estão há meses atrasados, levando a uma
situação desesperadora. Além dos salários, os recolhimentos dos encargos trabalhistas não estão sendo
feitos. O comandante estrangeiro do Varada Ibiza relatou aos representantes do SINDMAR uma situação
humilhante, pois, há mais de quatro meses sem receber, não conseguia mais garantir as “condições sociais
e financeiras” de seus familiares.
Os casos já foram denunciados pelo SINDMAR ao
Ministério Público do Trabalho. Também foram objeto
dos Ofícios enviados pela presidência do SINDMAR
ao presidente da Petrobras, Pedro Pullen Parente, no
qual a entidade sindical, diante das irregularidades e
do baixo padrão das empresas contratadas nos afretamentos, questiona os critérios adotados para esses
afretamentos.

Os fiscais
constataram más
condições sanitárias
no Elka Aristotle

Continua na próxima página
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PUNIÇÃO
EXEMPLAR
Five Stars
Fujian foi
banido por
um ano da
Austrália

Ao contrário
da Antaq,
o órgão
fiscalizador
australiano
não hesitou
em expulsar
de suas águas
o navio que
desrespeitou a
legislação local
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Ao contrário do que ocorre no Brasil, o órgão
fiscalizador da segurança e da navegação da Austrália (AMSA) não hesitou em punir com a proibição
da volta aos mares do país, pelo período de um ano,
uma embarcação de grande porte, de bandeira grega,
por desrespeito à legislação local quanto às condições de segurança a bordo, abastecimento de víveres
e tratamento à tripulação, incluindo atrasos salariais.
A decisão da AMSA foi tomada mesmo depois que
o cargueiro providenciou a solução das falhas e estava autorizado e apto, segundo constatação da própria
AMSA, a zarpar.
A punição aplicada pelo órgão australiano deveria
servir de exemplo às autoridades brasileiras, já que aqui
também enfrentamos inúmeras denúncias de irregularidades na relação de trabalho entre marítimos e armado-
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res estrangeiros, conforme denúncias da CONTTMAF
e do SINDMAR. A matéria a seguir foi publicada no
Portal MarEx, em 1º de setembro de 2016.
“A Autoridade Marítima de Segurança da Austrália
(AMSA) baniu o cargueiro de bandeira de Hong Kong
Five Stars Fujian dos portos australianos pelo período
de um ano.
Os supervisores da AMSA acharam que o navio
não tinha provisões suficientes para a viagem que faria,
ao mesmo tempo em que a tripulação, de 20 membros,
não estava sendo paga havia vários meses.
A embarcação estava ancorada em Gladstone desde julho, quando foi arrestada pela Corte Federal por
um problema comercial.
Desde que o navio foi detido, a AMSA manteve
contato regular com seus proprietários, a Five Stars
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Fujian Shipping Co of Hong Kong, para resolver
as questões relativas às dívidas salariais e ao seu
recarregamento.
A AMSA recebeu uma confirmação de que o débito com a tripulação fora quitado, que o navio havia
sido abastecido com combustível e que provisões suficientes foram embarcadas para que o navio fizesse
uma viagem segura. Um inspetor da AMSA compareceu a bordo para uma inspeção final e confirmou
com a tripulação que a embarcação estava pronta
para partir. O navio havia sido liberado às 13 horas.
Uma vez suspensa a detenção, a AMSA emitiu
imediatamente uma ordem ao comandante comunicando que os operadores estavam proibidos de trazer
o navio a qualquer porto australiano pelo período de
um ano.
O gerente de operações de segurança da AMSA,
Allan Schwartz, disse que a condição da Five Stars
Fujian Shipping era totalmente inaceitável: “A tripulação do Five Stars foi abandonada na costa australiana
ao longo de dois meses, com suplementos limitados e
milhares de dólares em salários não pagos ”. E acrescentou: “Esta é uma forma completamente inaceitável
de uma empresa tratar sua tripulação e esse tipo de

conduta não será tolerado na Austrália.”
“Embora estejamos felizes em ver que no final
das contas fomos capazes de fazer os associados
saldarem as dívidas salariais e providenciar a reposição de suprimentos, o tempo que isso levou foi
extraordinário. A AMSA espera que essa proibição
sirva como uma advertência a outras empresas de
navegação para que se desejarem fazer negócios
nas águas da Austrália cumpram suas obrigações
internacionais e lidem com sua tripulação de maneira apropriada.”
A Federação Internacional dos Trabalhadores
em Transporte (ITF) ficou chocada com a situação,
considerando especialmente que o navio estava transportando US$ 40 milhões em carvão, embarcado no
porto de Hay Point, Austrália.
O Coordenador Assistente do ITF, Matt Purcell,
afirmou: “Todo esse cenário é uma desgraça. Mesmo
sendo paga, a tripulação recebia miseravelmente US$
2 por hora, o que é bem abaixo dos padrões internacionais. No momento em que a indústria de navegação da Austrália tem sido dizimada, esta é outra falha
do Governo Federal por permitir esse tipo de operador estrangeiro espertalhão em nossa costa.”

Continua na próxima página
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PIRATE SHIPS
Vessels charted by
PETROBRAS break the
law and impose degrading
conditions to crews
Such practice is not entirely new,
but has raised great concern
as we´ll see on the next pages.
PETROBRAS has hired ships
flying foreign flags whose owners
have transgressed Brazilian
legislation and international
conventions of which Brazil is
a signatory as their ship owners
impose degrading work conditions
to their crew, both national and
foreign.
These transgressions are carried on by actual 21st century pirate ships- such is their lack of respect to the lawputting human lives in risk,jeopardizing safety of navigation and the environment. SINDMAR has filed claims for
arrears with wages that pile up for months, lack of adequate
safety equipment, low quality and insufficient food provisions. Labor Ministry and National Sanitary Agency officials among other state organs have investigated and stated
these offenses in inspections as required by SINDMAR.
Non compliance with quotas for Brazilian crews on
board, as stated in Normative Resolution 72 issued byLabour Ministry National Council for Immigration- the
main bill for engagement of Brazilian seafarers in foreign
ships that operate in Brazil- is one of the most serious
transgressions to record.
There were cases of sound discrimination against Brazilian crews, lodged in cabins of lower standards than those
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provided to foreigners of same rank, a violation of rules
stated at MLC-2006 of International Labor Organization.
As to the mandatory percentage of Brazilians on
board, transgressions are recurrent. Tanker Chem Violet, for instance, operated over 90 days in Brazil without a
single Brazilian seafarer on board. As it is well known, RN
72 states that after the third month of operation in Brazil,
one third of the crew of offshore vessels must be Brazilian;
and one fifth, in case of cabotage vessels or oil prospection
vessels or rigs, plus increasingly percentages after 180 and
360 days. Chem Violet is an emblematic case that exposes
the critic situation of the present charters at PETROBRAS.
Recently arrested by a Brazilian Court after its Turkish
owner - Eco Shipping–had abandoned the crew without
wages the ship is under the custody of PETROBRAS by
judicial order until she is sold at auction. The owner was
sentenced to pay the Turkish crew the same rights as due
to Brazilian seafarers according to the law, including paid
leaves, Christmas bonus, FGTS (Guarantee Fund for Time
of Service), rescission fine, as well as moral damages. Unfortunately this is not a one-off event.
These ships have been charted injudiciously or on
the basis of the sole parameter “the lowest price”, which,
nevertheless, result too high when the low standards are
taken into consideration. Contracts of this type are always
expensive in absolute terms. The evidences of labor dumping – i.e., poor working conditions aiming to lower costs
and increase profits - abound. Irresponsible ship owners
that violate rights and break the law have however been
hired by PETROBRAS for operations that, by their very
nature, imply great risks and demand, as a consequence,
well qualified and trained crews.
Brazilians eventually engaged in these ships - although
in a smaller amount than prescribed by our legislation
– face deplorable work conditions. Not only RN 72 is ignored as pirate ships also violate International Labor Organization Convention-ILO- 147 that rules safety, health,
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nourishment, hygiene and comfort on board of vessels. And,
by extension, they violate the regulatory norms of Ministry
of Labor and Employment of Brazil ruling standards for security, food, hygiene and comfort on board of vessels.
Since last August, SINDMAR and CONTTMAF (National Confederation of Workers in Water and Air Transportation Fisheries and Ports) have intensified claims against
said these offenses to the authorities demanding immediate
actions.
Last August 23, CONTTMAF filed a complaint (Protocol 56.089.265/2016) at the Federal Budget Court (TCU)
against PETROBRAS for chartering foreign ships that violate Brazilian legislation, as well as international conventions
ratified by Brazil.
Six days later, on August 29, the Confederation also addressed an official letter (SAF/1c-0103/2016) to ANTAQ, the
National Agency for Transportation on Water, reporting that
“PETROBRAS is chartering tankers and support vessels flying foreign flags without due observance of national legislation and of Conventions Brazil takes part of.
Violations began to be detected by SINDMAR delegates
and denounced by the Union in letters dated August 8 and
23(ref. OSB/Ic-0883/2016 and OSB/Ic-032/2016)addressed
to the PETROBRAS President, Mr.Pedro Pullen Parente,
demanding urgent action against the abuses as well as the
immediate review of criteria for chartering foreign ships.
In both documents, SINDMAR stresses that “lowest
price” should not be the main company criterion for the
contracts since such “criterion” has allowed ship owners and
ships divorced from the principles of safety, respect to workers and to the quality of services to be rendered to operate on
national waters.
Some companies don’t even have a permanent address
and their ships fly flags of convenience what raises difficulties for their prosecution for illegalities and for damages they
may cause. Furthermore, some of the ships have such a low
economic value that, sometimes, it is not sufficient to cope
with operational debts and indemnities for material damages, including environmental ones. Not to mention the
already known cases concerning corruption in charter contracts. (See box on page 44).
Excerpts of the claim files at TCU and of letters addressed to ANTAQ and to PETROBRAS follow in the next
pages. The full text can be accessed at www.sindmar.org.br.

Brazil has been engaged in a long struggle since
1930 to consolidate a legal framework to guarantee
protection and dignity for workers. This is, of course,
a struggle that is up to each and every society that intends to be democratic and fair.
Marking the path of this struggle, the Consolidation of
Labor Laws (CLT) of 1943 and the Federal Constitution of
1988 which embraced CLT, as other complementary norms
have gradually improved those protective instruments. As to
the Merchant Marine, specifically, RN 72 fits in this progressive trend.
The adaptation process to the precepts of legislation,
for workers and for Brazilian companies, has not occurred
without conflict. Nevertheless, both parties are aware that
its implementation and permanent improvement are in gear
with the development of a civilized state, a goal to be pursued
by every free nation.
It is never excessive to remind that a modern State faces human beings as the goal of all actions, never as a mere
mean. This evolution depends, however, to a very large extent, on the surveillance of the courts and, more specifically,
of the labor courts which in fact has been taking place.
Therefore if we have such concerns in Brazil, how come
were we to allow unscrupulous companies based in distant
lands to operate in disregard to principles and laws adopted
by Brazil as a concept of justice? Companies that aiming at
maximum profits recruit crews from countries that have
practically no protective labor legislation and try to reproduce these harmful business standards in Brazil. Should we
allow this? Can PETROBRAS hire enterprises that adopt this
kind of business policies?
The fact that the long journey in search for more humane labor relations has been long and difficult in Brazil
(not without setbacks and regressions, as we have seen),
throws strong lights on the flagrant disrespect to crews of
PETROBRAS charted vessels.
In the letters addressed to ANTAQ and PETROBRAS, CONTMAFF and SINDMAR called attention
to the clear possibility of recurring losses to the Public Treasury as a result of charters of substandard
shipping operated by unscrupulous companies well
known in the market as substandard (of dubious
quality standards). As a matter of fact, such losses
are already happening.
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PIRATE SHIPS
Omission by ANTAQ and Accusation
by the Federal Budget Court
A Letter - SAF/1c-0103/2016- dated August 2016
from CONTTMAF- Waterways and Airways, Fisheries
and Ports Workers´ National Confederation to ANTAQthe National Waterways Transports Agency, addressed
to its Director-General, Adalberto Tokarski, made clear
PETROBRAS negligence as to the charter of hundreds of
foreign vessels.
Signed by CONTTMAF President, Severino Almeida Filho, the letter reminds the state owned company
in charge of supervising those charters, that it “has contributed to the continuous practice of labor dumping”.
The letter highlights that in recent times, foreign vessels
hired by PETROBRAS have drawn greater attention from
the national and international maritime community due
to“flagrant disrespect of national labor legislation and the
intentional affront to citizen rights”.
CONTTMAF informed ANTAQ about the explanations the Workers´ Confederation had demanded
from PETROBRAS by letters numbers 0883/2016 and
0932/2016 both addressed to the its president, Pedro Pullen Parente, raising questions as to the criteria adopted
for chartering foreign vesselsas they brought the “worst
labor practices” to Brazilian waters.
CONTTMAF also emphasizes that, as a result of the
irregularities committed, PETROBRAS was held solidarily responsible with the ship owners, and thus condemned
by the Brazilian Labor Justice for all irregularities and
damages inflicted to national and foreign workers.
As a consequence of a negligence to be imputed to the
manager of the contracts, the state agency in charge of supervising them and to repress irregularities is deemed not
to be accomplishing its obligations as prescribed by law.
ANTAQ is indeed this state organ.
As set by law number 10.233, of 2001 that created
ANTAQ, in combination with law number 9432, of 1997
thatprescribes rules for transportation on waterways,
ANTAQ, among incumbencies, is in charge of supervising Brazilian and foreign ships engaged in the transportation of goods and persons, in compliance with treaties,
conventions, agreements and other international legal

