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editorial

Severino Almeida Filho
Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF

A primeira década do nosso SINDMAR
E

m 2010, ano em que a Organização
Marítima Internacional (IMO)
elegeu como “O Ano do Marítimo”,
o nosso Sindicato unificado completa 10 anos de existência com
contínuo crescimento entre lutas e
conquistas.
Em 16 de março de 2000, em
histórica Assembleia conjunta, os
dois Sindicatos que representavam os
Oficiais de Náutica e de Máquinas, separadamente, concluíram um longo
e penoso processo de Unificação
administrativa e política e venceram
a mentalidade negativa, mesquinha
e pouco inteligente, traduzida pela
expressão usual à época: “água e
óleo não se misturam”.
Olhado assim, depois de uma
década, parece que não foi tão
complexo, difícil e arriscado o processo. Ao atrelar uma condição física,
própria de determinados líquidos, às
relações de interesse sindical entre
Oficiais de diferentes especialidades,
demonstravam aqueles opositores
da razão os parcos limites de suas
compreensões e mentalidade, à
época. Hoje, é quase impensável
que vivemos 69 anos organizados
em Sindicatos separados. Quase não
se ouvem comentários e recordações
referentes àquela difícil época em
que, em meio ao quase desapareci-
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mento de nossa Marinha Mercante,
nós nos digladiávamos num embate
desnecessário e suicida, entre a razão
e a mediocridade de visão.
Exatos quatro anos depois desta
histórica Assembleia, nós realizávamos outra. Como resultado de quase
dois anos de medidas administrativas temporárias, concretizávamos
a união definitiva, administrativa e
política, também com os Eletricistas
Mercantes. Temos orgulho de havermos realizado mais esta Unificação
quando sequer se cogitava de estes
companheiros virem a ter a possibilidade de se tornar Oficiais Mercantes.
Realidade tão próxima, agora.
Iniciamos o ano de 2010 de forma
significativa, adquirindo uma área
de 845.000 metros quadrados à distância de uma hora e meia de carro
do Centro do Rio de Janeiro, onde
iniciaremos, em breve, as obras do
primeiro Centro de Lazer, Educacional
e de Treinamento, que incluirá instalações ampliadas de nosso Centro
de Simulação Aquaviária (CSA),
ainda mais funcional e moderno.
Inauguramos, assim, o espaço indispensável, passada a primeira década
de existência do nosso SINDMAR
para o primeiro dos Centros com
tais características, das quais tanto
necessitamos.

No conjunto das ações comemorativas, faremos entregar, próximo
à data de aniversário do nosso
SINDMAR, um filme dedicado a
comemorar, com vários importantes registros, tão significativa data.
Entregaremos, também, dados de
estudos comparativos da Fundação
Getulio Vargas sobre os avanços
ocorridos em nossa relação salarial
ao longo da década passada.
Mas nem só com boas notícias
iniciamos a nova década: o problema
crônico que nos persegue há décadas, relacionado ao inadequado e
não poucas vezes absurdo tratamento na entrada de nosso pessoal e seus
familiares em portos e terminais,
não dá mostras de amainar. O artigo
que publicamos nesta edição nos dá
bem a medida da parca compreensão
de autoridade que deveria cumprir
com os seus deveres, sem penalizar
o exercício profissional de quem
quer que seja. Pior, os reiterados
absurdos, com os quais nos penalizam, configuram um desserviço à
nação, desestimulando jovens para
a difícil atividade profissional a que
se dedicam, além de exasperar os
mais antigos. Simplesmente não
demonstram sensibilidade nem preparo para o exercício das autoridades
competentes.

Por sua vez, as nossas companheiras, particularmente no que se
refere à maternidade, continuam
sem uma proteção do Estado, que
embora lhes esteja a fomentar suas
dedicações à vida profissional no
mar, não lhes possibilita o desenvolvimento de gravidez sem risco.
O que antes era uma exceção que
penalizava umas poucas gestantes
embarcadas, hoje se revela num
crescente proporcional ao grande
aumento da participação feminina
em nossa atividade.
Cabe também o registro da difícil
relação de trabalho, que não raro
ocorre a bordo, na convivência entre
estrangeiros e tripulantes brasileiros. A agressão inominável sofrida
por um companheiro, vinda de um
Comandante despreparado para a
sua importante missão, a qual foi
registrada em imagens produzidas
por celular de outro companheiro,
demonstra bem a necessidade de
não só proceder a critérios rigorosíssimos para a autorização de
estrangeiros entre nós, bem como o
registro daqueles que, autorizados,
barbarizem uma relação entre profissionais que deveria se pautar por
respeito e retidão. Em relação a tais
animais a bordo, não se deve arriscar
que retornem às nossas águas.

Estas questões dão bem a noção
do quanto os próximos anos nos
cobrarão de trabalho e dedicação, a
todos nós que fazemos o SINDMAR.
Como em editoriais passados já registramos, por mais que façamos, não
alcançaremos o paraíso nas relações
de trabalho. Isto não nos é possibilitado realizar ou conquistar no regime
que vivemos. O SINDMAR, como de
resto qualquer outro Sindicato, não
é fiel da chave do paraíso. É antes,
o instrumento indispensável para
que não nos lancem no inferno e
busquemos melhorar nossas relações
de trabalho. Para isto, a contribuição
de todos torna-se imprescindível. Há
força na união e dela precisamos.
Uma feliz nova década para todos
os nossos companheiros e para todas
as nossas companheiras, repleta de
novas conquistas pessoais e coletivas,
com muita determinação na luta para
realizá-las.
Boa leitura e nossas habituais e
orgulhosas saudações marinheiras.
Severino Almeida Filho
SINDMAR – Presidente
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A voz do Marítimo
Seabulk: intransigência
que gera perdas e prejuízos
“Muitas empresas do setor offshore insistem em que
há falta de oficiais no mercado na tentativa de flexibilizar
direitos conquistados pela nossa Representação Sindical. A
Seabulk, por exemplo, perdeu recentemente cinco marítimos das embarcações S.Brasil e S.Angra devido à intransigência em avançar na oferta de melhores condições de
trabalho para os funcionários do quadro de mar. Sabemos
que a companhia se mantém inflexível nas negociações
coletivas. Com isso, outras empresas, que acenam com
melhores condições de trabalho e salários, além de reterem
os melhores profissionais, tornam-se atrativas para os que
estão na companhia sob tais condições.”

Mercosul Line: querem roubar nossos
postos de trabalho
“Nos navios da Mercosul, braço brasileiro da Maersk, as
garantias são do Leste europeu. Um desses senhores, do
navio Mercosul Suape, perguntou-me se eu falava inglês. Ao
responder que sim, a frase seguinte dele foi dizer que nós
brasileiros não éramos profissionais. É lógico que o deixei
falar, só indagando o necessário para que ele justificasse
sua afirmação. Devo dizer que era bastante pueril, embora
ele estivesse dando ênfase ao fraco desempenho de nossos
eletricistas. Outro fraco argumento era que ninguém falava
inglês. Grande mentira! Além de desagravá-lo, terminei

Tábua das Marés

por fazê-lo perceber que, se estava entre brasileiros, ele
é que deveria falar nossa língua. A propósito, seu inglês
era sofrível. Resumindo, esses senhores estão pleiteando
o lugar de nossa classe.”