44

Revista UNIFICAR

instruments where Brazil is a contracting party; to supervise operation and services of enterprises engaged in
maritime transportation in all its modalities; to authorize
Brazilian enterprises to charter foreign vessels; and to promote studies concerning the practice of charter, in order
to inform public policies aimed at bringing such practice
in line with the legislation and the interests of the nation.
In the recent PETROBRAS charters, all these obligations-that were established by law as a consequence of
justified concerns- have been overlooked, as pointed by
regular complaints addressed to the due authorities. This
is why CONTTMAF stresses, in its letter, that ANTAQ
cannot “continue to neglect its duty to authorize/supervise the charter of foreign vessels.
CONTTMAF letter also states that in face of the negligence of the contracting company, it behoves the state
regulatory agency to prevent foreign ship owners to go on
adopting unacceptable labor practices in Brazilian waters,
as well as practices that constantly threaten the environment and jeopardize Brazilian port installations due to
the lack of qualification of crews or to the degrading conditions they are submitted.
In conclusion, the letter states: “Ex positis, the Brazilian Maritime Union Organization, which over the last
hundred years has accumulated a considerable record of
relevant conquests, requests that you, as an urgent matter,
determine the initiation of the appropriate administrative
procedures in order to investigate the aforesaid irregularitiesin the charter of foreign vessels by PETROBRAS, in
flagrant violation of the national labor and environmental
legislation”.
Copies of the letter were sent to the Attorney General,
to Naval Authorities, to the Ministry of Foreign Affairs,
to the Ministry of the Environment, to ANVISA, to theCoast and Ports Department and to the National Immigration Council.
These charters have been negotiated at very high market prices despite the low quality of services rendered, with
clear loss to the Brazilian Treasury, which can be observed
in two ways: firstly because of overpayment of service of
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poor quality that entails risks to safety of navigation to environment, and to human life: secondly, because poor quality
services generate expensive lawsuits (civil and penal)reparations for moral and environmental damages, etc), which
turn to be paid, solidarily, by the contractor, i.e, PETROBRAS, a state owned company. Furthermore,one must consider corruption and misappropriation of funds.
As these charters clearly violate principles that guide
Public Administration (lato sensu)(principles such as
legality, impersonality, transparency and efficiency), as
stated in article 37 of the Federal Constitution, CONTTMAF filed, on August 23, a complaint against PETROBRAS at the Federal Budget Court (protocol number
56.089.265/2016), urging duly investigation of aforesaid
irregularities to penalize all offenders.
The complaint filed at the Federal Budget Court
(TCU) reports that current charters violate Brazilian legislation and international conventions ratified by Brazil.
It informs, in detail, the irregularities aboard the tanker
Chem Violet, owned by the Turkish company Eco Shipping and on board the Greek tanker Elka Aristotle, that
was the target of fiscal and legal procedures Regional labor
Superintendency of Bahia state by request of SINDMAR.
CONTTMAF also annexed to the complaint filed at TCU,
the complete report of the above legal procedure-a joint
operation with the National Agency for Sanitary Vigilance
(ANVISA) and the Port Authority of Salvador - as well as
the bill of infraction that resulted from it.
The complaint also lists the problems found on board
of Varada Santa and Varada Ibiza, owned by the Varada
Group (Neyan Ship). In both vessels, arrears in salaries
have led the crew to a situation of despair. The complaint
informs that these irregularities had been brought by
SINDMAR to the attention of PETROBRAS´President,
Pedro Pullen Parente, in letters dated 8 and 24 August,
where the criteria for chartering were questioned. These
letters, by the way, reached no effective result as PETROBRAS presidency not even presented any answer.
In conclusion, the complaint presented by CONTTMAF states: “…In view of the evidence of serious irregularities and illegalities in vessels chartering procedures, CON-

TTMAF requests this Budget Court to take all necessary
steps while assuring the accused the right of defense.
USUPORT-RJ CONTTMAF and SINDMAR are not
alone in their criticism to ANTAQ dereliction of duty
concerning the supervision of shipping companies USUPORT-RJ, an association that congregates import and export companies in operation at the port of Rio de Janeiro
to ship their cargoes, has repeatedly brought to the attention of authorities non-competitive practices carried by
ship owners engaged in overseas navigation. These shippers answer for 90% of Brazilian foreign trade.
According to USUPORT-RJ, these problems happen
because ANTAQ does not comply with its duties as stated
by law 10.233/2001 and decree 4.122/2002; ANTAQ does
not supervise, regulate and control foreign ship owners
that operate in Brazil. Recently, USUPORT filed a complaint to the Federal Budget Court requesting an efficacious regulation of overseas navigation. This complaint
produced a judgement by the court ordering that the state
Agency is to comply with its obligations, i.e., are to regulate and control this area. Therefore, all eyes of the maritime community are on ANTAQ.

Severino
Almeida
remarks that
by not getting
involved
Petrobras has
contributed to
labor dumping
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PIRATE SHIPS
 he open route
T
to corruption

Charter of ships by PETROBRAS may also make way
to passive corruption and money laundering by the misappropriation of the state company’s resources estimated, up
to now, in tens of million dollars. The loss for the Country,
the disrespect to society and, specially to the seafarers category, are not restricted to labor and environmental limits,
as SINDMAR has been systematically denouncing.
The use of malpractices in hiring drilling vessels, FPSO
platforms, mono-buoys and other sorts of equipment has
been detected by the Federal Police, reported by State Attorneys and punished by the courts. Some of the indicted
defendants are already in jail.
PETROBRAS former directors and managers- who
didn´t hesitate to use their privileged positions to get and
pass on confidential information to politicians and executive officers of offshore companies in search of stratospheric gains in exchange of multimillion bribes-are among the
indicted and condemned for malversation in the process of
chartering vessels.
Investigations concluded that SETE BRASIL, a branch
of state owned PETROBRAS,
sheltered illegal operations involving the state company. Created in
2010, its purpose was to stimulate
the Brazilian naval industry and to
supply PETROBRAS with drilling
vessels and platforms for the exploration of pre-salt shells, and for
subcontracting Brazilian shipyards
building facilities. This purpose
was distorted.
As a matter of fact SETE BRASIL artificially increased prices and
tricked public tenders in the billion dollar market of ships and rigs
that flourished after the discovery
of pre-salt shells in 2007. Among
the prosecuted and convicted are
PETROBRAS and offshore company personnel that had already
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been indicted and convicted by the courts in the wake of
the “Lava-Jato” investigations.
To illustrate the dimension of the amounts of the illegal
operations that came to light up to now – only concerning contracts between PETROBRAS and the Dutch company SBM - Federal Attorney General indicted at the end
of 2015 more than a dozen persons. The crimes are related
to drilling ships, FPSO- Floating Production Storage and
Offloading units.
At the term of the judicial process last September, Jorge
Zelada, former director of PETROBRAS International
Area, was convicted for passive corruption for having taken bribe in a contract signed by the state owned company
and Vantage Drilling regarding drilling vessel Titanium
Explorer.
Eduardo Costa Vaz Musa, former manager of
PETROBRAS International Area, was also convicted
for money laundering and for concealing the proceeds
of the crime of corruption in secret bank accounts
abroad. According to Attorney General´s Office, Zelada and Musa received US$31 million in bribes for facilitating these illegal operations. For the same crimes,
another former PETROBRAS Director, João Augusto
Henriques, was convicted for passive corruption and
for having “participated, as an intermediary in detouring illegal gains”, in the contract between PETROBRAS
and Vantage Drilling.
As a result of business with offshore enterprises, at least
US$46 million in undue payments were registered in Swiss
banks (between 1998 and 2012) stemming from contracts
pertaining to FPSO II, FPSO Espadarte (Cidade de Anchieta), FPSO Brasil, FPSO Marlin Azul, FPSO Capixaba,
P-053 turret and FPSO P-57, and PRA-1 mono-buoy.
Another transaction of undue gains by PETROBRAS
personnel relates to “Campos Transporter”, a vessel chartered by the state owned company from Progress Ugland.
Several of these offshore companies are registered in Holland and Great Britain. Both countries are collaborating
with the Brazilian Federal Police and are handing over
documental proof.
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Bribes and
Brokerage
The statements of Paulo Roberto Costa, former
Supply Director of PETROBRAS, to the Federal Police,
in plea-bargaining sessions, gave full details about the
dynamics of the corruption in the chartering of vessels
by the state owned company. Paulo Roberto Costa revealed that around 20 companies, most of them based
in Greece, took part in annual tenders held by PETROBRAS to hire large carriers for transport of petroleum
and derivatives
Among many shady transactions in which he is involved, the former PETROBRAS director acted in colluding with the Greek Consul in Rio de Janeiro, Konstantinos Kotronakis, who had interest in contracts with
Greek ships. According to Paulo Roberto Costa, after
2010 or 2011, the Greek diplomat started to receive previous privileged information and passed it on to Greek
shipowners. This way they could prepare bids and participate “legally” in tenders, thus taking a clear advantage over their competitors.
To intermediate contracts between PETROBRAS
and Greek ship owners, Konstantinos Kotronakis
founded GB Maritime based in London. In exchange for
privileged information provided by the former PETROBRAS Director, GB Maritime started to deposit payments for the shady deals in the account of Paulo Roberto’s son-in-law, his partner in the swindle, in banks
in Luxembourg, Switzerland and other countries.
According to Paulo Roberto’s confession, GB Maritime received brokerage fees (as customary in the international ship market since its creation in 1800) from
Greek ship owners at the rate of 3% of the total daily hire
paid by PETROBRAS. Out of this percentage, 25% were
funneled to the former PETROBRAS director who,
in May 2013, pocketed US$530.000 in bribe besides
US$15.000 monthly fees until the expiration of the con-

tracts which had an average
length of 3 years, renewable
according to performance.
In another statement to the
Federal Police, the former director
of PETROBRAS revealed that Henry
Hoyer de Carvalho, a financial operator of the Progressive Party (PP), acted in collude with Consul Konstantinos, who wished to increase the business level between
the state owned company and the Greek ship owners. It
was Hoyer de Carvalho who handed directly to Paulo
Roberto, in cash, between 2008 and 2009, the bribes
paid by the Greek Consul for insider information about
PETROBRAS plans for hiring ships.
Paulo Roberto underlined that in his 2013 personal
agenda, that was lost, there are notes concerning DP2,
a dynamic positioning vessel, linked to an agreement
signed and implemented with Konstantinos.
The former PETROBRAS Supply Director in another hearing declared that the same brokerage scheme
for transferring bribes was implemented with Gandra
Brokerage and the Danish Company Maersk which for
more than 40 years served PETROBRAS with tugs and
vessels for offshore operations. Maersk, whose representative in Brazil is Vigo Andersen, is the largest maritime
company in the world and up to that time had only operated large carriers in the international market.
Taking advantage of his tall rank at PETROBRAS
board of directors Paulo Roberto encouraged Maersk
to join the oil transport branch when PETROBRAS
owned 50 vessels and hired approximately 150 ships for
continuous periods of 3 years. In face of these favorable
market perspectives, Vanderlei Gandra, who was at that
time a manager for a helicopter rental company called
“LIDER” founded a brokerage company and offered
Paulo Roberto 50% of his commissions in exchange for
insider information about PETROBRAS needs for chartering large carriers. This way Gandra Brokerage started
to intermediate Danish Maersk´s businesses.

Sources: Consultor Jurídico Magazine (12/17/2015), jusbrasil.com and Agência Brasil (10/22/2016) and media.folha.uol.br (11/03/2015)
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PIRATE SHIPS
Elka
Aristotle,
a circus of
horrors

At the joint inspection carried last july 25 on board of
greek tanker Elka Aristotle, SINDMAR staff with ANVISA- National Sanitary Inspection Agency, Regional Labor
Inspection in Bahia and Navy´s Ports Department Local
Office stated the absolute noncompliance of the mandatory percentage of Brazilian seafarers as set by National
Council of Immigration´s Rule 72.
The inspection was performed as the ship hired to
PETROBRAS-TRANSPETRO laid at anchor near Madre
de Deus in Todos os Santos Bay.
Brazilians found on board – in an amount inferior to
what the Rule NR 72 prescribes- said to the state agents
that working hours log are manipulated by the shipowner and crewmembers are forced to sign them. Working
hours records are filled in advance and are fictitious and
phony. There is no record or payment of overtime. Seafarers denounced long periods of continuous work without
rest.
The Greek ship owner also violates ILO norms, specially MLC which forbids discrimination among crewmembers based on their nationality as well as safety,
hygiene, food and comfort standards established by Rule
number 30 issued by Labor and Employment Ministry.
Brazilian officers were lodged in cabins designed for
sailors inferior to those of foreign officers. Mould stains
were found in these cabins, including on beds garnished
with filthy sheets, pillowcases and blankets. Yellowish water was found in toilets, showers and sinks. Cabin bulkheads were grimy showing lack of regular cleaning.
Seafarers reported Inspectors that only foreign
officers´cabin were assisted by stewards and while Brazilian had to clean their own accommodation during
rest periods ropean officers´cabins, larger, more com-
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Backed by the Port
Authority, the joint
inspection carried out by
Anvisa and inspectors
of labor regulations
revealed the existence
of moldy bed sheets
and damaged safety
equipment

fortable and clean, were covered with carpets and provided with fridges.
There was no Brazilian cook in the galley. Food was
strange to Brazilian taste by its ingredients and spices.
Dishes were prepared previously with reduced
amount of food and left on the table. As the microwave
oven was out of service those who left work shifts often
had to eat cold food.
As to safety equipment state agents also found critical
conditions imposed to both foreign and Brazilian crewwork gloves were of poor quality and very old and torn
after any single operation.
Some Brazilian officers were taking their private
equipment to the ship. Safety boots were torn and deteriorated with lose soles. According to one seafarer ear
muffs (as well as safety goggles) were of poor quality not
fit for high noise level ambient as engine rooms.
In short, State Agents stated that Elka Aristotle is
a real circus of horrors that navigates on our national
waters, under a contract that has not been rescinded
only for the sake of the omission of PETROBRAS- that
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The inspectors
attested
bad sanitary
conditions
on the Eika
Aristotle

seems to have put away any concern with the quality
of service rendered by these ships- as well as the omission of ANTAQ- the National Water Transport Agency
which does not accomplish with its duty to survey the
maritime industry.
Regional Labor Inspection in Bahia report states
that an Infraction Notice was issued against Wilson
Sons Agency that intermediated the contract between
the Greek owner and PETROBRAS: “ We noticed the
ship violated the quota of Brazilian crews ruled by Immigration Council NR72, thus resulting the Infraction
Note issued against the ship´s agent.”
The record reports that Inspection performed shows
“the importance of the participation of trade unions to
identify and solve problems of workers, in cooperation
with State Organs”. A copy of the record was addressed
to the Labor State Attorney in Bahia for due proceedings.
SINDMAR goes on following the case and the actions to
be taken by authorities in charge.
Elka Aristotle is an emblematic case but, unfortunately, not a one-off event, as, by the way, the whole

maritime society is already aware of. It keeps pace
with Chem Violate arrested by Brazilian Justice as
reported in the beginning of this article and at the
special UNIFICAR strike edition. It is also the same
case as Varada Santos and Varada Ibiza, both owned
by the Varada Group ( Neyah Ship) that nevertheless
their economic -financial problems still manage to
sign contracts with PETROBRAS.
On both Varada Group vessels crew wages have been
delayed leading to a despairing situation. Beyond wages,
social taxes have not been paid.
Varada Ibiza foreign captain told SINDMAR officials
about his degrading position of four months without pay,
not able to keep up with the“ social and financial conditions” of his Family.
Both cases have already been denounced by SINDMAR to Labor State Attorney and were the subject of official letters addressed by SINDMAR President to PETROBRAS Presidente Pedro Pullen Parente, questioning the
criteria for chartering ships in face of illegalities and low
quality of the hired companies

49

RN-72
Uma
data
a ser

O dia 13 de outubro de 2016 é uma data a ser
lembrada pelos marítimos brasileiros. Neste dia
completaram-se os dez anos da Resolução Normativa
n° 72, do Conselho Nacional de Imigração (CNIg),
órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. A RN72 é o mais importante mecanismo de inserção de
tripulantes nacionais em navios estrangeiros afretados
por empresas brasileiras para operar no offshore, no
apoio marítimo e portuário e na cabotagem.