MARÉ

ALTA

Fazendo a coisa certa

MARÉ

BAIXA

Ao sabor do vento na Abeam

Enquanto companhias propagam como solução para superar os

A Abeam, que por diversas ocasiões afirmou que o pagamento por

Desrespeito no controle de acesso
aos portos no Espírito Santo

efeitos da crise econômica a ideia de que o rancho da tripula-

fora seria uma forma de estimular a retenção dos melhores oficiais,

ção deva ser reciclado, outras empresas sabiamente investem

troca de discurso como mudam as marés. Ao ler o estudo feito por um

“Como Oficial, marítima brasileira, funcionária de uma
das maiores companhias de navegação do país, atuando
em uma atividade estratégica para a economia nacional,
e mulher, sinto-me ultrajada com o que aconteceu no
controle de acesso a um dos terminais de Vila Velha. Há
alguns meses, quando tentei ingressar no navio Tangará, do
Sistema Petrobras, fui barrada pelos seguranças do porto.
Mesmo estando com a devida autorização do Comandante
da embarcação, que é o Oficial de Proteção de Navios (SSO)
de acordo com as normas do ISPS Code, permaneci por
duas horas na entrada do porto e não consegui embarcar.
A justificativa para tal absurdo foi dada pela guarda portuária local com a disparatada pergunta: ‘O que uma mulher
sozinha quer fazer no porto às 21 horas? Além do mais,
neste terminal é vetada a visita de familiares’. Como é
possível tanta ignorância e desrespeito? As mulheres estão
na Marinha Mercante há anos e estes senhores, que lidam
diariamente com essa atividade, desconhecem isso e os
princípios básicos de respeito e educação com qualquer
ser humano? Sinceramente, é um absurdo!”

na coerência. Ao ler na UNIFICAR esta denúncia, a Norsul

mestre e doutor da Uerj sobre a reserva estratégica de oficiais, um re-

apressou-se em revelar o programa nutricional especialmente

presentante da entidade disse: “Se estão sobrando oficiais no mercado,

desenvolvido para os tripulantes dos graneleiros e empurradores

então já podemos oferecer menores remunerações”. Tal contrassenso

da companhia.

foi prontamente rebatido pelo SINDMAR à mesa de negociação.

Eleição para Cipa marítima
Seguindo o exemplo de outras companhias que realizaram o

A empresa divulgou que encerrou o terceiro trimestre de 2009 conta-

processo eleitoral para a Comissão Interna de Prevenção de

bilizando um crescimento de 28% em relação ao mesmo período de

Acidentes, a Galáxia Marítima e a Pan Marine informaram ao

2008. Mesmo assim, na reunião para negociar o novo ACT, a Log-In

SINDMAR sobre a eleição para a gestão 2010. A reivindicação

apresentou um corolário de justificativas para manter-se “cautelosa” em

de acompanhar o processo de eleição de Cipa marítima das

avançar nas propostas aos representados do SINDMAR. Diante destes

empresas para verificar a clareza do pleito é uma antiga luta do

resultados ascendentes, fica difícil entender o porquê do chororô.

Sindicato, que busca transparência às eleições.

Do virtual ao real

A sua cidade ainda não possui convênio com o SINDMAR? Se
você tiver interesse que o melhor estabelecimento de ensino do

Seabulk: por que será?
A companhia, que está no mercado brasileiro há aproximadamente

O estaleiro Atlântico Sul, em Suape, que recebeu inúmeras acusa-

cinco anos, prometeu que seria sinônimo de boas práticas para o

ções de ser virtual na época de seu projeto, já está funcionando

setor. Hoje, a empresa é cada vez mais uma péssima referência. Fica

e tem previsão de entregar a primeira embarcação em 2010. O

a pergunta: por que a rotatividade de seu pessoal é alta e por que o

navio do tipo Suezmax, encomendado pela Transpetro, faz parte

nível de acidentes é elevado?

do Programa de Modernização e Expansão da Frota da estatal e
terá capacidade para transportar um milhão de barris de óleo.

Juntando-se aos bons I

SINDMAR analisa proposta de convênios

O retorno do chororô na Log-In

Desrespeito sem limite na Brasdril
O MP instaurou inquérito civil e ação civil pública contra a empresa por
inúmeras irregularidades verificadas pela Coordenação de Inspeção

A assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho pioneiro para os

do Trabalho Portuário e Aquaviário. A ação foi decorrente de denúncia

marítimos que atuam na cabotagem da companhia H.Dantas

feita pelo SINDMAR. A companhia realizava controles de ponto paralelo

após 95 anos de existência do Grupo mostra a predisposição da

para não pagar os repousos semanais dos tripulantes. O desrespeito

companhia em oferecer melhores condições de trabalho para

desaguou em oito autos de infração.

seus empregados.

Juntando-se aos bons II

Transocean e Noble estão remando contra a maré
Enquanto diversas empresas de navegação, nas negociações coletivas,

A Van Oord Dragagens do Brasil reconheceu a necessidade de

acabam se convencendo que investir em seus empregados é uma

seu município ou estado, ou a academia, ou o clube que você

regularizar a situação laboral dos representados do SINDMAR

excelente medida para ter melhores resultados, Noble e Transocean

frequenta ofereça desconto para os associados do SINDMAR,

que tripulam suas embarcações. Este primeiro ACT traz avanços

seguem outro rumo. Ambas se recusam a negociar os ACTs para seus

significativos como um reajuste remuneratório substancial e a

oficiais e eletricistas. Se continuarem nessa rota, seguirão o mesmo ca-

implantação do vale alimentação.

minho da Brasdril, que desrespeita a legislação trabalhista brasileira.

envie para o e-mail convenio@sindmar.org.br o nome da empresa
que você queira que seja conveniada, o telefone, o endereço.
A comissão de convênios do SINDMAR analisará cada proposta.
6
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Revista UNIFICAR Publicação do SINDMAR
Sede: Av. Presidente Vargas 309/14º, 15º e 16º andares
Centro, Rio de Janeiro/RJ • CEP 20040-010

Cartas

Cartas para esta seção:
imprensa@sindmar.org.br

Tel. (21) 3125 7600 Fax (21) 3125 7640
www.sindmar.org.br • sindmar@sindmar.org.br
E-mail revista: imprensa@sindmar.org.br

Na defesa dos interesses
da classe

DIRETORIA SINDMAR
PRIMEIRO PRESIDENTE Severino Almeida Filho
Segundo Presidente José Válido Azevedo da Conceição
DIRETOR-SECRETÁRIO Odilon dos Santos Braga
Primeiro Diretor Financeiro Nilson José Lima
Segundo Diretor Financeiro Jailson Bispo Ferreira
Diretor DE comunicação Paulo Rosa da Silva
Diretor PROCURADOR Marco Aurélio Lucas da Silva
Diretor de Educação e Formação Profissional José Nilson Silva Serra
Diretor DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS Darlei Santos Pinheiro
Diretor DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Nelson Nunes
Delegacia de Belém Av. Governador José Malcher, 168, salas 201, 218 e 219 Nazaré, Belém/PA
CEP 66035-100 Tel. (91) 3345 3460, 3345 3461, 3345 3462 e 3345 3459 secretariapa@sindmar.org.br

José Glayshonn – 2OM

Delegacia de Fortaleza Rua Oswaldo Cruz, 1, salas 1601 e 1602, Meireles, Fortaleza/CE
CEP 60125-150 Tel. (85) 3266 4224 secretariace@sindmar.org.br

Mais avançado
do mundo

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

Arruda (JP 19622 RJ) jornalista assistente Luciana Aguiar (JP 28940 RJ) CAPA e design

“Recebi o certificado
ilimitado de Operador de
Posicionamento Dinâmico
e o Log Book do IMCA
graças ao curso DPA-5
do CSA. Hoje, minhas
qualificações são melhores
para o exigente campo
de trabalho do mercado
offshore. Parabenizo o
SINDMAR e a Fundação
Homem do Mar pelas
conquistas alcançadas
em prol da valorização
e treinamento no mais
avançado centro de
simulação e treinamento
de DP no mundo.”

Fernando Braga Revisão – Português Shirlei Nabarrete Nataline versão em inglês 

Sérgio Barroso da Luz – CCB

Delegacia no Rio Grande Rua Conde de Porto Alegre, 107, Rio Grande/RS
CEP 96200-330 Tel. (53) 3231 8185 secretariars@sindmar.org.br
Delegacia de Macaé Em breve, novo endereço. secretariamc@sindmar.org.br
Delegacia de Santos Avenida Ana Costa, 79, conjunto 62, Gonzaga, Santos/SP
CEP 11060-001 Tel. (13) 3232 2373 secretariasp@sindmar.org.br
Delegacia de Paranaguá Rua Rodrigues Alves, 800, sala 402, Edifício Ambassador Trade Center,
Costeira, Paranaguá/PR CEP 83203-170 Tel. (41) 3422 0703 secretariapr@sindmar.org.br
Delegacia de Vitória Rua Professor Almeida Cousin, 125, salas 401/402/422, Enseada do Suá,
Vitória/ES CEP 29050-565 Tel. (27) 3201 4772 secretariaes@sindmar.org.br

FILIADO À:

FILIADO À

Expediente
Ediç ão A ssessoria de Imprensa do SINDM AR Jornalista ResponsáveL Marcio

Edson Areias Produção Sol Gráfica TIRAGEM 15 mil exemplares
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“Gostaria de agradecer ao
SINDMAR pelas relevantes
conquistas para seus
associados, grupo que
pertenço desde 1990.
Destaco a nossa Delegacia
no Ceará, que sempre é
prestativa e envolvida em
nossas causas e interesses.
Muito bom trabalho e que
se mantenha sempre neste
rumo de boas conquistas.”

Número 28

Manual Básico de
Aplicações da Logomarca

No topo do mundo
“Parabéns ao SINDMAR
pelo excelente centro
de treinamento, que
com certeza está entre
os mais modernos do
mundo. Como trabalhador
portuário, fico triste
por não ter a mesma
oportunidade de buscar
qualificação profissional
em centros modernos
como o CSA.”
Cícero Gonzaga – Portuário

Mercado de trabalho
equilibrado
“É com grande satisfação
que vejo a constante
preocupação do SINDMAR
em relação à valorização
do profissional do mar.
Também é gratificante
ver os estudos inerentes
ao número da mão
de obra para o futuro
próximo. Porém, ressalto
a importância do controle
para que este número não
vire excedente.”

Investindo em pessoas

Francisco Monteiro – 1OM

“Realmente o CSA é um
grande passo no processo
da capacitação da mão de
obra do nosso país. Temos
de ir juntos com os avanços
tecnológicos, pois assim
diminuiremos as falhas e os
erros por má operação ou
falta de conhecimento.”

Legítimo representante
dos oficiais mercantes

“Gostaria de renovar meus
sinceros agradecimentos ao
SINDMAR por todo apoio e
incentivo recebidos na
ocasião de meu retorno
à atividade marítima,
ocorrido a exatamente
quatro anos.”

“O nosso SINDMAR, através
do nosso companheiro
Severino e sua competente
equipe, continua, sem
medir esforços, a lutar por
melhores condições sociais
e por respeito aos oficiais
quando embarcados. Há
também a luta incessante
da defesa de nossos postos
de trabalho, já que os
tubarões estão querendo
atacar-nos alegando falta
de qualificação dos oficiais
mercantes brasileiros e
falta de oficiais homens
e mulheres para tripular
navios.”

Paulo Alcantara do Nascimento – 2OM

Pedro Moraes – 2OM

Lourival Taveira Lobão Neto

De volta aos mares II

Revista UNIFICAR

De volta aos mares I

“Além de nos manter bem
informados quanto ao
que se passa no universo
marítimo, ainda nos
contemplam com fortes
emoções, como a solenidade
em que a Oficial Hildelene
passou ao Comando de um
petroleiro. Graças à revista
é que tenho a oportunidade
de acompanhar o trabalho
do SINDMAR, que sempre
defende com dignidade
e coragem os direitos dos
homens do mar. Ficou
excelente a última edição da
Unificar!”

“Fiquei afastado da vida
marítima por 13 anos.
Agradeço ao SINDMAR pelo
empenho e competência
de fazer o Estágio
Supervisionado numa
empresa da navegação
tradicional. Foram três
meses extremamente
proveitosos.”

João Manuel F. S. C. Maio – Médico

Sede própria em Belém
“Com satisfação, envio
meus parabéns à Diretoria
do SINDMAR, tendo
à frente este grande
timoneiro Severino, pela
inauguração de nossa
delegacia própria em
minha cidade (Belém).
Isto é motivo de orgulho
a todos nós, oficiais e
eletricistas mercantes. Que
Deus abençoe e continue
iluminando seus passos
em prol de uma Marinha
Mercante forte e coesa.”

Alexandre Pereira – 2OM

Vida saudável a bordo
“Após a leitura da edição
número 27 da UNIFICAR,
decidimos informar que,
visando à promoção da
saúde e bem-estar de
nossos marítimos, a Norsul
implantou, desde o início
de 2009, um programa
nutricional a bordo de
sua frota de graneleiros
e empurradores. Este
programa engloba a
elaboração de cardápios
mais balanceados e
treinamento de todo
pessoal de cozinha. Há,
ainda, palestras sobre
hábitos alimentares e
manutenção de uma vida
saudável.”
Carloni – Norsul

Antonio Castro Mamoré –
Chefe de Máquinas
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Aviso aos navegantes
O SINDMAR cresce e suas
delegacias também
Focado no presente e no futuro, o
SINDMAR busca atender à demanda
direta de seus associados e associadas
ao longo da costa brasileira, especialmente com o crescimento do apoio
marítimo. A formação sindical não é
gerada espontaneamente; é um processo de estudo, investimento e acúmulo
de experiência. Pensando a longo prazo,
a Diretoria do SINDMAR gostaria de investir em novos quadros para atender
ao seu crescimento. Se você é nosso
(a) associado (a) há pelo menos quatro
anos e tem interesse em assuntos sindicais, tem pelo menos dois anos de experiência de embarque, possui vínculo
empregatício exercendo a atividade de
Oficial ou Eletricista Mercante, e é fluente na língua inglesa (escrita e falada),
remeta-nos seu currículo acompanhado
de um texto explicitando as razões
sobre seu interesse e sua visão sindical
para o e-mail sindmar@sindmar.org.br.
Os melhores serão selecionados
para o atendimento futuro de nossa
Representação Sindical.