COMEMORADA

50

Revista UNIFICAR

www.sindmar.org.br Novembro
www.sindmar.org.br
Novembrodede2016
2016

Importante instrumento
de inserção no mercado
de trabalho, resultado
de muita luta, RN-72
completa 10 anos

Em um período em que houve uma significativa re-

dução das empresas brasileiras na navegação de longo curso
e na cabotagem, e ao mesmo tempo um forte aumento de
atividades marítimas, em especial por conta da prospecção
e exploração de petróleo e gás em alto mar, esta norma do
CNIq foi fundamental para garantir postos de trabalho aos
nossos profissionais. É difícil ter um número preciso, mas
estima-se que 40% dos postos de trabalho ofertados por ano
aos marítimos brasileiros decorrem da aplicação da RN-72.
Desde o seu implemento, em 2006, podemos calcular que
a norma gerou cerca de 7 mil postos de trabalho. Como, via
de regra, no setor marítimo, um posto de trabalho gera dois
empregos, podemos falar de 14 mil empregos gerados. O número é muito significativo, se considerarmos que o universo
especificamente de oficiais mercantes (desconsiderando outras categorias de marítimos) é de 18 mil profissionais. Claro
que este seria um número ainda maior, não fossem os casos
de irregularidades que o SINDMAR tem constantemente denunciado às autoridades, exigindo maior fiscalização.
Antes que um incauto pense que a RN-72 foi uma dá-

diva, um presente, é preciso salientar que ela não surgiu da
noite para o dia, de uma hora para outra, na esteira de uma
efetiva (e tão aguardada!) ação do Estado brasileiro voltada
para regular e fiscalizar mercados, bem como para fomentar empregos - e empregos de qualidade, de preferência. Não.
Definitivamente, não foi por acaso que a norma surgiu.
A RN-72 foi o resultado de uma longa luta empreendida pela CONTTMAF e, a partir de 2000, pelo SINDMAR.
As entidades, cientes de que, com a invasão de embarcações
estrangeiras em nossas águas, a partir do início da década de
1990, seria crucial estabelecer regras para que o trabalhador
brasileiro não fosse alijado deste mercado, perdendo espaço
para pessoal menos qualificado, oriundo de países de baixa
proteção legal ao trabalho e que, por essa razão, aceita salários e condições de emprego menos favoráveis, às vezes até
aviltantes, em embarcações afretadas no exterior.
Na melhor das hipóteses, se não fosse alijado, o profissional brasileiro perderia uma importante fatia do mercado de
trabalho, o que já seria uma afronta, se considerarmos que os
armadores estrangeiros, contratados por empresas brasileiContinua na próxima página
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RN-72
ras, operam esses navios e têm retorno comercial em águas
sob jurisdição do Brasil, explorando riquezas nacionais.
Se mesmo com o advento da RN-72, navios estrangeiros
têm operado em nossas águas utilizando-se de tripulações
sem adequada qualificação, oferecendo riscos para a vida
humana, o meio ambiente e à própria navegação, podemos
imaginar como seria se não houvesse qualquer regulação.
Hoje, a Resolução é vista como um marco até no exterior, conforme ressalta o presidente do SINDMAR, Severino Almeida Filho:
“Poucos percebem a referência internacional que a
RN-72 se tornou. Não são poucos os países em que seus
marítimos organizados tentaram ou tentam utilizá-la
como referência para a defesa de seu mercado de trabalho,
através de suas legislações. Infelizmente, até agora apenas
a Argentina conseguiu, e para nossa alegria de forma até
de mais restritiva para o armador. Seja como for, ela eleva
a referência de nossa organização sindical entre as nações
marítimas do mundo.”
Cronologia - Em meados dos anos 1990, a CONTTMAF empreendeu ações que culminaram, primeiro, na
NR-31 (CNIg), em 1998, que já começava a proteger os
interesses do trabalhador brasileiro, mas não de forma
tão efetiva quanto a RN-72. Cinco anos depois, em 2003,
entrou em vigor a RN-58 que, além de tornar obrigatória
a contratação de brasileiros em diversos níveis técnicos e
atividades pelas empresas afretadoras de embarcações estrangeiras, que operassem em águas jurisdicionais brasileiras por um período superior a 90 dias contínuos, também
definia a proporcionalidade de tripulantes brasileiros. A
partir de 2000, o SINDMAR teve um papel decisivo nesta
luta com a CONTTMAF.
Após intensos debates entre o SINDMAR e a Presidência do CNIg, foi formalizada uma proposta, apresentada posteriormente aos conselheiros do órgão
(representantes do governo, dos trabalhadores e dos
empregadores). Esta proposta resultou na RN-72, que
obriga a utilização progressiva de brasileiros no setor
marítimo após 90 dias de permanência das embarcações
estrangeiras em águas jurisdicionais brasileiras, tanto
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nas que operam na cabotagem quanto no offshore.
Quando a Resolução Normativa n° 72 entrou em vigor,
em 2006, finalmente os marítimos passaram a contar com
uma legislação mais apropriada para protegê-los. A Resolução foi, portanto, decisiva para incluir profissionais brasileiros nas embarcações e plataformas envolvidas em inúmeras
operações, de pesquisa à exploração de petróleo.
O SINDMAR considera que esta conquista só foi
possível graças ao fortalecimento do Sindicato, um processo que ganhou maior relevância a partir da unificação
das representações sindicais dos oficiais de náutica, oficiais de máquinas e eletricistas, entre 2000 e 2004. Hoje,
a luta está voltada para que haja uma efetiva fiscalização,
a fim de que a Resolução não seja descumprida - uma
ameaça sempre presente.
Cabe ressaltar que a RN-72 tem uma importância ainda maior em virtude da ausência, que perdura há muitos
anos, de uma política estratégica do governo para expansão
de nossa Marinha Mercante. Na opinião do Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido Conceição, a luta por
postos de trabalho para marítimos brasileiros tem sido uma
constante.
“Os Sindicatos dos Marítimos vem enfrentando frequentes ataques dos armadores que dominam o mercado
e desejam flexibilizar ou eliminar dispositivos legais de
proteção. Nunca houve de forma efetiva na cabotagem
brasileira, até o final do século passado, medidas de
proteção para que os postos de trabalho nos navios estrangeiros operando em nossas águas fossem ocupados
por marítimos brasileiros”, explica, para completar: “Foi
a atuação incansável da Organização Sindical Marítima
brasileira que possibilitou essa importante conquista,
inicialmente com a NR-31, depois a RN-58 e finalmente
a RN-72, que persiste até os nossos dias”.
O Diretor Secretário, Odilon Braga, ressalta que a força
do SINDMAR para atuar em defesa dos interesses coletivos
está diretamente relacionada à existência de oficiais e eletricistas associados ao Sindicato e dispostos a contribuir para
o fortalecimento da classe. “Juntos nós somos mais fortes
para enfrentar ações adversas aos nossos interesses”.
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Carta do então
presidente
do CNIg
cumprimentando
o MPT, a
CONTTMAF, o
SINDMAR, a
FUP, o Sindpetro,
entre outros,
pela efetiva
contribuição
na elaboração
da RN-72
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COMANDANTE TORNOU-SE EXEMPLO AO ENFRENTAR
COAÇÃO DO ARMADOR E RELATAR ÀS AUTORIDADES FALHAS
NOS EQUIPAMENTOS DE SEU NAVIO

Denunciar
é PRECISO

O marítimo contribui para o
desenvolvimento econômico do seu
País e de outras nações, seja atuando no
offshore, na cabotagem ou no longo curso.
Muitos sentem orgulho da sua profissão,
mas o medo de retaliações por parte do
empregador também é um sentimento
presente nas vidas dos homens e mulheres
do mar. O receio de sofrer uma punição
por parte dos armadores tem levado
marítimos a adotarem uma postura
omissa diante da falta de respeito à
legislação. Com isso, alguns se submetem
a situações que fogem ao bom senso e
terminam contribuindo para tornar piores
o ambiente e as relações de trabalho
praticadas na indústria marítima.
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A violação das leis no ambiente marítimo não é uma novida-

de, tem ocorrido ao longo do tempo a bordo dos navios nos mares
de todo o mundo, e muitas vezes, com o conhecimento e a conivência daqueles que estão embarcados. O marítimo jamais deve se
acovardar frente a uma situação de risco iminente ou diante dos
abusos cometidos pelos armadores.
Tomemos como exemplo a postura ética e destemida do capitão americano John Loftus, ex-comandante na empresa Horizon
Lines, ao denunciar violações de segurança à Guarda Costeira dos
EUA e à sociedade classificadora American Bureau of Shipping
(ABS). Loftus era comandante do navio conteineiro Horizon Trader e em 2011 começou a relatar falhas nos equipamentos, após
incêndios nas caixas de força existentes a bordo, logo seguidas
pelo descumprimento das políticas de gerenciamento de segurança por parte da empresa.
Até 2013, quando foi destituído de suas funções, ele havia relatado uma longa sucessão de irregularidades. Como retaliação por
ter denunciado os problemas a bordo, Loftus, oficial experiente
com 20 anos dedicados à mesma empresa, foi rebaixado, perdendo o comando do navio. Após ingressar com uma ação por danos
na Justiça americana, ganhou, em julho deste ano, uma indenização de US$ 1 milhão, baseada na Lei de Proteção ao Marítimo
(Seaman’s Protection Act - SPA). Na sentença, o juiz Jonathan C.
Calianos destacou a má conduta da empresa. “A Horizon violou o
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Após ingressar com
ação por danos na
Justiça, comandante
recebeu indenização de
US$ 1 milhão, com base
na Lei americana de
Proteção ao Marítimo
direito de Loftus, de estar livre de retaliação pela Lei de Proteção
ao Marítimo”, afirmou.
Calianos ressaltou, ainda, o empenho do comandante ao
reportar as irregularidades aos órgãos reguladores em diversas
ocasiões. A conduta de Loftus foi elogiada por seus colegas de
trabalho, em comentários na publicação online The Maritime
Executive.
“Estou feliz por você, John. Que bom que assumiu a responsabilidade. Um ótimo exemplo de sindicalismo responsável. Os
representantes das empresas consideram o Comandante apenas
como um dos dentes da engrenagem. O que eles não entendem
é que ele é a engrenagem. Sem os bons serviços do Comandante, os investimentos milionários da empresa em uma embarcação
estão ameaçados. Segurança no mar é primordial”, parabenizou
um colega.
Em artigo publicado no site gCaptain, o advogado Charles
Goetsch destacou a importância do combate à cultura da intimidação. “Pela Lei Americana de Proteção ao Marítimo, os marinheiros mercantes gozam de proteção contra retaliação. Mas,
devido à cultura de retaliação generalizada no setor de transporte

Continua na próxima página
O capitão John Loftus não teve
medo de denunciar violações de
segurança a bordo
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marítimo contra os profissionais que denunciam riscos de segurança às autoridades, quase nenhum caso relativo à SPA foi
apresentado. Agora surge um marco, uma indenização de US$
1 milhão que expõe essa cultura de intimidação, declarando que
ela não será mais tolerada”, disse.
A UNIFICAR entrou em contato com John Loftus para apurar os fatos, tendo uma ótima receptividade por parte do Capitão. Ele acredita que a sentença da Justiça americana seja um
divisor de águas para os homens e mulheres do mar.
“Em 1969 Neil Armstrong deu um salto gigantesco para a
humanidade. Espero que esta decisão judicial sirva como precedente e seja um salto gigantesco para os marítimos”, disse o
oficial, lembrando o grande feito do primeiro homem a pisar
na lua. Durante o contato com a Unificar, Loftus mostrou-se
feliz por poder contribuir com a produção da matéria e disse
esperar que a sua história tenha um grande alcance, servindo
de alerta para que marítimos e marítimas de todo o mundo não
se deixem intimidar pela postura antiética de maus empregadores. O caso de Loftus deixa claro que a cultura da intimidação é
universal. Ele nos mostra que denunciar esse tipo de atitude é o
melhor a se fazer.
O Diretor-Procurador do SINDMAR, Marco Aurélio Lucas, defende um maior engajamento dos brasileiros. “Os marítimos necessitam estabelecer um contato mais próximo com o
seu Sindicato, tendo em mente que o SINDMAR é a entidade
que defende os interesses dos Oficiais e Eletricistas da Marinha
Mercante. O que não pode acontecer é o trabalhador ser omisso,
ver algo errado ou sofrer intimidação do empregador e não falar
nada, pois isso acaba nos prejudicando a todos coletivamente”,
afirmou o dirigente sindical.
Para o Diretor de Relações Internacionais do SINDMAR,
Carlos Augusto Müller, a atitude do Capitão Loftus é um exemplo a ser seguido por todos os marítimos.
“Ele não foi conivente com a violação das regras determinada pelo seu empregador. Não são raros os exemplos de Comandantes que acatam todo tipo de solicitação do armador, até mesmo violando normas, para atender unicamente ao interesse de
quem nos emprega e, pouco tempo depois, enfrentam ameaças
de punição por ocorrências corriqueiras do trabalho a bordo.
Ao invés de dizer “não” ao armador e procurar o seu Sindicato,
o que poderia nos dar chances de combater isso de forma mais
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efetiva, acabam tornando-se subservientes, fechando o círculo
que só interessa aos maus armadores”, observou.
Infelizmente, no Brasil, a proteção ao marítimo que se dispõe a apresentar uma denúncia ainda depende, em grande parte, do entendimento dos tribunais na tramitação das ações decorrentes e está relacionada diretamente ao enfoque dado pela
legislação nacional às obrigações profissionais. No caso dos Comandantes, estão claramente definidas na Lei de Segurança do
Tráfego Aquaviário (Lesta) as suas responsabilidades, exigindo
que eles cumpram e façam cumprir a bordo os procedimentos
para a salvaguarda da vida humana, a preservação do meio ambiente e a segurança da navegação, da própria embarcação e da
carga. Nossa legislação não premia o trabalhador marítimo por
sua disposição em denunciar o que está errado, apenas o limita
a não contrariar o que está estabelecido na lei.
Em outras palavras, no caso dos Comandantes, eles são
passíveis de condenação por não observarem seus deveres previstos na Lesta. Desta forma, denunciar irregularidades e viola-
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Will Van Dorp