Revalidação da Certificação
para Navios-Tanque
Recomenda-se atenção aos oficiais
que estão embarcados ou que queiram
embarcar em navios-tanque para a determinação da Diretoria de Portos e Costas
(DPC) quanto à revalidação da certificação
para operar esse tipo de navio.
A partir do final de 2008, a DPC determinou que a certificação referente a
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operação em navios-tanque (petróleo,
químico e gás), prevista no Capitulo V
da Convenção STCW 78/95, tivesse a
validade de cinco anos.
Assim sendo, após a primeira
certificação para operar esses tipos de
navios, normalmente concedida pela
aprovação em um Curso Especial de
Segurança em Operação de Carga em
Navios Petroleiros /em Navios-Tanque
para Gás Liquefeito/ em Navios-Tanque
para Produtos Químicos (ESOP/ESOG/
ESOQ), ou no caso de familiarização
pelo Curso Especial de Familiarização
em Navios-Tanque (EFNT) ou pelo estágio de três meses a bordo de um naviotanque. Para as demais revalidações,
após esse período inicial de cinco anos,
é necessário que o oficial comprove ter
embarcado pelo menos um ano, nos
últimos cinco anos, em navio-tanque
do tipo cuja certificação se quer revalidar. Por exemplo: se quiser revalidar
certificação referente a petroleiro,
deverá comprovar embarque de pelo
menos um ano nos últimos cinco anos
em navio petroleiro. Se quiser revalidar
a certificação de petroleiro e gaseiro,
deverá embarcar um ano no navio
petroleiro e um ano no navio gaseiro
nos últimos cinco anos.
Caso o Oficial Mercante não comprove o embarque citado anteriormente, será necessário que faça
novamente o curso ou os cursos para
os quais ele queira revalidar a sua
certificação.
Atento a esse problema, o SINDMAR
já encaminhou sugestão para a Diretoria
de Portos e Costas a fim de que os oficiais possam obter a revalidação de sua

certificação em tempo relativamente
curto e de maneira que melhor atenda
aos seus interesses.

Cursos de DP no CSA
Fique atento. Costumeiramente, o
mais avançado centro de simulação
do mundo organiza novas turmas
para os cursos básico e avançado de
Posicionamento Dinâmico. Os interessados devem ficar atentos ao site
do SINDMAR e ao Boletim Eletrônico
do Sindicato para saber a data de
abertura das inscrições destes cursos.
Os oficiais mercantes podem entrar
em contato pelo telefone da Sede do
SINDMAR: (21) 3125-7600.
Os marítimos que concluírem e
forem aprovados no curso avançado de
DP do Centro de Simulação Aquaviária
receberão o Log Book e terão reconhecimento internacional, já que o curso
de Posicionamento Dinâmico no CSA é
homologado pelo Nautical Institute, renomada entidade localizada em Londres.

Alteração no tempo de
embarque
Seguindo sugestão do SINDMAR,
a Diretoria de Portos e Costas realizou modificações no Anexo 2 A da
NORMAM-13, publicadas pela Portaria
Nº 73 /DPC de 9 de julho de 2009.
Esta Portaria altera de três para dois
anos o tempo de embarque necessário para que os 2ON oriundos do
Curso de Adaptação para Oficiais de
Náutica (ASON) possam ascender à
categoria de 1ON.
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ministrou a palestra O papel dos Sindicatos na Segurança
do Transporte Regional. No evento, o SINDMAR expôs sua
estrutura sindical, ressaltando que a atuação é feita em todo
país, através da Sede e das oito Delegacias.
O Presidente do Tribunal Marítimo, Vice-Almirante Luiz
Augusto Correia, que palestrou sobre os acidentes da navegação, destacou que “no Brasil temos uma média anual de
670 processos no Tribunal Marítimo decorrentes dos acidentes
na navegação”. Segundo ele, Belém e Manaus concentram a
maior incidência de acidentes na navegação. “Nos anos de
2006 a 2008 foram registrados 167 processos somente nas capitais do Pará e do Amazonas”, disse o Vice-Almirante Correia.
De acordo com o Tribunal Marítimo, 43% dos acidentes na
navegação ocorrem por imprudência, imperícia e negligência.
Nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2009.

SINDMAR

A Representação Sindical dos oficiais e eletricistas mercantes participou do I Simpósio da Amazônia de Segurança
no Transporte Regional Fluvial, que foi realizado no Centro de
Instrução Almirante Braz de Aguiar, em Belém. O SINDMAR

Belém contempla
formatura de oficiais
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Sindicato palestra para oficiais mercantes
O SINDMAR ministrou palestra sindical para os formandos
do Curso Especial de Acesso a Segundo Oficial de Náutica,
Acon, e do Curso Especial de Acesso a Segundo Oficial de
Máquinas, Acom, do Centro de Instrução Almirante Braz
de Aguiar. A palestra foi ministrada pelo Presidente do
SINDMAR, Severino Almeida, nas instalações da Sede própria
da Delegacia Regional, em Belém.

Em 2009, o Ciaba formou 42 oficiais mercantes que já
possuíam experiência a bordo de navios. Na ação do Sindicato,
juntamente com o Ciaba, a partir de 2009 o Centro de Instrução
começou a fazer curso de acesso para o pessoal de máquinas;
antes, o Acom só era feito no Rio de Janeiro. O SINDMAR conseguiu trazer este curso para o Ciaba e atender todo o pessoal
desta região do Brasil. No dia 25 de novembro de 2009.

SINDMAR visita Capitania
dos Portos de Pernambuco
O SINDMAR visitou a Capitania dos Portos de Pernambuco
e debateu o mercado de trabalho no Brasil dos oficiais mercantes. No encontro com o Capitão dos Portos, CMG José de
Andrade Bandeira de Melo, o SINDMAR apresentou o resultado
do estudo feito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
que aponta um equilíbrio no mercado de trabalho de oficiais
mercantes. De acordo com o estudo, não haverá desequilíbrio
nos próximos anos, diferentemente do que apontaram os
estudos realizados pelo Prominp e pelo Syndarma.
Ao final do encontro, a pedido da Capitania, o SINDMAR
detalhou o funcionamento do Centro de Simulação Aquaviária.
O CSA, que é o mais moderno do planeta, é administrado pela
Fundação Homem do Mar e está instalado na Sede do Sindicato,
no Rio de Janeiro. No dia 14 de setembro de 2009.

SINDMAR

SINDMAR

Os 52 alunos e 18 alunas do curso de formação de oficiais
da Marinha Mercante do Centro de Instrução Almirante Braz
de Aguiar participaram da tradicional solenidade de formatura
no Ciaba. O melhor aluno do curso de Máquinas da Escola de
Formação em 2009 é Renan Mendes Soares. O primeiro lugar
no curso de Náutica ficou com Leandro Custódio Cunha, que na
foto aparece com a terceira colocada do curso de máquinas,
Cristina Maria Braga Martins.
A cerimônia foi capitaneada pelo Comandante do IV Dis
trito Naval, Vice-Almirante Eduardo Monteiro Lopes, e pelo
Comandante do Ciaba, CMG César Castro. A solenidade ainda
contou com as presenças de autoridades civis e militares, do
SINDMAR, de representantes das empresas de navegação e de
familiares dos novos oficiais. Durante a cerimônia, o Sindicato
congratulou o Vice-Almirante Rodrigo Otávio Fernandes de
Hônkis, que assumiu o comando do IV Distrito Naval no final
do ano passado. No dia 10 de dezembro de 2009.

SINDMAR

SINDMAR discute segurança da navegação na Amazônia

13

Diário de Bordo

O SINDMAR se reuniu com a Companhia
Docas do Pará para tratar de assuntos relacionados à locomoção de oficiais e eletricistas mercantes no terminal em Belém.
O encontro contou com a presença do
administrador portuário, Carlos Ponciano,
do Supervisor do Terminal de Miramar,
Ailton da Silva, e do Gerente Regional da
Petrobras, João Alberto Soares, além do
Comandante Claudiomar Lima e do OSM
Jocenildo Palheta.
A Representação Sindical intermediou
a situação em que a Petrobras entregou
à CDPA documentação de automóveis
credenciados para acesso ao Terminal

de Miramar, na capital paraense. “Neste
primeiro momento, seis carros estão
autorizados a transportar marítimos que
embarcam e desembarcam no terminal.
Estamos atendendo uma solicitação feita
pelos comandantes com a intermediação
do SINDMAR”, destaca o Gerente Regional
da Petrobras, João Alberto Soares. O agente
marítimo Jaime Costa também ressaltou
que somente os carros credenciados pela
agência terão acesso às dependências do
terminal. Os veículos foram autorizados
no terminal de Miramar para os marítimos
que estão embarcando e desembarcando
e, em breve, a normativa para acesso de

material de uso pessoal deverá ser aprovada no âmbito do PROHAGE-PA, que é o
Programa de Harmonização das Atividades
dos Agentes de Autoridades nos Portos.
O Comandante Claudiomar destacou
que a luta por melhorias no acesso do tripulante deve ser contínua. “Agradecemos
pela intervenção do nosso Sindicato”, diz.
Segundo o administrador portuário, Carlos
Ponciano, nunca houve uma formalização
desta demanda. “O SINDMAR apresentou
à agência esta demanda. Criou-se, assim,
uma solução que gera conforto aos tripulantes”, afirma Ponciano. No dia 5 de
novembro de 2009.

Capitaneada pelo Diretor de Portos
e Costas, Alte Paulo José Rodrigues de
Carvalho, e pelo Comandante da EFOMM,
Contra-Almirante José Carlos Mathias,
a solenidade de formatura dos 146
alunos e alunas do Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha reuniu familiares dos formandos, autoridades civis e
militares, SINDMAR, sindicatos marítimos
coirmãos e representantes de companhias de navegação. Os 97 alunos e 49
alunas celebraram a nova etapa na carreira marinheira. Os formandos Jordson
Moreira Pinto, do curso de náutica, e Luiz
Felipe Domingos Ferreira, do curso de
máquinas, foram os melhores alunos. No

O SINDMAR se reuniu com a Capitania dos Portos de São
Paulo na Sede do órgão para falar sobre assuntos relacionados ao setor marítimo brasileiro. O encontro com o Capitão
dos Portos, Capitão-de-Mar-e-Guerra Antonio Sergio Caiado
de Alencar, que assumiu a Capitania recentemente, ainda
contou com a presença do Chefe do Departamento de Ensino
Profissional Marítimo, Comandante Walter Monteiro, e do
Chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário,
Comandante Marcelo Ruas Nogueira.
Na reunião, o SINDMAR expôs as questões do cartão de lotação e de licença de marítimos para despachar em categorias
superiores. O Capitão dos Portos garantiu que já existe uma
norma interna na Diretoria de Portos de Costas que reforça a
posição de consulta ao Sindicato antes de qualquer autorização
para que marítimos despachem em categorias superiores.
A Representação Sindical argumentou ao CMG Antonio
Sergio Caiado de Alencar a alteração no CTS (Cartão de
Segurança), que permitiria o embarque de condutores em
embarcações acima de três mil KW. O Sindicato esclareceu que
a posição do SINDMAR é contrária a isso, já que tais mudanças
só iriam acarretar insegurança entre as categorias, alterando
uma situação onde o regime de adaptação de operação da
categoria dos oficiais já está estabelecido. O Capitão dos
Portos disse que quaisquer mudanças na Norman só podem
ser feitas através da DPC.
O SINDMAR conversou também sobre a dificuldade dos
marítimos e de seus familiares no acesso a terminais e portos
no Brasil. O Capitão dos Portos, CMG Antonio Sergio Caiado de
Alencar, se comprometeu a atuar junto a órgãos responsáveis
pela fiscalização da entrada nas unidades. A intenção é fazer
com que as regras sejam cumpridas, sem abuso ou excessos.

dia 14 de dezembro de 2009.

No dia 9 de setembro de 2009.

SINDMAR

Jovens oficiais se formam no Rio de Janeiro
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Reunião em Santos
debate setor marítimo

O SINDMAR incansavelmente denuncia e não mede esforços para acabar com as arbitrariedades que acontecem no
controle de acesso de tripulantes e familiares nos portos e
terminais brasileiros. Com o intuito de solucionar mais uma das
questões que envolvem o assunto, a Representação Sindical
reuniu-se com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a
Companhia Docas do Pará e a Agência Marítima da Petrobras
e da Transpetro, em Belém.
O propósito do encontro, que aconteceu no posto da
Anvisa, no porto da capital paraense, foi discutir também
a questão do acesso de tripulantes com alimentos de uso
pessoal. O Sindicato expôs as dificuldades do acesso de
seus representados no terminal de Miramar com pequenas
quantidades de alimentos típicos da região Norte para consumo próprio.
Na ocasião, os representantes da agência marítima reconheceram o problema, enquanto a Anvisa ressaltou que,
hoje, não há uma normatização que defina a quantidade de
consumo próprio para cada tripulante. Ao final da reunião, o
SINDMAR comunicou que iniciará uma discussão sobre este
assunto no Programa de Harmonização das Atividades dos
Agentes de Autoridades nos Portos (PROHAGE). No dia 12

de agosto de 2009.

SINDMAR

SINDMAR se reúne com Docas do Pará

SINDMAR

SINDMAR

SINDMAR se reúne com
Anvisa e Docas em Belém

15

Acordos Coletivos
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Todos os Acordos Coletivos de Trabalho listados aqui foram firmados desde a última edição da revista UNIFICAR e foram assinados
com empresas nos termos autorizados pelos representados do SINDMAR. Os arquivos em PDF dos ACTs foram enviados para
os representados do SINDMAR nas respectivas embarcações das companhias diretamente relacionadas aos acordos firmados
na ocasião das assinaturas para ampla consulta e devido cumprimento por todos os representados.
fOTOS: Luciana Aguiar

EMPRESA

vigÊncia

DETALHES

De 1º de maio de 2009
até 30 de abril de 2010

A adoção do regime de trabalho 2x1 com férias fora do período de
repouso e a redução da diferença remuneratória entre os companheiros nas condições de embarcado e desembarcado foram as principais
conquistas neste ACT. As cláusulas firmadas neste ACT começaram a
vigorar em 1º de maio.

Galáxia
Marítima

De 1º de setembro de 2008
até 31 de agosto de 2009

O primeiro ACT com a empresa traz itens que atendem os representados do Sindicato. Todas as cláusulas (econômicas e sociais) acertadas
neste acordo, com validade de um ano, começaram a vigorar em 1º
de setembro.

Van Oord Dragagens

De 1º de fevereiro de 2009
até 31 de janeiro de 2011

Este ACT traz avanços significativos, como um reajuste remuneratório
substancial para os representados do SINDMAR e a implantação do
vale alimentação. Todas as cláusulas firmadas neste acordo começaram a valer no dia 1º de fevereiro.

Norsul

De 1º de agosto de 2009
até 31 de julho de 2010

O ACT traz um reajuste percentual acima do INPC do período, que é
aplicado desde o início da vigência deste acordo (01/08/2009).

Agriex

De 1º de fevereiro de 2009
até 31 de janeiro de 2010

O documento proporciona um reajuste remuneratório aos representados do SINDMAR que trabalham na empresa. Todas as cláusulas firmadas com o SINDMAR começaram a vigorar no dia 1º de fevereiro.