O navio conteineiro no qual
Loftus foi comandante

{ }
Baixar a cabeça para os mandos e
desmandos sem medidas das empresas
não é a melhor opção para os marítimos.
Para fazer frente a este grave problema,
os marítimos e marítimas brasileiros
necessitam participar mais ativamente do
dia a dia do seu Sindicato. A Organização
Sindical Marítima, por meio da
contribuição de seus representados, tem
perseguido resultados mais positivos na
luta por um ambiente de trabalho digno
e seguro. Denunciar violações que vão
contra os interesses dos trabalhadores
é mais que um ato de coragem, tratase de uma necessidade nos dias atuais
para preservarmos postos de trabalho de
qualidade. Condutas inadequadas dos
administradores, falhas nos equipamentos
e nos processos administrativos sem
providências e recursos para corrigi-las
podem comprometer a segurança das
pessoas, provocar acidentes graves e até
mesmo mortes.

ções à legislação é uma obrigação legal, pois de outra forma o
Comandante poderá ser responsabilizado por eventuais ações
inadequadas ou situações de violação das leis. No caso brasileiro, apresentar denúncia e recusar-se a operar em condições
inadequadas evita que o Comandante seja responsabilizado nos
tribunais em lugar dos armadores. Fica evidente, portanto, que
o Sindicato é instrumento importante neste processo para garantir proteção com a necessária cumplicidade do denunciante.
Quando uma denúncia, anônima ou declarada, chega ao
SINDMAR, ela é encaminhada, após cuidadosa avaliação, às
autoridades que possuem responsabilidade para adotar providências. Ao procurar o seu Sindicato, além de contar com o
apoio da entidade que os representa, os marítimos podem ter
a sua denúncia corroborada por outras reclamações relacionadas ao mesmo fato. Assim, a denúncia pode se tornar coletiva e
Continua na próxima página
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chegar às mãos do Ministério Público do Trabalho ou do Poder
Judiciário com mais força e sem expor o denunciante.
A eficiência das ações conjuntas pode ser observada em
diversas matérias divulgadas pelo SINDMAR, como as denúncias recentes envolvendo os navios estrangeiros afretados
pela Petrobras. Em um dos casos, sindicalistas e autoridades
verificaram diversas irregularidades em um navio petroleiro
de bandeira grega (ver matéria na página 37). Com um portfólio de violações robusto, evidenciando que a embarcação
não estava cumprindo a legislação nacional e normas como
a RN-72 e a NR-30 – que tratam de questões relacionadas à
contratação de brasileiros em navios estrangeiros e sobre segurança e saúde no trabalho aquaviário, respectivamente – o
navio acabou sendo autuado.
Na ocasião, marítimos relataram que eram obrigados a assinar planilhas de horas extras manipuladas pelo armador. Imagine um trabalhador marítimo passar seus dias embarcado e
comendo mal, sem água potável em quantidade suficiente, dormindo em um beliche com colchões velhos e sujos, em um navio
cuja tripulação é reduzida, trabalhando mais do que deveria e se
arriscando pela conduta antiética e criminosa de uma empresa
que adultera as planilhas de horas trabalhadas. Some-se a tudo
isso uma embarcação em que a segurança dos seus empregados
deixa a desejar. Agora, imagine você nestas condições. Fazer vista grossa não nos ajuda em nada a mudar essa situação.
O assédio e a intimidação a bordo são problemas que afetam a indústria marítima mundialmente. Recentemente, a comunidade marítima internacional começou a reconhecê-los
e a buscar soluções. Uma iniciativa importante ocorreu no
âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT) com
providências para endereçar estes problemas, o que resultou
na revisão da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC-2006),
com novas emendas adotadas pela Comissão Especial Tripartite daquela organização em fevereiro de 2016 e, logo depois,
aprovadas durante a 105a Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida em junho de 2016.
Os Sindicatos Marítimos brasileiros estavam presentes e
atuantes nas duas ocasiões por meio da nossa confederação
sindical, a CONTTMAF. A alteração realizada na Convenção é decorrente da atuação sindical em nível internacional,
reforçando a visão de que “assédio e intimidação a bordo de
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Marco Aurélio: “O que não deve
acontecer é a omissão, ver algo
errado e ficar calado”

navios podem ter consequências graves para a saúde física e
emocional dos marítimos, levar à diminuição da motivação
e aumento da doença e podem comprometer o trabalho em
equipe. Essas questões também podem ter efeitos negativos
para as empresas, resultando em uma deterioração das condições de trabalho e potenciais consequências organizacionais, econômicas e jurídicas”.
Para Carlos Müller, é de suma importância que os marítimos denunciem as irregularidades a bordo e não ajam de forma
conivente ou omissa. “A chance que temos de construir um futuro melhor é defender o que nos interessa coletivamente”, conclui
o Diretor de Relações Internacionais do SINDMAR.
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Após um processo de negociação que
durou 10 meses, dificultado e estendido,
cabe dizer, devido a uma postura
intimidadora por parte da Transpetro conforme relatado na última Edição da
UNIFICAR (número 44) -, o Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) com a empresa foi
firmado, em 16 de setembro último.
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Acordo com a
TRANSPETRO
atende a todas
as demandas
geradas após
atuação do TST

É importante ressaltar que todos os pontos
pleiteados pela Organização Marítima Sindical
ao final das negociações acabaram por ser
atendidos “sem tirar, nem por”, para usarmos
aqui as palavras do presidente do SINDMAR e
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos
Portos (CONTTMAF), Severino Almeida Filho.
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Carlos Augusto Müller, Severino
Almeida Filho e José Válido,
dirigentes do SINDMAR,
adotaram postura para que os
objetivos fossem alcançados

A percepção inicial da Transpetro de
que poderia contar com a fragilidade de
vários empregados em terra e a bordo para
enfraquecer um movimento legítimo e,
com isso, afastar as justas demandas ou
postergá-las foi algo que simplesmente não
se consumou, graças à determinação da
Organização Marítima Sindical e do Comando

Nacional de Mobilização (CONAMO), que não
recuaram na luta para fazer valer os direitos
de seus representados.
A mensagem do CONAMO informando o fim
do movimento, com o pleno atendimento dos
pleitos da categoria no ACT, segue reproduzida
abaixo, e merece ser lida por todos os marítimos,
empregados ou não da Transpetro.
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Mensagem de término do conflito*
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2016.
Prezados Companheiros e Companheiras,

Com a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho na última sexta-feira, 16 de setembro de 2016, entre a Transpetro
e os Sindicatos Marítimos organizados no Sistema Confederativo, encerra-se uma importante etapa de mobilização da
Organização Sindical Marítima Brasileira e como consequência, todas as atividades do Comando Nacional de Mobilização – CONAMO. Quaisquer questionamentos e dúvidas devem ser direcionados aos Sindicatos de cada categoria que
continuarão na interlocução com seus representados, como usualmente o fazem.
A celebração deste ACT, muito além das conquistas que incorpora, oferece-nos uma oportunidade ímpar para reflexões, depois de mais de dez meses de grandes vagas batendo nas pedras, com violência inaudita. A violência ficou
configurada na atuação de alguns marítimos que ocupam ou ocupavam funções de maior hierarquia na administração
da TRANSPETRO, em terra e a bordo, que apoiaram, de forma despudorada e nada inteligente a visão turva, por vezes
injustificável, da atual Administração da TRANSPETRO. A edição anterior da Revista Unificar registrou maiores comentários sobre os fatos, o que nos dispensa de reprisá-los nesta mensagem.
Contudo, cabe perguntar afinal: para que serviram tantas dúvidas dispensáveis, tantos equívocos e picos de subserviência aos interesses do seu empregador? As dificuldades produzidas contra os interesses da própria classe, a obsessão
por não enxergar o óbvio, as questões inventadas e alimentadas de modo vergonhosamente aleivoso, não serviram para
nada, além de atrasar a conclusão do difícil processo de negociação, levado a cabo ao longo de dez longos meses de grave
crise política nacional e de aviltante programa de desinvestimento da empresa controladora, a Petrobras. Se o objetivo
foi o de impedir discussões produtivas para atendimento da nossa extensa pauta de reivindicações, deve-se reconhecer
que estes vassalos da administração o conseguiram. Infelizmente a estupidez é ilimitada. A inteligência, por sua vez,
não, pois tem limites. Praticou-se, com algum sucesso nas negociações deste acordo, o uso de cunha do próprio pau. O
esforço das Lideranças Sindicais para explicar o óbvio, para apagar incêndios e para proceder a motivações que deveriam
ser desnecessárias foi seguramente de uma intensidade singular!
Ao final, obtivemos tudo o que pleiteávamos de reivindicações principais e indispensáveis. A grande demora para
alcançarmos o nosso objetivo ocorreu devido à incompreensão de muitos e pelas ações deletérias daqueles que deixaram de seguir as orientações do Sindicato e preferiram atuar contra os interesses coletivos, dominados pelo afã de servir
àqueles que tudo fazem para garantir posição privilegiada e bem remunerada no seio da administração da TRANSPETRO, com interesses pessoais sobrepujando os interesses da nossa classe. Os marítimos prejudicados pelo atraso ocorrido possuem agora um caso exemplar de como alguns de seus pares não possuem nenhum sentimento de vergonha em
trabalhar contra os interesses legítimos das categorias e da própria Empresa. Ficou como rescaldo o trabalho de justificar
o que a lógica não permite, o que o bom senso condena e o que a estupidez aplaude.
O sistema Petrobras iniciou na última semana negociações visando aditivar o acordo coletivo de trabalho com o
pessoal de terra, com a revisão das cláusulas econômicas. As notícias iniciais que nos chegam não deixam espaço para
imaginar que teremos uma negociação fácil com a TRANSPETRO quando começarmos a discutir o aditivo do acordo
coletivo dos marítimos. Se os Sindicatos Marítimos contarem com mobilização e apoio de seus representados, teremos
chance de finalmente conquistar o regime de embarque 1×1 sem pagar o custo que as empresas costumeiramente desejam repassar para os trabalhadores, quando deveriam melhorar sua eficiência corrigindo processos administrativos
questionáveis e sem sentido que persistem. É certo que, mais uma vez, os marítimos da TRANSPETRO conseguirão
ao final aquilo que fizerem por merecer. Se houver unidade e luta na direção indicada pelo Sindicato, teremos muito a
comemorar. De outra forma, podemos enfrentar nova temporada de atrasos na nossa luta por conquistas.
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Ampliando nosso cenário de preocupações além da TRANSPETRO, para estimularmos reflexões, lembremo-nos que o mundo está em crise. O Brasil não é exceção. Graves dificuldades nos aguardam. Precisamos resistir
a elas, vencê-las, ultrapassá-las! Toda a sofrida experiência vivenciada nas negociações e na luta para a obtenção
deste ACT demonstra-nos, claramente, que precisamos amadurecer. E rápido. É necessário melhorar nossa capacidade de percepção quanto à direção e sentido a tomar. Não é possível continuar cultivando a dúvida pueril que
frequentemente surge em nossas visitas a bordo, quando somos questionados sobre em quem os marítimos devem
acreditar quando as informações fornecidas pela empresa são conflitantes com as informações fornecidas pelos
Sindicatos. Quem tem defendido os interesses dos marítimos brasileiros, ao longo de mais de cem anos de atuação, sempre foi a Organização Sindical Marítima. Empresas defendem seus próprios interesses e são motivadas
a atender reivindicações onerosas de seus empregados somente quando se sentem suficientemente pressionadas.
A história nos ensina e os fatos demonstram que, goste-se ou não, as conquistas de todos os avanços significativos nas nossas relações de trabalho tiveram como ator fundamental a nossa Organização Sindical. Todos os
avanços! Para ilustrar, registramos alguns poucos exemplos importantes: a primeira luta coletiva dos marítimos
brasileiros foi organizada pelos Sindicatos existentes no longínquo 1919. Iniciativa elogiosa e liderança dos Marinheiros de Convés, apoiados por todas as demais categorias. Foi assim em 1934 na luta para nacionalizar o comando dos navios, de iniciativa dos Pilotos com apoio das demais categorias. À mesma época, as primeiras lutas
na defesa da navegação de cabotagem reservada aos brasileiros, com altos e baixos ao longo de nossa história,
também foram de iniciativa de nossos Sindicatos, com inequívoca liderança de nossa Federação.
Assim também ocorreu na histórica greve de 1953 liderada pelo extraordinário Emílio Bonfante, comandante,
com o apoio de todas as categorias. Lutavam por direitos, hoje comum a todos. Chega a ser irônico que alguns percebam tais direitos como produto de geração espontânea. Foi assim também em 1987, sob o comando do também
extraordinário Edson Areias, chefe de máquinas, com apoio integral de nossa Organização Sindical. O mesmo se
deu em 1999 quando a Organização Sindical implodiu a GEN e a pretensão de nos terceirizarem no sistema Petrobras, além da sórdida tentativa de manter o controle da nova empresa em país identificado como paraíso fiscal.
Este último exemplo é razoavelmente recente e muitos na atividade o vivenciaram, mas, dentre nossas mazelas, a
memória extremamente curta parece ser flagrante!
Enfim… não há como dissociar avanços e até a própria manutenção da Marinha Mercante com bandeira e
tripulação brasileiras da nossa Organização Sindical. Ter dúvidas sobre isto, apoiando-se na visão de quem nos
emprega, de forma intencional ou equivocada, é tornar-se parte de nossos problemas e não das soluções. Quem
atualmente nos emprega sonha com os afretamentos indiscriminados, com a possibilidade de operar sem restrições navios de tripulações e bandeiras de conveniência, jamais com a manutenção da mão de obra brasileira e,
muito menos, com os interesses preponderantes da nacionalidade.
Convidamos a todos a refletirem sobre isto! Pode ser o único caminho possível na busca de nossa sobrevivência. Nossos próprios erros percebidos ou assinalados costumam dar ótimos conselhos e podem muito nos ensinar.