BOS

De 1º de fevereiro de 2009
até 31 de janeiro de 2010

O ACT altera o cálculo do abono pecuniário e adota índices para reajuste das remunerações de bordo e do vale alimentação. As cláusulas
firmadas começaram a valer no dia 1º de fevereiro.

De 1º de abril de 2009
até 31 de março de 2010

Este acordo traz cláusula específica que protege as representadas do
SINDMAR na condição de gestante. Todas as cláusulas firmadas neste
ACT começaram a vigorar no dia 1º de abril.

Flumar

De 1º de fevereiro de 2009
até 31 de janeiro de 2010

O ACT traz a igualdade entre valores para os oficiais e eletricistas mercantes nas condições de embarcados e desembarcados. As cláusulas
firmadas neste acordo começaram a valer em 1º de fevereiro.

Sealion do Brasil
Navegação

De 1º de fevereiro de 2009
até 31 de janeiro de 2010

Este Acordo Coletivo de Trabalho traz um reajuste nas remunerações
dos oficiais e eletricistas mercantes. Todas as cláusulas firmadas neste
ACT com o SINDMAR começaram a vigorar no dia 1º de fevereiro.

Barcas S/A

De 1º de fevereiro de 2009
até 31 de janeiro de 2010

O documento firmado traz um reajuste percentual nas remunerações
dos representados do SINDMAR. Todas as cláusulas firmadas neste
ACT começaram a vigorar no dia 1º de fevereiro.

SINDMAR

Elcano
Granéis Sólidos

Confraternização reúne antigos amigos
O Departamento de Aposentados do SINDMAR, seguindo
a tradição dos últimos anos, organizou um almoço de confraternização em dezembro de 2009. O evento, que aconteceu
em um restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro, contou com
a presença de mais de 80 oficiais e eletricistas aposentados,

todos associados do Sindicato. Durante o almoço, os velhos
amigos contaram histórias e casos da vida no mar. O evento
foi uma grande oportunidade de antigos colegas lembrarem
as histórias que marcaram suas vidas. No dia 5 de dezem-

bro de 2009.

SINDMAR

Setor marítimo é debatido
em Belém
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O SINDMAR participou de um encontro com o Comandante
do Ciaba, CMG César Castro, no Centro de Instrução Almirante
Braz de Aguiar, no início do quarto trimestre de 2009 e debateu o setor marítimo com a Anvisa, a Companhia Docas do
Pará, a Polícia Federal, a Receita Federal, a Superintendência
Regional do Trabalho do estado e membros da comunidade
marítima. Neste encontro, o Sindicato discutiu temas ligados à
Marinha Mercante. A logística portuária – por ocasião da estadia
de um navio em um porto no que concerne a sua chegada,
sua liberação inicial, e a operação de carga e descarga – foi
discutida, assim como o acesso de tripulantes, seus familiares
e de técnicos para realizar serviços a bordo. No dia 15 de

outubro de 2009.

Libra

17

Visitas a Bordo
Desde a última edição da revista UNIFICAR, o SINDMAR visitou
embarcações atracadas e fundeadas nos portos e terminais brasileiros.

NM Castillo Soutomaior

NT Lavras

NM-Montalban

C-Empress

NT Itabuna

Mercosul Santos

NT Angelin

NM Castillo de Guadalupe

LPG Guarujá

FOTOS: SINDMAR

NT Itaperuna

NT Lindoia

NT Potengi
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SINDMAR inaugura Sede própria de Delegacia
Diretoria do Sindicato entrega Sede própria da Delegacia

de Belém para seus representados

Fotos: Luciana Aguiar

O dia 15 de outubro passou a ser
um marco na história dos oficiais e
eletricistas mercantes. Nesta data,
a Diretoria do SINDMAR entregou a
Sede própria da Delegacia de Belém
para seus representados. Os oficiais e
eletricistas mercantes agora podem se
orgulhar de contar com uma unidade
própria na região Norte.
A solenidade de inauguração
da unidade própria na capital paraense reuniu personalidades do
setor marítimo e autoridades civis
e militares, como o Comandante do
Ciaba, CMG Carlos Cesar Josino de
Castro e Souza, que foi ao evento
representando o Comandante do
4º Distrito Naval, Vice-Almirante
Eduardo Monteiro. Representantes
da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e do Ministério do
Trabalho e Emprego e de Sindicatos,
além de professores e alunos do
Centro de Instrução Almirante Braz
de Aguiar, compareceram à cerimônia. O evento aconteceu na nova
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unidade, que está localizada na
Avenida Governador José Malcher,
número 168, salas 201, 218 e 219
(Centro Empresarial Bolonha), no
bairro Nazaré, em Belém. O e-mail
de contato continua o mesmo –
secretariapa@sindmar.org.br.
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Durante a cerimônia de inauguração, o Presidente do SINDMAR,
Severino Almeida, disse que o momento é especial. “Temos a oportunidade de olharmos para a nossa
história e ver do que fomos capazes de
construir ao longo destes nove anos de

existência do SINDMAR. A ampliação
da estrutura do nosso Sindicato e as
ações sindicais são reflexos da força
que temos. Força esta que se mostrou ao longo de nossa história em
momentos não tão favoráveis como
o atual. É por isso que não podemos

esquecer que, se hoje temos melhores
condições de vida e de trabalho, isso é
resultado da luta coletiva”, esclarece
Severino. O líder sindical alertou os
representados do SINDMAR que todos
devem estar preparados e conscientes
diante dos diversos fatores que podem
prejudicar a manutenção dos postos de
trabalho e das condições conquistadas
nos últimos anos.
O Segundo Presidente do SINDMAR,
José Válido, fez referência à evolução
da estrutura sindical na capital paraense. “Há seis anos estávamos
aqui em Belém para inaugurar nossa
Delegacia Regional, instalada em duas
modestas salas. Hoje, contamos com
uma ampla estrutura composta pela
Sede Nacional, no Rio de Janeiro, e
oito Delegacias, inclusive esta Sede
própria”, conta José Válido.
Atualmente, os oficiais e eletricistas
mercantes têm, além do Rio de Janeiro
e Belém, unidades em Cabedelo (PB),
Macaé (RJ), Fortaleza (CE), Rio Grande
(RS), Santos (SP), Paranaguá (PR) e
Vitória (ES). Toda esta estrutura se
tornou realidade em seis anos, mas
foi pensada em mais tempo. A política de ampliação da estrutura sindical
começou a ser colocada em prática
em 2003. Desde aquele 12 de setembro, quando o SINDMAR inaugurou
sua primeira Delegacia, na capital
paraense, a magnitude do Sindicato
tornou-se evidente. Ainda em 2003, a
Representação Sindical abriu as portas
da segunda Delegacia, situada em
Cabedelo, na Paraíba. No ano seguinte,
foi a vez de Macaé receber o SINDMAR.
Os representados do Sindicato receberam a Delegacia na capital cearense
em 2006. No final de 2007, o sindicato
já agregava mais três Delegacias (Rio
Grande, Paranaguá e Santos). Em 2008,
foi a vez de os oficiais e eletricistas
mercantes receberem da Diretoria

do SINDMAR a Delegacia de Vitória.
Agora, no último trimestre de 2009,
o Sindicato reinaugura a Delegacia
Regional de Belém, a primeira com
Sede própria da estrutural sindical.
O Delegado do SINDMAR em Belém,
José Vivekananda, destacou o crescimento da estrutura sindical nos anos de
existência do SINDMAR. Já o Delegado
Adjunto do SINDMAR na capital paraen-

se e Diretor de Relações Internacionais
do Sindicato, Darlei Pinheiro, ressaltou a
importância da união para a conquista
de novos desafios. “Só iremos superálos com a força do trabalho conjunto
entre Sindicato e representados”,
afirma. O crescimento do Sindicato é
consequência da atuação da Diretoria e
da participação e colaboração de todos
os representados.
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SINDMAR cobra do governo
federal legislação para marítimas
SINDMAR presses Brazilian Government for federal
legislation concerning female seafarers rights