UNIDADE E LUTA!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
Comando Nacional de Mobilização – CONAMO
*Reprodução
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Cuidado com os perigos da internet
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Estamos cada vez mais envoltos nessa
teia que se determinou chamar de rede
e, sem que a maioria perceba, sendo
presos e manipulados por ela. Nas
mídias sociais, algoritmos de relevância
decidem o que é bom para as pessoas
que, confortáveis num ambiente de
familiaridade, muitas vezes acham
desnecessário questionar o que lhes
é apresentado. “Se está na internet,
deve ser verdade” é o mantra de quem
curte, compartilha e comenta conteúdo
online mais preocupado com a própria
popularidade que com a veracidade
da informação. Um comportamento
que tem nos levado coletivamente
a um processo de exploração de
escândalos e indignação seletiva que, não
ultrapassando a perspectiva individual,
ignora a totalidade da realidade
política, econômica e social do País.
Os marítimos não são uma ilha neste
oceano virtual e também estão sujeitos
a informações mal-intencionadas que,
se não forem devidamente decifradas,
poderão, além de causar-lhes prejuízos
pessoais e profissionais imediatos, pôr
em risco o respeito e a força política
que conquistaram na luta histórica das
entidades sindicais que representam os
marítimos brasileiros.
Continua na próxima página
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Já no século XVII, Pascal dizia uma verdade incontestável: “Não se pode conhecer as partes sem conhecer o todo, nem
conhecer o todo sem conhecer as partes”. Na veloz e limitada
comunicação online, porém, qualquer parte já se torna imediatamente o todo. O suposto comportamento de um único indivíduo, descrito em algumas poucas palavras, já serve de base para
um número incontável de pessoas formar sua opinião sobre
uma pessoa, profissão, classe ou nacionalidade.
Foi o que aconteceu com o Capitão da Marinha Mercante
norueguês Reidar Jakobsen, que comanda tripulantes brasileiros desde 2011, quando começou a trabalhar para a Solstad
Offshore. Naquele mesmo ano, o Oficial postou um perfil profissional numa conhecida rede de contatos profissionais da internet. “Não fiz isso por nenhuma razão especial, já que estava
satisfeito com minha empresa, meu emprego e nunca participei
ativamente desta rede”, disse à Unificar.
Recentemente Jakobsen foi alertado por seus colegas de que
alguém havia criado um perfil na rede com seu mesmo nome,
cargo e empresa e a foto de outro homem*. Passando-se pelo
Capitão, a pessoa fez comentários depreciativos sobre os marítimos brasileiros. Num post, escreveu (em inglês): “Os marítimos
querem novos e melhores trabalhos. Eu digo que os brasileiros
são uma merda. Trabalhei com brasileiros por mais de dez anos
e são preguiçosos e estúpidos. Não contratem brasileiros. ”
Logo a declaração se tornou alvo do protesto de Oficiais
brasileiros e os compartilhamentos se multiplicaram também
em outras redes sociais. A Praticante Carolina Girão deu uma
resposta indignada ao falso Jakobsen. “Desculpe, mas que tipo
de capitão é o senhor para falar assim numa rede deste tipo?
Ninguém lhe perguntou sobre como os brasileiros lidam com
o trabalho. Além disso, o senhor não pode julgar um conjunto de trabalhadores apenas porque (talvez) aqueles com quem
trabalhou eram preguiçosos. Eu posso lhe garantir que nós
brasileiros trabalhamos tão duro quanto qualquer estrangeiro.
Eu acho que o senhor simplesmente não esteve com as pessoas
certas. Apenas reflita sobre o seu comentário infeliz”, escreveu.
Carolina contou que ao ler o post seu primeiro sentimento foi
de revolta. “Foi um comentário forte e eu de fato achei se tratar
de um usuário real pois existem muitas pessoas assim no nosso
meio. Pensei: é graças ao petróleo brasileiro que essas empresas
estrangeiras estão aqui, já não basta pegarem as nossas vagas de
emprego, ainda querem nos depreciar e difamar? ”, explicou.
O Capitão de Cabotagem Marcelo Borba também participou da discussão sobre as supostas declarações de Jakobsen e
admitiu que, a princípio, ficou chocado com o que leu, depois,
decidiu investigar. “Verifiquei que havia dois perfis diferentes,
então, tive certeza de que aquele se tratava de um perfil falso.
Ninguém em sã consciência postaria algo assim, de sua própria
autoria, ainda mais com o offshore internacional em plena crise,
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Carolina Girão
se revoltou ao
ver os marítimos
brasileiros serem
difamados na
internet

com imensa dificuldade de vagas para todas as categorias”, argumentou. Borba ressalta que o incidente tocou em um ponto
nevrálgico do trabalho offshore: as diferenças culturais. “Nós
marítimos embarcamos em navios com tantas nacionalidades
que parecem uma torre de babel. Esse é o tendão de Aquiles entre brasileiros e estrangeiros que trabalham aqui. Eu mesmo já
sofri muita discriminação por ser dos poucos brasileiros a bordo. Cada povo tem suas características e, antes da crise, algumas
multinacionais de petróleo até se interessavam em promover
melhores relações de trabalho e respeito em um ambiente multicultural”, observou.
Reidar Jakobsen afirmou não ter qualquer pista sobre a identidade do autor da fraude ou o motivo do ataque pessoal a ele.
Contou que não utiliza o site com frequência e tomou conhecimento do fato por meio dos colegas. Quando foi avisado da
polêmica que havia se formado, o verdadeiro Jakobsen respondeu ao post, explicando que as declarações eram, na verdade,
de um impostor. “Senti necessidade de responder aos comentários porque achei que poderiam trazer má reputação a mim
e à empresa em que trabalho. Creio que a maioria das pessoas
entendeu que aquele era um perfil falso e que ninguém seria estúpido a ponto de postar algodo tipo em uma rede profissional”,
declarou. Sobre seu relacionamento com tripulações brasileiras,
o norueguês explicou: “Trabalho há cinco anos com brasileiros
e não tive mais problemas com eles do que com marítimos de
outros lugares. Assim como no resto do mundo, aqui há bons e
maus profissionais. ”
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Marcelo Borba
aconselha
marítimos a
refletirem sobre
a veracidade da
informação nas
redes

Individualismo em detrimento da unidade serve ao sistema
Fato ou boato, em tempos de hiperconectividade qualquer
declaração se espalha mais rápido que rastilho de pólvora e se
estabelece como verdade entre aqueles que limitam seus conhecimentos políticos e históricos aos adquiridos no mar raso das
redes sociais. Estes, se não buscarem a verdade esteja esta onde
estiver, jamais conseguirão alcançar e compreender a realidade
dos fatos, muito menos comandar o próprio destino. A força
política e o respeito de que hoje usufruem os Oficiais e Eletricistas mercantes não se ergueram em opiniões e comentários,
mas, sim, com a força da ação sindical, a única capaz de provocar
mudanças. O SINDMAR atuou em diversas conquistas históricas dos marítimos, entre elas a Resolução Normativa n° 72, do
Conselho Nacional de Imigração (CNIg), um dos mais importantes mecanismos de inserção de tripulantes brasileiros em navios estrangeiros que operam no offshore e na cabotagem. Essas
e outras conquistas são combatidas sem trégua pelos armadores,
que para isso se valem de leis novas ou emendas e ações judiciais
para invalidar ou reduzir essas proteções. Nesse cenário, celeumas como a que envolveu Jakobsen servem bem àqueles a quem
interessa a desunião da classe. “Isso só vem a agravar o que já
acontece em muitas embarcações que operam em águas jurisdicionais brasileiras, que é a ausência do número mínimo de brasileiros previsto na RN-72. Muitas empresas já não cumprem a lei,
aí chega um indivíduo que quer atingir uma pessoa específica e
acaba por difamar uma classe de trabalhadores cuja situação no
momento já não é nada fácil”, pondera Carolina.
Continua na próxima página
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PERFIS FALSOS E
OUTROS BICHOS

Contra a estupidez, bom senso
Por que motivo alguém distribui avidamente uma informação sem antes verificá-la minimamente? O retorno instantâneo por meio de comentários e “curtidas” infla o ego e
estimula uma corrida para atingir popularidade online. Um
texto, foto ou vídeo de teor duvidoso, que antes só seria circulado em um grupo restrito de pessoas, hoje tem alcance
além de qualquer fronteira física ou geográfica.
Marcelo Borba usa com frequência a rede em que ocorreu o incidente com Jakobsen, onde costuma publicar artigos sobre legislação marítima internacional, e conta que
já recebeu vários convites de conexão vindos de usuários
falsos. No ano passado, ele teve o perfil invadido por um
hacker e foi preciso uma semana para que a assistência técnica do site expulsasse o intruso que, por sorte, não chegou
a causar maiores problemas. O Oficial acredita que interagir
no universo online exige vigilância constante. “Aconselho
principalmente os jovens marítimos a refletirem primeiro
sobre a veracidade da informação em vez de agirem sem
pensar. Em caso de dúvida, o SINDMAR pode ajudar a apurar a veracidade da informação”, observou.
As redes sociais permitem a publicação de todo tipo de
informação, para o bem e para o mal. Por isso, não podemos deixar de levar em conta que a inteligência humana é
limitada, ao passo que a estupidez não tem limites, o que
resulta no fato de que a quantidade de informação efetivamente inútil tende a ser muito maior nas redes. Todos os
dias, indivíduos, entidades e instituições são atacados nas
redes sociais, em muitos casos de forma covarde e injusta.
A correção de informações mal-intencionadas postadas na
rede, evidentemente, não se dá no mesmo patamar ou com
igual rapidez com que ocorreu o dano.
Um número cada vez maior de pessoas vem utilizando
as redes sociais como canal principal de informação, deixando de lado a busca por fontes que permitam realizar
análises mais profundas, como a interação com as pessoas

68

Revista UNIFICAR

As redes têm
servido para
divulgar uma
quantidade
imensa de
conteúdo
inverídico,
parcial e
superficial
no mundo real, a leitura de livros e o acesso a veículos de
comunicação que apresentem os fatos por óticas diferentes
daquela veiculada na grande mídia. Em vez de se dedicarem
a atividades que induzam a reflexões relevantes e de maior
abrangência, esses indivíduos limitam-se a permanecer fixados naquilo que lhes é transmitido instantaneamente na
grande teia digital. O perigo é que, por conta da facilidade
de acesso e do grande alcance que têm, as redes também têm
servido para divulgar uma quantidade imensa de conteúdo
inverídico, parcial e superficial, disseminado por meio de
postagens e compartilhamentos. Muitas dessas informações propagam uma visão individualista do nosso papel no
mundo, desprezando as políticas públicas de cunho social,
reduzindo a importância das organizações sociais e de suas
representações, fazendo crer que essas são desnecessárias e
que todos os indivíduos poderão viver com dignidade desde que se esforcem suficientemente, desvalorizando, assim,
conquistas que são caras aos trabalhadores e não interessam
aos empregadores de forma geral.
Diante disso, é importante atentar para o fato de que as
condições de trabalho que possuímos, mesmo que não sejam
as ideais, mas que tivemos força de conquistar até aqui, estão
sob constante bombardeio dos setores que desejam a completa liberalização das relações de trabalho, sem garantias mínimas, sem regulamentação e sem proteção para o trabalhador
nacional. Aquilo que foi conquistado pelos trabalhadores marítimos aos longo dos anos só será possível manter com a categoria unida no apoio às ações sindicais. É preciso conhecer
e discutir os reais perigosque nos circundam, renunciando à
visão míope e individualista propagada de forma massiva no
mundo virtual, em que o senso crítico desaparece enquanto
uma plateia imbecilizada assiste inerte aos ataques que visam
à desmoralização das entidades que podem efetivamente defender os interesses dos marítimos brasileiros.
*Na data de fechamento desta edição, o perfil falso havia sido
removido.
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ARTIGO| Carlos Augusto Müller

Convenção
Internacional
para o Controle
e Gerenciamento
da Água de
Lastro entra em
vigor em 2017
No último dia 8 de setembro de
2016 foi finalmente alcançada
a arqueação bruta da frota
mercante mundial necessária
para que a Convenção
Internacional para o Controle
e Gerenciamento da Água de
Lastro e Sedimentos dos Navios
(Convenção BWM) possa entrar
em vigor dentro de 12 meses,
depois que a Finlândia ratificou a
mesma. Desta forma, a partir de
8 de setembro de 2017 a BWMC
passará a vigorar mundialmente.
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Basicamente, a Convenção exigirá que todos os navios engajados no comércio internacional realizem o gerenciamento da sua
água de lastro e sedimentos dentro de padrões estabelecidos, em
conformidade com um plano de gerenciamento de água de lastro
específico para cada navio. Todos os navios também deverão possuir um livro de registro de água de lastro e um Certificado Internacional de Gerenciamento da Água de Lastro. A implantação do
padrão de desempenho da água de lastro será dividido em fases ao
longo de um período de tempo. A partir de agora, a maioria dos
navios necessitará instalar a bordo um sistema para tratar a água de
lastro e eliminar os organismos indesejáveis. Segundo a Organização Marítima Internacional, já existem mais de 60 sistemas homologados para esse fim, dentro dos padrões atuais da IMO.
No entanto, algumas incertezas ainda causam apreensão na comunidade marítima internacional quando se fala em tratamento de
água de lastro. O primeiro ponto é o fato de que os Estados Unidos,
que não são signatários da Convenção de Água de Lastro da IMO,
adotaram desde janeiro de 2014 um regime mais rigoroso, baseado
na legislação nacional americana,para aprovação dos equipamentos de tratamento de água de lastro. Os regulamentos americanos
exigem que todos os navios que possuem tanques de lastro e que
descarreguem água de lastro em águas norte-americanas utilizem
um sistema de tratamento aprovado pela US Coast Guard (USCG),
mas até outubro de 2016 não havia ainda nenhum sistema aprovado pela USCG para tratamento de água de lastro, embora alguns
sistemas já estivessem sob avaliação.
O outro ponto de indefinição que persiste é a revisão ainda
não concluída das Diretrizes para Aprovação de Sistemas de Gerenciamento de Água de Lastro que ocorre no âmbito da IMO, conhecido como G8, que faz parte das diretrizes técnicas que foram
desenvolvidas e adotadas pelo Comitê de Proteção do Ambiente
Marinho (MEPC) da IMO para apoiar a implementação uniforme da Convenção BWM. Há uma expectativa geral para que o
MEPC finalize a revisão do G8, estabelecendo as especificações
para o tipo aprovado sob o novo regime da IMO. A pressão internacional deverá ser para uniformização das regras, considerando
que as Diretrizes G8 encontram-se em revisão e que trata-se de
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uma atividade realizada em nível global em que apenas os Estados Unidos adotaram um sistema diferenciado de aprovação.
Em termos práticos, para os oficiais que encontram-se
embarcados, a entrada em vigor da BWMC significa que a
partir de agora existe uma data firme estabelecida, que criou
uma pressão positiva para que sejam definidos os padrões
ainda pendentes, o que permitirá o planejamento por parte
dos armadores e operadores dos navios e a definição dos cronogramas de instalação dos sistemas de tratamento de água
de lastro (BWTS) bem como as docagens eventualmente necessárias para essa finalidade. Os oficiais brasileiros já estão

habituados a operar os navios dentro dos regulamentos da
BWMC em vigor, a novidade mais representativa será a instalação a bordo do sistema de tratamento de água de lastro que
deverá ocorrer em breve, ensejando adequada familiarização
com a operação este novo sistema.
A Convenção BWM foi adotada no âmbito da Organização
Marítima Internacional no dia 13 de fevereiro de 2004 e tem o
propósito de prevenir, minimizar e, finalmente, eliminar os riscos de introdução de organismos aquáticos nocivos e agentes
patogênicos que podem estar presentes na água de lastro dos
navios que operam no portos em todo o mundo.
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A conferência
reuniu 450
participantes
de 37 países

SINDMAR apoia
conferência para
melhoria da
infraestrutura
aquaviária nos
países em
desenvolvimento

72

Revista UNIFICAR

O SINDMAR foi um dos
patrocinadores da

IX PIANC-COPEDEC,

(Conferência Internacional de
Engenharia Costeira e Portuária
em Países em Desenvolvimento),
que foi realizada no Rio de
Janeiro entre 17 e 21 de outubro.
O evento teve como tema
“Aperfeiçoando o Transporte
Aquaviário e o Desenvolvimento
Costeiro – O desafio de alcançar
soluções integradas”, reunindo
450 participantes de 37 países,
entre profissionais da área
de infraestrutura portuária
e marítima, fornecedores de
equipamentos, especialistas
ambientais, pesquisadores e
estudantes.
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Equipe que
representou o
SINDMAR
e a FHM na
IX PIANC-COPEDEC

“O SINDMAR considera importante colaborar com iniciativas que possam trazer melhorias
para a nossa atividade, por isso participamos como
apoiadores da conferência”, declarou o Secretário-Geral da CONTTMAF e Diretor-Secretário do
Sindicato, Odilon Braga.
A Fundação Homem do Mar (FHM), braço
educacional do SINDMAR, participou da seção de
expositores, demonstrando uma versão simplificada do simulador full mission do seu Centro de Simulação Aquaviária (CSA).
O ambiente virtual de alta tecnologia do estande
da FHM despertou curiosidade entre os participantes, que buscavam saber como as áreas e os navios
eram desenvolvidos no simulador de manobras
usado para pesquisas e treinamento.
Durante todo o evento, um time de profissionais
da FHM prestou informações ao público sobre a infraestrutura do CSA e os cursos e serviços oferecidos. Para o coordenador da FHM, Mario Calixto,
a conferência permitiu um grande intercâmbio de
conhecimento entre os participantes.

“A troca de experiências com pessoas ligadas
ao setor é muito enriquecedora, pois trabalhamos em consultorias e treinamentos nessa área. A
oportunidade de ver outras questões, como foram
abordadas e solucionadas, sob uma outra perspectiva, realmente renova o seu olhar e faz com que
ele mude, direcionando-se para algo melhor, mais
produtivo”, explicou.
A PIANC-CODEPEC tem como objetivo promover a troca de experiências entre profissionais
do mundo todo, fornecendo orientações, recomendações e conselhos especializados sobre questões
técnicas, econômicas e ambientais relativas à infraestrutura do transporte aquaviário. Para atingir este
objetivo, são realizados minicursos, palestras, visitas técnicas, workshops e apresentação de artigos.
Nesta edição, foram distribuídas 43 bolsas de
participação a profissionais, estudantes e cientistas de países em desenvolvimento, entre eles Índia,
Sri Lanka, Egito, Laos, Vietnã, Filipinas, Turquia e
Rússia. A próxima conferência será realizada em
2020, em Teerã, no Irã.
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As novas regras
do STWC foram
firmadas na
Convenção de
Manila, em 2010

SINDMAR
atua para
agilizar
certificados
e cursos
O SINDMAR está atuando junto à
Autoridade Marítima Brasileira (AMB) para
esclarecer as dúvidas que ainda persistem
entre seus associados e propor alternativas
para que os cursos do Sistema do Ensino
Profissional Marítimo (SEPM) sejam
ofertados segundo a demanda. O trabalho
visa a facilitar a obtenção dos certificados
requeridos pelas alterações recentes
estabelecidas na Convenção Internacional
sobre Padrões de Instrução, Certificação e
Serviço de Quarto para Marítimos, de 1978
(STCW, na sigla em inglês).
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As mudanças foram implementadas na Conferência da Organiza-

ção Marítima Internacional (IMO) em 2010, em Manila, nas Filipinas, e
serão exigidas a partir de 1° de janeiro de 2017. A base para se chegar às
estimativas de necessidades da categoria é o cadastro de associados. Por
isso, o SINDMAR alerta ser fundamental que Oficiais e Eletricistas atualizem, regularmente, seus dados junto à entidade.
Muitos associados têm entrado em contato com o SINDMAR em
busca de informações e ajuda para a realização de cursos e renovação de
seus certificados, mas alguns ainda estão em dúvida quanto aos documentos necessários.
Os associados também podem contar com o atendimento e orientação na sede do SINDMAR, no Centro do Rio de Janeiro, ou nas delegacias
da entidade, sem necessidade de se dirigirem a uma unidade da Capitania
dos Portos para providenciar a renovação de seus certificados.
Os certificados antigos – alerta o SINDMAR – podem necessitar de
renovação para atendimento às novas regras e as novas certificações podem requerer a participação em cursos do SEPM. Em alguns casos, porém, os certificados devem apenas ser solicitados, por isso é importante
verificar caso a caso.
Segundo o diretor de Educação e Formação Profissional do SINDMAR, José Serra, desde 2014 o SINDMAR vem atuando junto à DPC
para a programação dos cursos exigidos pela Emenda de Manila e para a
elucidação das dúvidas quanto aos novos requisitos.
“Em muitos desses aspectos, avalia Serra, fomos atendidos de
forma parcial; e em outros, ainda não fomos atendidos plenamente,
de modo a garantir que nossos associados, oficiais e eletricistas, estejam prontos para cumprir todas as exigências advindas das altera-
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Novas
exigências
a partir de
1° de janeiro
ções da STCW na Emenda de Manila 2010, e fiquem em condições
de manter seus postos de trabalho”.
O SINDMAR recomenda a todos os associados que verifiquem com
atenção os certificados que possuem, observando as datas de validade de
seus documentos e a descrição das novas regras do STWC e que procurem o Sindicato em caso de dúvida.
Outro aspecto importante que deve ser considerado pela Autoridade
Marítima Brasileira, a fim de garantir a manutenção de postos de trabalho, é o fato de que oficiais e eletricistas trabalham não apenas em navios
brasileiros, mas também em um grande número de embarcações estrangeiras autorizadas a operar em águas nacionais e internacionais.
Por isso, o SINDMAR adverte que há armadores dispostos a demitir marítimos brasileiros, sob a alegação de que não possuem os
certificados requeridos, e com isso poder empregar mão de obra barata oriunda de outros países.
O SINDMAR, sempre que possível, atuará na indicação de candidatos e candidatas aos cursos do SEPM, dando prioridade aos que informarem à entidade a situação de seus certificados, considerando a ordem
de registro da atualização cadastral. Terão prioridade os associados que
estão contribuindo mensalmente com o Sindicato, desempregados, aposentados e, por fim, os não associados.
Os profissionais associados podem realizar a atualização diretamente
na página da web: http://www.sindmar.org.br/recadastramento/. Os não
associados podem entrar em contato com a secretaria do SINDMAR
pelo e-mail secretaria@sindmar.org.br, informando seus dados cadastrais
e certificados, e também para formalizar a ficha de associação, contribuindo, dessa forma, para o interesse coletivo da categoria.

A lista completa dos
documentos necessários
para embarque,
bem como a matriz de
capacidades
e certificações do STCW
estão disponíveis no
site do Sindmar

www.sindmar.org.br
Dúvidas ou informações podem
ser dirigidas aos contatos abaixo:

Atualização cadastral
e Sindicalização
(Diretor Odilon Braga)
secretaria@sindmar.org.br

Informações sobre o
cursos e certificação
(Diretor José Serra)

educacao@sindmar.org.br
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Visitas a Bordo
As visitas a embarcações
feitas pelo SINDMAR
fazem parte do cotidiano
do nosso Sindicato e são
uma oportunidade para
que os Oficiais e Eletricistas
embarcados informem ao
seu Sindicato sobre a relação
de trabalho.

É importante que os
associados mantenham
contato frequente e apoiem
as ações do Sindicato
para garantir os postos de
trabalho para marítimos
brasileiros nos navios
estrangeiros que operam em
águas jurisdicionais brasileiras
por mais de 90 dias, como
estabelecido na RN-72.

Seven Condor

Forte de São Luiz

Qualquer situação
de irregularidade e
descumprimento da legislação
deve ser comunicada ao
SINDMAR para que possa ser
avaliada e, quando necessário,
apresentada denúncia junto
à fiscalização do Trabalho e
demais órgãos competentes.
Veja algumas embarcações
visitadas recentemente:
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Sapura Diamante

Sapura Esmeralda

Norma

Lucio Costa

José Alencar

Mercosul Manaus

Nilza

Neusa
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No último dia 21 de julho,
menos de um mês depois do
início das operações nas novas
eclusas do Canal do Panamá, o
navio conteineiro Xin Fei Zhou,
da Cosco, armador chinês, se
chocou com a parede da eclusa
Agua Clara, situada no lado do
Atlântico. O navio, de 335 metros
de comprimento e 42,84 metros de
boca, se movimentava para oeste
quando colidiu com a estrutura,
sofrendo uma avaria no casco,
acima da linha d’água. Não houve
feridos e nem poluição da água.
Na ocasião, a Autoridade do Canal
do Panamá (ACP) prometeu
apurar as causas do acidente.
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Estudo da Fundação
Homem do Mar
previu acidentes
como o deste ano no
Canal do Panamá

Continua na próxima página
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Imagem usada na simulação: pouca
potência de rebocadores e pouco espaço
de manobra em condições adversas