Um dia histórico para a
Marinha Mercante brasileira.
A CCB Hildelene Lobato Bahia
assumiu o comando do NT
Carangola, da Transpetro. A
solenidade de posse da primeira Comandante em um
navio de grande porte no
Brasil reuniu o Comandante
da Marinha, Almirante-deEsquadra Júlio de Moura
Neto, a Ministra da Secretaria
Especial de Políticas para as
Mulheres, Nilcéa Freire, o
Presidente da CONTTMAF e do
SINDMAR, Severino Almeida,
o Presidente da Transpetro,
Sérgio Machado, o Presidente
do Centro de Capitães, Álvaro
Almeida, o Presidente do
Sinaval, Ariovaldo Rocha, a
Diretora do Fundo de Marinha
Mercante (FMM), Débora
Teixeira, e o Presidente da
BR Distribuidora, José Lima de
Andrade Neto. A cerimônia de posse, que ainda contou com
a presença do Diretor de Portos e Costas, Almirante Paulo
José Rodrigues de Carvalho, além de personalidades do
setor marítimo e autoridades civis e militares, aconteceu
no dia 28 de setembro no Píer Mauá, no Rio de Janeiro.
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A historical day for the Brazilian
Merchant Marine: Cabotage
Captain Hildelene Lobato Bahia
took over the command of T/S
Carangola of Transpetro. The solemnity to celebrate the assumption of the first female Captain
of a huge ship in Brazil gathered
the General Commandant of
Brazilian Navy, Fleet Admiral
Júlio de Moura Neto, Minister
Nilcéa Freire, Secretary of Special
Policies for Women, CONTTMAF
and SINDMAR President, Severino
Almeida, Transpetro President,
Sérgio Machado, Merchant
Captains' Guild President, Álvaro
Almeida, Sinaval (shipbuilders'
Syndicate) Ariovaldo Rocha,
Merchant Marine Fund Directress,
Débora Teixeira, and BR-Petrobras
Distribution Co.'s President, José
Lima de Andrade Neto. The ceremony, also attended by Harbor
and Coast's Director, Rear Admiral
Paulo José Rodrigues de Carvalho, among other authorities
of the maritime industry, civilians and military.
At the solemnity, President Severino Almeida Filho
stressed the commitment of the Brazilian State to the
maritime industry. “The Administration is committed to the

Fotos: Luciana Aguiar

Solenidade de posse da primeira Comandante de navio
de grande porte na Marinha Mercante brasileira reúne
autoridades civis e militares e parlamentares no Rio de Janeiro

No alto, o Presidente da Transpetro, Sérgio Machado, dá posse à Oficial Hildelene. Acima, o Presidente Severino destacou que o Sindicato também se preocupa em dar proteção laboral às
marítimas na condição de gestante e afirmou que “todos nós gostaríamos de ver um projeto do Executivo para dar proteção às mulheres para estas condições específicas”
On top, Transpetro’s President, Sérgio Machado, empowers Officer Hildelene. Above, President Severino stresses that SINDMAR is also concerned with providing labor shelter to pregnant
seafarers and affirmed that “all of us would like to hear of a bill proposed by the Executive to protect women in these specific conditions”

Durante a solenidade, o Presidente Severino Almeida
destacou o comprometimento do estado com o setor
marítimo. “Esta administração está compromissada com
a Marinha Mercante porque entende que a atividade é
estratégica para o país”, afirma. O Presidente Severino
alertou o governo federal sobre a necessidade de des-

Merchant Marine because this activity is strategic for the
Country”, affirmed he. President Severino warned Federal
Government as to the need to be aware of the needs of
female companions for protection and for a special legislation
in order to observe the specificities of women who join the
profession, as maternity. “A change in legislation is required.
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Pioneirismo a bordo
A CCB Hildelene Lobato Bahia assumiu

Captain Hildelene Lobato Bahia took

o Comando do NT Carangola. A Oficial é

over the Command of T/S Carangola.

a primeira mulher mercante a assumir o

This officer is the first woman com-

Comando de uma embarcação de grande

missioned as Captain of a huge ship

porte na Marinha Mercante brasileira.

of Brazilian Merchant Marine. At

Na solenidade – que reuniu repre-

the solemnity that gathered Federal

sentantes do governo federal, SINDMAR,

Government authorities the new

CONTTMAF e autoridades civis e mili-

Captain mentioned all difficulties she

tares –, a nova Comandante lembrou

faced along her career. “Soon after

das dificuldades que enfrentou em sua

I graduated a got in touch with a

carreira marinheira. “Quando me formei,

world run by men. But I believe that

conheci um mundo dominado pelos homens. Mas

men and women are equal and that both have

acredito que homens e mulheres são iguais e não

no limits for their professional growth”, reports

têm limites para o crescimento profissional”, conta

Hildelene, who integrated Ciaba's first class with

Hildelene, que foi aluna da primeira turma de mu-

women in 1997.

lheres do Ciaba, em 1997.

Primeira mulher mercante a assumir o Comando de uma embarcação de grande porte na Marinha Mercante brasileira, Hildelene passa a ser espelho para dezenas de mulheres que
tripulam navios de bandeira brasileira
The first female seafarer to take over the command of a huge vessel in the Brazilian Merchant Marine, Hildelene becomes a mirror for tens of women aboard ships flying the Brazilian flag

pertar para as necessidades das companheiras de uma
proteção e de uma legislação própria para cuidar das
especificidades das mulheres nesta profissão, como a maternidade.” Uma mudança na legislação precisa ser feita.
Todos nós gostaríamos de ver um projeto do Executivo
para dar proteção às mulheres para estas condições
específicas”, cobra Severino. Por fim, o Presidente do
SINDMAR e da CONTTMAF desejou à nova Comandante
bons ventos e operações seguras. “Esta sua conquista tem
nossa admiração”, finaliza, lembrando a importância para
o país de ter uma autêntica Marinha Mercante nacional.
O Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra
Moura Neto, também segue este caminho. Concordou com
o Presidente Severino quando ele diz que o Brasil precisa
de uma Marinha Mercante brasileira forte. “A Marinha
do Brasil sempre quis isso e sempre agiu neste sentido”,
afirma o Alte Moura Neto. Por fim, o Almirante salientou
que a Oficial Hildelene é um símbolo, já que é a primeira
Comandante da Marinha Mercante. “É uma posição merecida e relevante para a nossa sociedade. Tenho certeza de
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All of us would appreciate a Project of Law proposed by the
Executive to provide protection to women under these specific
conditions”, charged Severino. At the conclusion of his speech,
CONTTMAF and SINDMAR's President wished good winds and
safe operations to the new female Captain: “This conquer of
yours has our full admiration”, ended Severino reminding the
importance for the Country to count on an authentic Brazilian
Merchant Marine.
The Commandant of the Navy, Fleet Admiral Moura
Neto, also kept the same line of thought by agreeing with
President Severino as to the need of Brazil for a strong
Merchant Marine: “The Brazilian Navy always wished and
acted in this sense”, said Admiral Moura Neto. The Admiral
stressed that Captain Hildelene is a symbol for being the
first female Captain in the Brazilian Merchant Marine. “It is
a deserved condition and it is relevant for our society. I am
sure that she faced all obstacles and challenges, just for the
fact of being here, Captain Hildelene has overcome all and
has exposed the stamina of the Brazilian women”, affirmed
Navy's Commandant.