O primeiro acidente ocorrido nas novas eclusas do Canal

do Panamá não foi uma surpresa para a Fundação Homem do
Mar (FHM), braço educacional do SINDMAR. Um estudo independente realizado pela FHM em seu Centro de Simulação
Aquaviária (CSA), no Rio de Janeiro, a pedido da Federação
Internacional dos Trabalhadores em Transportes (ITF), já havia alertado para a falta de segurança na entrada e saída das
embarcações das novas eclusas do Canal do Panamá.
O problema ocorre porque a força de tração estática
(bollardpull) dos rebocadores indicada para a realização das
manobras é insuficiente, sobretudo se feitas em más condições
de tempo. As simulações realizadas pela FHM demonstraram
que as dimensões do Canal junto às eclusas foram subdimensionadas, tendo em vista o navio que foi analisado pela FHM,
cujas dimensões principais (LOA x Boca x Calado) eram
maiores do que os navios que habitualmente trafegavam pelo
canal. A ITF encomendou o estudo à Fundação porque recebeu informações de trabalhadores e operadores locais questionando a capacidade operacional das novas exclusas.
No aspecto náutico, durante as simulações de manobras,
foi demonstrada a dificuldade de manter o controle do navio
sob condições climáticas adversas, bastantes comuns no Canal
do Panamá. Quanto ao uso dos rebocadores, o desempenho
foi insatisfatório devido ao seu baixo bollardpull.
Diretor do SINDMAR e da FHM, Jailson Bispo explica
que o espaço de manobra em função das novas eclusas não foi
corretamente dimensionado, potencializando os riscos, algo
que o acidente de julho confirmou.
“Neste estudo, a equipe da FHM desenvolveu a área das
novas eclusas bem como um modelo matemático do Navio de
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Difícil ângulo de manobra: o espaço
junto às eclusas foi subdimensionado
para o porte dos navios de hoje
projeto, para avaliar a real capacidade de manobra com segurança na área das novas eclusas do Canal do Panamá. As nossas avaliações, através das simulações, apontou que o risco era
considerável”, relata Jailson Bispo Ferreira.
O estudo da FHM recomendou que fossem realizados
treinamentos com todos os envolvidos nas manobras nas novas eclusas do Canal do Panamá e uma análise de risco operacional, pois erros humanos ou situações como falhas de comunicação, cabo partido e avarias nos rebocadores (ou em seus
equipamentos de uso direto na manobra) poderiam conduzir
a um acidente, com prejuízo para o meio ambiente e até com
perdas de vidas humanas.
“Fizemos uma análise detalhada através das simulações
nos nossos simuladores de manobras existentes no Centro
de Simulação Aquaviária (CSA). Nos nossos simuladores que
são utilizados para pesquisa e treinamento, foram efetuados
estudos de manobrabilidade, em diferentes condições meteorológicas na área das novas eclusas do Canal do Panamá,
desenvolvida no CSA. O estudo, de fato, comprovou a grande
dificuldade de governar o navio nas manobras simuladas”, disse o Coordenador da FHM, Mario Calixto.
Com investimentos de US$ 5,2 bilhões (cerca de R$ 16,5
bilhões), as novas eclusas permitirão, segundo a Autoridade do Canal do Panamá (ACP), um aumento de 22%
na tonelagem transportada até 2020. Trafegam anualmente pelo Canal do Panamá 14 mil navios. Após o acidente,
a ACP divulgou à imprensa um comunicado informando
que está preparada para fazer frente a acidentes no Canal.
Mas os trabalhadores locais continuam preocupados com
as condições operacionais.
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Ponte de Comando do CSA reproduz
diferentes condições de mar

O mais moderno
Centro de Simulação
Aquaviária do mundo

Implantado em 2006, com recursos de R$ 9 milhões, o
Centro de Simulação Aquaviária (CSA), da Fundação Homem
do Mar (FHM), é o mais moderno do país e considerado um
dos mais modernos do mundo. Localizado em um andar do
edifício onde está a sede da FHM e do SINDMAR, em frente à
Igreja da Candelária, no coração da cidade do Rio de Janeiro,
sua função, além de avaliar e determinar procedimentos de segurança em portos e instalações portuárias, é qualificar pessoal
de terra e tripulações de todo tipo de embarcações, em especial
as do setor de offshore e plataformas de prospecção e exploração de petróleo em alto mar.

A FHM presta serviços a empresas brasileiras e estrangeiras. Nesses dez anos desde a sua inauguração, mais de 2000
profissionais de diferentes nacionalidades já passaram pelos
seus cursos de qualificação e especialização.
Entre os muitos estudos e trabalhos feitos desde 2006 estão
os de Avaliação de Manobrabilidade e Análise de Risco dos primeiros navios de Gás Natural Liquefeito (GNL) nos portos de
Pecém (CE), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA) e o treinamento
dos capitães destas embarcações; e Avaliação de Manobrabilidade e Análise de Risco dos maiores do que as dos navios graneleiros do mundo (com 365 metros de comprimento, 66 metros
de boca, 23 metros de calado e 405 mil toneladas), nos portos
de Ponta da Madeira,em Itaqui (MA), e de Tubarão, em Vitória
(ES), bem como o treinamento dos capitães destes navios.
Continua na próxima página
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Mario Calixto,
coordenador da FHM:
o estudo comprovou a
grande dificuldade de
manter o controle do
navio em condições
adversas

Graças à expertise de sua equipe multidisciplinar (que inclui doutores e mestres em hidrodinâmica e logística, oficiais
mercantes, engenheiros navais, analistas de sistemas, ambientalistas, designers, entre outros) e aos seus equipamentos de
última geração, o CSA também está apto a prevenir derramamentos de óleo no mar. Acidentes seguidos de desastres
ambientais como o causado pela explosão da plataforma Deepwater Horizon (pertencente à Transocean e operada pela
British Petroleum), no Golfo do México, podem ser significativamente minorados com a efetiva adoção de programas de
simulação e prevenção de acidentes marítimos.
No trabalho específico de análise de risco ambiental,
o CSA tem treinado equipes e feito avaliação dos estudos
de impactos ambientais de diversos terminais, verificando
assim a eficácia destes estudos que muitas das vezes estão
como suas avalições muito acima das suas necessidades reais. Usando os seus simuladores específicos para este fim,
são feitas simulações considerando diversas variáveis como
clima, correntes marinhas e o tipo de óleo derramado para
definir os desdobramentos de possíveis acidentes, prevendo a direção da mancha de óleo, por exemplo, e dessa forma
reduzir os danos ao meio ambiente.
A questão ganha relevância para o Brasil tendo em vis-
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ta o país ser um dos líderes em prospecção de petróleo em
alto mar, onde está a maior parte das reservas nacionais.
Nunca é demais lembrar que a mesma Transocean, do acidente no Golfo do México, opera a serviço da Petrobrás,
nas Bacias de Santos e de Campos, com plataformas similares a Deepwater Horizon.
A FHM se orgulha em dizer que também é a primeira
no Brasil a formar operadores e supervisores de Sistema
de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações – VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System). A instituição é acreditada pela autoridade
marítima brasileira, através do Centro de Sinalização
Náutica Almirante Moraes Rego (CAMR), da Diretoria
de Hidrografia e Navegação (DHN), para a formação
dos Operadores, Supervisores e Instrutores de VTMIS
brasileiros.
Em breve, o CSA da Fundação Homem do Mar, será
transferido para uma nova unidade de pesquisa e treinamento
em construção no município de Teresópolis, região serrana
fluminense, a cerca de 100 km do Centro do Rio de Janeiro.
A nova unidade, instalada num terreno com área total de 845
mil metros quadrados, contará com auditórios, dormitórios e
refeitório, além de simuladores e salas de aula.
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Brazilian Seaman
Foundation
(FHM) predicted
accidents as
Panama Canal´s of
the present year
Last july 21st , less than one month
after new flood gates started operating
at Panama Canal, container Xin Fei
Zhou owned by Chinese ship owner
Cosco, collided with the walls of Agua
Clara gate on the Atlantic side. The 335 m
overall length ship and 42,84 m wide
moved westward when she collided with
the structure undergoing serious hull
damage above waterline. There was no
wounded neither water pollution. At the
time Panama Canal Authority promised
to investigate the causes of the accident.

The first accident to take place at the Panama Canal
flood gates was no surprise for Fundação Homem do Mar
(FHM®) an educational branch of SINDMAR´s. An independent research carried by its Centro de Simulação
Aquaviária (CSA®) in Rio de Janeiro, by request of International Transport Workers Federation (ITF) had already
alerted as to the lack of safety at the entrance and departure of vessels at Panama Canal floodgates.
The problem occurs because the static traction
(bollard pull) power of tugboats employed for manoeuvers is not sufficient, mainly under bad weather
conditions. Simulations performed by FHM proved
that dimensions of the canal near the gates were under
dimensioned regarding that the ship analyzed by FHM
had dimensions (overall length and width) larger than
84
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ships that usually crossed the Canal. ITF requested the
research to FHM based on information received from
workers and operators that questioned the operational
capacity of the new gates.
During simulations of maneuvers it was showed,
from a nautical perspective, the difficulty to keep the ship
under control under severe climatic conditions that often
happen at Panama Canal. The performance of tugboats
in operation was found unsatisfactory due to their low
bollard pull.
Jailson Bispo SINDMAR and FHM director explains
that the manoeuver room of the new floodgates was not
correctly dimensioned thus increasing the risks as the
mentioned accident in July confirmed.
“FHM team reproduced in our computers the area
of the new gate as well as a mathematical model of the
projected ship in order to evaluate the real capacity of
safe manoeuver in Panama Canal new floodgates. The
conclusions of our research showed that risks were high”,
stated Jailson Bispo Ferreira.
“We carried a detailed analysis by simulations in
our computers at the CSA which are used for research
and training concerning maneuverability under several
weather conditions. The research proved great difficulties
for steering the ships on simulated manoeuvers”, reported
FHM Coordinator, Mario Calixto.
Investments of US$ 5,2 billion (R$16,5 billion) in
the new floodgates system will allow an increase of 22%
of transported tonnage until 2020 according to Panama
Canal Authority. Fourteen thousand ships cross the canal annualy. After the accident Canal Panama Authority
released a note to the Press reporting to be prepared to
cope with the accidents. But workers are still concerned
with the operational conditions.

www.sindmar.org.br Novembro de 2016

The most modern
Waterways Simulation
Center in the world
Established in 2006 with a budget of R$ 9 million,
Centro de Simulação Aquaviária (CSA®) sponsored by
Fundação Homem do Mar (FHM®) is the most modern
in Brazil and regarded as one of the most modern in the
world. Situated on one floor of the building of SINDMAR
and FHM headquarters, in front of Candelaria Church
and in the heart of the city downtown Rio, its destination besides that of evaluating and determining safety
procedures for ports and harbor plants is to qualify shore
staff and crews for all kinds of vessels, especially for the
offshore industry as well for drilling and prospecting oil
rigs. FHM renders services to Brazilian and foreign companies. In its 10 years of existence more than 2000 professionals attended its training and specializing courses.
Evaluation of maneuverability and risk analysis of
the first liquefied natural gas (LNG) vessels in Brazil to
operate at PECEM- Ceará, Rio de Janeiro and SalvadorBahia are among researches and services performed
since 2006, as well as training their captains; the same
goes for the world largest bulk carriers ( 365 m overall
length, 66 m width, 23 m draft and 405 thousand tons
to operate at Porto da Madeira, Itaqui (Maranhão) and
Tubarão, Vitória ( Espírito Santo).
Due to the expertise of its multidisciplinary team
joining PHDs and MSCs in Hydrodynamics and Logistic, merchant officers, naval architects, system analysts, ecologists, designers etc. operating last generation
equipments, CSA is also able to prevent oil spill at sea.

Accidents and environmental damages as the one caused
by the explosion of the rig Deepwater Horizon (property
of Tansocean and operated by British Petroleum in the
Gulf of Mexico) may be greatly reduced by effective programs for simulation and prevention of marine damages.
As to the specific work concerning environment risks
CSA has been training many teams and has performed
researches on environment impact of several terminals,
thus checking the accuracy of previous data that very
often exceed the real needs. Making use of specific computers CSA performs simulations that take into account
variables as climate, streams and type of the spilled oil in
order to foresee the effects of possible accidents and the
direction of the oil stain, for instance, and thus reduce
damages to the environment.
This issue is of utmost relevance for Brazil as one of
the leaders in deepwater oil prospection and where most
of national reserves lay. It is worth reminding that the
afore mentioned Tansocean involved in the accident in
the Gulf is hired by Petrobras to operate similar rigs to
Deepwater Horizon at Santos and Campos basins.
FHM is the first institution to train operators and
supervisors in Vessels Traffic and Information System
in Brazil trusted by Brazilian Maritime Authority, by
Nautical Signalization Center Almirante Moraes Rego,
Navigation and Hydrography Office to graduate Brazilian VTMIS operators, surveyors and instructors
Very soon FHM´s CSA will be moving to new
quarters for research and training still under construction in Teresópolis, on Rio State mountain region, 100 km away from downtown Rio City. The new
unit lays on a property in a 845 square meters area
and will house auditoriums, dorms and dining areas
besides simulators and classrooms.
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FHM oferece os melhores
cursos, afirmam alunos
Ao longo do ano, a Fundação Homem do Mar (FHM)
ouviu marítimos que buscaram a instituição para aprimorar o seu conhecimento e se preparar para as exigências do
mercado de trabalho. Os alunos elogiaram a qualidade da
estrutura oferecida pela Fundação e manifestaram interesse
em retornar à FHM para fazer outros cursos.
Preocupados com a sua carreira, marítimos estão chegando à FHM em busca de informação e orientação sobre
as novas regras do STCW, que serão obrigatórias a partir de
1o de janeiro de 2017. “Tem informações sobre certificação
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que nós não conseguimos nem na empresa e, na FHM, eles
dão a informação atualizada, em primeira mão. Um exemplo é a lista das certificações que serão obrigatórias a partir
de janeiro de 2017,e que eu só consegui aqui”, disse a Oficial
de Náutica Monique Braga, que concluiu o curso de ECDIS.
Entre janeiro e setembro de 2016, a FHM formou 309
marítimos, distribuídos em 45 turmas. Novos cursos estão
com turmas abertas, entre eles, o Curso Especial de Gerenciamento de Passadiço para Oficiais (EGPO), uma das novidades do segundo semestre.
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“

“Fiz o básico de
DP em outro lugar
e nem cheguei a
usar um simulador. Aqui na FHM
usamos o equipamento o tempo
todo. O instrutor acompanha as
manobras de perto, mas dá aos
alunos toda a liberdade para
tomarem as próprias decisões.
Embarco agora com mais
segurança e melhores condições
de colaborar com o Comandante”,

Adriano Rezende,
aluno de DPA.

“

“Precisamos nos
aperfeiçoar, estar
sempre preparados
para as vagas que surgirem e aqui
na FHM encontramos uma ótima
estrutura. Já fiz cursos em outros
lugares, mas os daqui são melhores”,

Araújo Pereira,

Oficial de Náutica André aluno do curso
de ECDIS (Carta Eletrônica).
Continua na próxima página
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Diário de Bordo

O Delegado do
SINDMAR em
Fortaleza, Rinaldo
Medeiros (segundo
à dir.), representou
o SINDMAR
na cerimônia
pelos 150 anos
da Batalha do
Riachuelo, na
Assembleia
Legislativa do
Ceará

A ação sindical é
abrangente e contínua.
Em sua sede, no Rio de
Janeiro, assim como nas
Delegacias Regionais por
todo o País, o SINDMAR
trabalha na defesa dos
direitos e interesses
legítimos dos Oficiais e
Eletricistas mercantes.
Reconhecido por sua
atuação independente e
forte, o nosso Sindicato
conquistou importantes
vitórias ao longo dos anos
e luta para mantê-las.
O apoio e a participação
dos Oficiais e Eletricistas,
na condição de
associados, são muito
importantes para
mantermos o nosso
Sindicato forte, com
capacidade para enfrentar
os desafios dos tempos
atuais, lutando por postos
de trabalho e melhores
condições a bordo das
embarcações e facilitando
o desenvolvimento
profissional de seus
representados. O
SINDMAR trabalha pelo
seu trabalho.

Seu emprego,
nossa luta!
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Curso Especial Básico de Conscientização sobre Proteção de Navio (EBCP)
promovido para marítimos de todas as categorias no Recife (PE) pelo SINDMAR e
sindicatos coirmãos

Curso Especial Básico de Navios-Tanques Petroleiros e para Produtos Químicos (EBPQ),
realizado com apoio do SINDMAR, no Recife (PE)

www.sindmar.org.br Novembro de 2016

(à esq.),
Pernambuco, Laura Teixeira
A Delegada do SINDMAR em
rães
Fiscal do Trabalho Igor Guima
se reuniu com o Coordenador
sença
da RN-72, que garante a pre
para discutir o cumprimento
ras
do de embarcações estrangei
de marítimos brasileiros a bor

Reunião entre a Delegada do SINDMAR Lorena Silva (de branco) e
o novo comando da Capitania dos Portos do Espírito Santo

Alunos da
EFOMM/CIABA
em palestra
na Delegacia
Regional do
SINDMAR de
Belém (PA) e,
ao centro, o
Delegado Darlei
Pinheiro

A Delegacia
do SINDMAR
em Belém
(PA) reuniu os
associados para
palestra com
especialista
em Previdência
Social
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Em palestra
no CIABA, o
Delegado do
SINDMAR
Darlei Pinheiro
defendeu
melhores
condições de
trabalho para os
marítimos

A luta por um trabalho decente e seguro para os marítimos
Em 29 de setembro, o Delegado do SINDMAR em
Belém (PA) Darlei Pinheiro realizou palestra no Centro
de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA) sobre
o tema “IMO – Transporte Marítimo e o Elemento
Humano”. Capitão de Longo Curso, Darlei falou para
representantes da comunidade marítima, alunos
e professores da Escola de Formação de Oficiais
da Marinha Mercante (EFOMM) sobre assuntos
como responsabilidade e compensação relativa às
reclamações por morte, dano pessoal e abandono de
marítimos; tratamento justo aos marítimos; e fadiga.
O Delegado expressou a preocupação do SINDMAR
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com a situação dos marítimos no Brasil e no mundo.
“Nós, marítimos, não vemos o menor movimento
dos órgãos competentes na direção de assegurar
limites realmente humanos para um trabalho sem
fadiga e seguro. A fadiga a bordo não se combate só
com melhor remuneração, mas, sim, com um maior
número de tripulantes para dividir tarefas. Não há o
menor movimento dos governos na direção da garantia
de emprego aos seus nacionais. Não há o menor
movimento na direção de uma verdadeira ligação entre
o armador e a bandeira de registro da embarcação para
garantir um link genuíno”, afirmou.
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ARTIGO| Fernando Brito |

Reprodução de Artigo do Blog Tijolaço, 12/9/2016

O norueguês
vem dar
conselhos
para o nosso
petróleo: “não
façam o que
fazemos!”
A Folha publicou recentemente
uma entrevista (ver imagem)
com o presidente da petroleira
norueguesa Statoil, Eldar
Saetre, que passou a semana
no Brasil para engrossar o coro
das multinacionais do setor
por mudanças nas regras para
exploração de petróleo no país.
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Diz o senhor Saetre, muito zeloso dos interesses da

estatal da Noruega, como já deixa claro o nome da empresa,
que “para atrair empresas estrangeiras como a Statoil, é muito
importante ser mais flexível com relação ao papel da Petrobras.
Porque também gostamos de operar [a exploração dos campos], de ter a oportunidade de usar nossa tecnologia e nossas
competências para criar valor para o país”.
Os noruegueses, claro, estão defendendo seus interesses – e
já abocanharam um dos mais promissores campos do pré-sal,
o de Carcará, na Bacia de Santos. Mas você quer saber como
eles fazem lá com o petróleo deles, nas águas do Mar do Norte?
É exatamente como faz – ao menos até agora – a nossa
Lei de Partilha. Aliás, é mais dura: ao menos 50% de participação estatal, obrigatória. A gestão das reservas é controlada
pela estatal Petoro – equivalente à nossa Pré-Sal Petróleo –
e grande parte é operada pela Statoil. Os recursos vão, tal
como no modelo brasileiro (moldado à semelhança do norueguês), para um fundo.
Aliás, a economia norueguesa é fortemente estatizada: pertencem ao governo 37% de todas as ações de empresas do país
negociadas em bolsa, como registra o ótimo correspondente do
Estadão, Jamil Chade.
Independente apenas desde 1905, a Noruega rejeitou em
duas votações nos últimos 40 anos a ideia de fazer parte da
União Europeia.
Mas o modelo norueguês também tem outro componente:
a forte presença do Estado em praticamente todos os campos
da economia. Segundo especialistas, essa tendência começou
depois da 2.ª Guerra Mundial, quando o governo nacionalizou
empresas ligadas à Alemanha. Assim, o Estado ficou com 44%
das ações da Norsk Hydro, tem participação de 37% na Bolsa de
Valores de Oslo e em dezenas de empresas.
O capitalismo de Estado fez com que economistas ironizassem a situação chinesa. Uma piada contada entre analistas
aponta que, no fundo, o modelo desenvolvido pelo Partido Comunista Chinês nos últimos dez anos não passa de uma cópia
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do modelo norueguês existente há meio século.
Imaginem se aqui o governo controlasse quase 40% das
empresas, o que diriam? Bem, no mínimo que viveríamos num
comunismo opressivo.
Foi esse modelo que tirou a Noruega da condição de um
dos países mais pobres da Europa e elevou-a à condição de
maior Produto Interno Bruto per capita do mundo: acima de
US$ 100 mil, o dobro do dos EUA.
Óbvio que, como se trata de uma nação de pequeníssima
população – tem seis milhões de habitantes, o mesmo que a
cidade do Rio de Janeiro – os efeitos são mais rápidos e a gestão
da economia mais simples. E, sobretudo, tem uma escala de
mercado interno muito pequena, que torna dispensável – enquanto para nós é vital – a industrialização pesada e a produção interna de bens.
Mesmo assim, no início da exploração de petróleo estabeleceram políticas ultraprotecionistas de conteúdo local. Depois, com um parque de fornecedores estabelecido e tecnologicamente capaz, abrandaram-nas.
Volto ao petróleo: o senhor Eldar Saetre não é cínico ao
ponto de dizer que dividir a operação da extração de óleo aqui
seriam bom se isso não fosse feito lá.
É, mas vejam como: é o Estado norueguês, através da Pe-

toro, quem define quanto será extraído por poço, para evitar a
predação das reservas (nos períodos de baixo preço, uma multi poderia tirar mais das reservas mais taxadas proporcionalmente e preservar outras, suas próprias ou de baixa taxação) e
a Statoil tem o direito de fiscalizar todas as plataformas, definir
normas operacionais e acompanhar o ritmo de extração.
Só tem um probleminha: o petróleo do Mar do Norte está
acabando. Hoje, é apenas um terço do que era no auge, no ano
2000. E o que restou está em poços de menor produção e, portanto, custo mais alto.
O contrário do nosso pré-sal, que está apenas começando.
Em oito anos, com menos de 2% dos poços existentes no Mar
do Norte, já retiramos de lá praticamente a quantidade de óleo
que hoje extraem.
É por isso que os noruegueses estão mandando executivos
para onde haja petróleo em quantidade. Mandaram um para
cá, atrás de Temer e outro para o México.
Estão topando tudo para não secarem junto com seu petróleo. Inclusive, e principalmente, comprar megajazidas, com
custo de exploração 70% menores do que têm por lá, a preço
de banana.
Estão defendendo o país com quem se identificam, a
Noruega.
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Acordos Coletivos
O cenário econômico influencia
significativamente o andamento
dos Acordos Coletivos de
Trabalho (ACT), mas o que,
de fato, define as conquistas
dos trabalhadores é a atuação
do Sindicato na mesa de
negociação e o engajamento dos
seus representados na luta pela
garantia dos seus direitos. O
SINDMAR trabalha sintonizado
com os Oficiais e Eletricistas
mercantes, desde a elaboração
da pauta de reivindicações
e a discussão das propostas
até o acompanhamento do
cumprimento das cláusulas,
depois da assinatura do
ACT. Cada negociação tem
características particulares que
requerem estratégias específicas e
movimentos precisos para que a
luta leve à vitória. A ação sindical
precisa da participação de seus
representados. Juntos somos
mais fortes!
Acompanhe as assinaturas mais
recentes e seus destaques:
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ACT JAN DE NUL
2016-2018
w ACT com vigência de 2 (dois) anos, de 1/03/2016 a 28/02/2018;
w Manutenção das cláusulas não modificadas pelo ACT 2016-2018;
w Manutenção do regime de trabalho 1x1;
w Reajuste salarial retroativo à data-base com reposição integral da
inflação acumulada no período (INPC);
w Previsão de correção das remunerações e valores do ACT na data
base do segundo ano da vigência, com a aplicação do percentual do
INPC acumulado no período;
w Reajuste no vale-alimentação retroativo à data-base;
w Reajuste na ajuda de custo retroativo à data-base.

ACT EXCELERATE
2016-2018
w ACT com vigência de 2 (dois) anos, de 1/05/2016 a 30/04/2018;
w Manutenção das cláusulas não modificadas pelo ACT 2016/2018;
w Redução do tempo máximo embarcado para 28 dias;
w Reajuste salarial retroativo à data base com ganho superior à
inflação acumulada no período (INPC);
w Previsão de correção das remunerações e valores do ACT na database do segundo ano da vigência, com a aplicação do percentual do
INPC acumulado no período;
w Reajuste no vale-alimentação retroativo à data-base;
w Previsão de pagamento de vale-alimentação extra a ser creditado
no mês de dezembro de cada ano;
w Reajuste na ajuda de custo retroativo à data-base.

ACT LIBRA
2016-2017
w ACT com vigência de 1 (um) ano, de 1/04/2016 a 31/03/2017;
w Manutenção das cláusulas não modificadas pelo ACT 2016-2017;
w Reajuste salarial retroativo à data-base garantindo a reposição
integral da inflação do período (INPC);
w Criação de um grupo de estudo para análise da implementação
do regime de trabalho 1x1 para todos os marítimos, composto por
representantes da empresa e das Entidades Sindicais, que terá o prazo
máximo de 180 dias para apresentação da conclusão do estudo;
w Implantação de vale-alimentação extra com previsão de pagamento
em dezembro de 2016.
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ACT PETROBRAS
2015-2017
w ACT com vigência de 2 (dois) anos, de 1/11/2015 a
31/10/2017;
w Manutenção das cláusulas não modificadas pelo ACT
2015/2017;
w Reajuste de itens econômicos como soldadas básicas,
gratificações, remuneração mínima (RMNR), etapa e auxílio
uniforme, com reposição integral da inflação do período
(IPCA), retroativo a novembro de 2015;
w Reajuste nas tabelas de benefícios educacionais, programa
jovem universitário, adicional do Estado do Amazonas e
tabelas de AMS;
w Criação da gratificação do Primeiro Oficial de Máquinas

quando exercendo a função de Chefe de Máquinas;
w Redução de 10 para 8 dias de acúmulo de débitos de folga
especial;
w Inclusão de cláusula que estenderá o sistema de horário
flexível, nas unidades onde é praticado, aos empregados
marítimos em prestação de serviço em terra;
w Alteração na cláusula da função gratificada do Capitão
de Manobra com previsão de um valor complementar de
manutenção de vantagem para evitar que haja perda em
virtude de promoção na carreira;
w Compromisso da empresa em manter os dirigentes sindicais
com o pagamento da remuneração pela Petrobras.
Continua na próxima página

Associados e associadas do SINDMAR,
cadastrados em nosso site, podem conferir e baixar
os Acordos Coletivos de Trabalho acessando:

www.sindmar.org.br/acts
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Acordos Coletivos
ACT TRANSPETRO
2015-2017
w ACT com vigência de 2 (dois) anos, de 1/11/2015 a
31/10/2017;
w Manutenção das cláusulas não modificadas pelo ACT
2015/2017;
w Reajuste de itens econômicos como soldadas básicas,
gratificações, remuneração mínima (RMR), etapa e auxílio
uniforme, com reposição integral da inflação do período
(IPCA), retroativo a novembro de 2015;
w Reajuste nas tabelas de benefícios educacionais, programa
jovem universitário, adicional do Estado do Amazonas e
tabelas de AMS;
w Criação da gratificação do Primeiro Oficial de Máquinas
quando exercendo a função de Chefe de Máquinas;
w Redução de 10 para 8 dias de acúmulo de débitos de folga
especial;
w Inclusão da cláusula de proteção do trabalhador na dispensa
sem justa causa;
w Opção de substituição da Etapa por vale-alimentação/
refeição, mediante decisão individual dos empregados
marítimos;
w Compromisso da Transpetro de realocação dos empregados
marítimos em outras atividades, embarcados ou não,
associadas às atividades dos marítimos, em caso de excedente
de pessoal;
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w Compromisso da Transpetro em instituir fórum de discussão
em conjunto com as Entidades Sindicais, considerando a
aplicação do regime 1x1 e o pacote remuneratório, com
previsão de conclusão em até 120 dias após a assinatura do
acordo;
w Em decorrência da mediação com o TST motivada pela
greve dos marítimos, a empresa se comprometeu a apresentar
estudo sobre a composição do efetivo do GIAONT e dos meios
de execução da atividade, visando a revisão da cláusula do
GIAONT, a ser concluído em até 120 dias após a assinatura do
acordo;
w Manutenção da assistência multidisciplinar de saúde para
empregados, aposentados, pensionistas e seus respectivos
dependentes dentro dos critérios da AMS;
w Compromisso da empresa em manter os dirigentes sindicais
com o pagamento dos salários pela Transpetro desembarcados
para cumprimento de mandato sindical.
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