Trailblazer aboard

Hildelene, aged 35, discloses her greatest

Aos 35 anos, Hildelene revela seu maior sonho:

dream: “I want to be a good Captain. In the

“Quero ser uma boa Comandante. No futuro, quero

future I want to tell my children, or, who knows,

contar para meus filhos e, quem sabe, meus netos,

my grandchildren, that I was a good Captain”.

que fui uma boa Comandante”, deseja. O pioneirismo

Hildelene's pioneer deed becomes the dream

de Hildelene passa a ser o sonho das dezenas de mu-

of dozens of women who crew ships flying the

lheres que tripulam navios de bandeira brasileira.

Brazilian flag.

Com mais de 1.700 dias de mar e 486 mil

Counting more than 1700 days and 486 thou-

milhas navegadas, Hildelene servirá de inspiração

sand miles at sea, Hildelene wil be the inspira-

para as novas gerações. Isso é o que acredita a

tion for new generations. That is what SINDMAR

Delegada Regional do SINDMAR no Espírito Santo,

Regional Delegate in Espírito Santo, Laura Teixeira,

Laura Teixeira. “Este momento é resultado de anos

believes. “This moment is a result of years and

e mais anos de luta. Olhar a companheira Hildelene

years of struggle. As I watch Companion Hildelene

assumir o Comando de um petroleiro é, sem dúvida,

take over the command of a huge tanker, it is

ver este esforço se materializar. Ela é o referen-

doubtlessly, to see this effort materialized. She is

cial para muitas jovens que desejam ingressar na

the reference for many young women who yearn

Marinha Mercante e que desejam e querem chegar

for joining the Merchant Marine and wish to reach

até onde ela chegou”, afirma Laura.

her rank”, says Laura.

Presente à cerimônia, a Ministra da Secretaria

Minister Nilcéa Freire (Special Secretary of

Especial de Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire,

Policies for Women), said that this moment is

disse que este momento não é marcado apenas por

not only stressed by a female officer assuming

uma Oficial Mercante assumir o Comando de um

the command of a tanker. “But, above all, for

petroleiro. “Mas, sobretudo, por abrir as portas para

opening new gates for women who are able

as mulheres que podem assumir o Comando de um

to take over the command of a ship”, affirms

navio”, afirma a Ministra.

the Minister.
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A Ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire, disse que o
Brasil começa a se alinhar com os países mais modernos quando não exclui a mulher dos
altos postos dos diversos setores da sociedade

Minister Nilcéa Freire, Special Secretary of Policies for
Women, said that this new moment of Captain Hildelene's
career is a sign of the new times in our Country. “Brazil starts to
align with the most modern countries by not excluding women
of high ranks in all different posts of our Society. I am sure that
she has overcome prejudice and inequality. This assumption
also means the consolidation of Brazilian Democracy as our
regime is representative; and for this, women are required to
afford the same conditions (as men)”, ended the Minister.
For his belief in equality Transpetro’s President Sérgio
Machado entrusts Hildelene with the command of T/S
Carangola. “People have the stature of their dreams. Believing
in one's potential makes a professional to grow” states
Machado who also reminded that Brazil knows that there is
no sovereignity without a strong Merchant Marine.
The new Captain, strong and determined resumed her
emotion resumed her emotion with this words: “I take over
the command of T/S Carangola”. From that moment on
Hildelene started a new phase of her career at sea.

Minister Nilcéa Freire, of the Special Secretariat of Policies for Women said that Brazil
starts to align with the most modern countries by not excluding women to the access to the
highest stands in several activities of our society

que ela enfrentou obstáculos e desafios. Por estar aqui, a
Comandante Hildelene superou tudo e mostrou a garra da
mulher brasileira”, afirma o Comandante da Marinha.
A Ministra da Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, Nilcéa Freire, disse que esta nova etapa na carreira da CCB Hildelene é o sinal de novos tempos no país.
“O Brasil começa a se alinhar com os países mais modernos
quando não exclui a mulher dos altos postos dos diversos
setores da sociedade. Tenho certeza de que ela venceu
preconceitos e desigualdades. Esta posse significa também
a consolidação da democracia brasileira, já que o regime no
Brasil é representativo; e, para isso, as mulheres precisam
ter as mesmas condições”, conclui a Ministra.
E por acreditar em igualdade de condições é que o
Presidente da Transpetro, Sérgio Machado, confia o Comando
do petroleiro Carangola à Hildelene. “As pessoas são do
tamanho de seus sonhos. Acreditar no potencial faz o profissional crescer”, afirma Machado, que lembrou que o país
sabe que não existe soberania se não tiver uma Marinha
Mercante forte.
Por fim, a nova Comandante resumiu sua emoção,
sendo forte e determinada ao dizer “assumo o cargo de
Comandante do NT Carangola”. A partir daí, Hildelene começou uma nova etapa em sua carreira no mar.
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A Comandante Hildelene é congratulada pela conquista pela Delegada do Sindicato,
Laura Teixeira, pelo Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, e pelos Diretores Marco
Aurélio e José Serra
Captain Hildelene is congratulated for her conquer by SINDMAR’S Delegate Laura,
SINDMAR’s President Severino Almeida as by Directors Marco Aurélio and José Serra

Ana Paula Sanchez
Oficial de Náutica

Ser casada e fértil é um problema?
Sou mulher, Oficial Mercante e mãe.
Conto, aqui, as dificuldades que encontrei
no nosso setor apenas por ser mulher e
por ter tido a dádiva da maternidade. Sou
da primeira turma de mulheres do Ciaba.
Minha turma, desde a Escola, enfrentou
muitos obstáculos, inclusive o primeiro
embarque em navios; vivemos na pele
como as coisas eram e como realmente a
Marinha Mercante não estava preparada
para assumir mulheres oficiais no mercado.
Ser da primeira turma de mulheres não
traz tanto glamour como alguns pensam;
as primeiras sempre tomam os primeiros
tapas até as coisas serem resolvidas.
Acho que o respeito pelo que cada
turma de mulheres já passou deveria existir
entre nós de forma que a situação fosse
sempre evoluindo para melhor e de forma,
também, que cada uma de nós tentasse
respeitar, aprender e observar com quem
já passou por problemas e, assim, evitar
passar pelo mesmo.
Nosso comportamento a bordo também
influi e reflete nas demais mulheres que
ainda vão se formar. Muitas de nós chegamos cruas em navio, assim como os rapazes. Às vezes, erramos em certos aspectos
que mais tarde pode custar nossa reputação
no mercado. Afinal, as pessoas costumam
generalizar as mulheres. Se uma errar,
acham que todas erram e sofremos todas
juntas as consequências. Muitas mulheres,
infelizmente, preferem tomar decisões por
si mesmas sem sequer olhar para o futuro e
ver a quantidade de colegas que irá sofrer
pela simples irresponsabilidade de apenas
uma (ou algumas)!

Baseado nisso tudo, entro num assunto importante e delicado para todos:
gravidez. Alguém ao menos sabe dizer
qual a lei que concede à mulher gozar
de licença maternidade de seis meses?
Acredito que pouquíssimos colegas,
homens e mulheres, sabem. Aposto que
somente aquelas que já engravidaram, as
que estão grávidas e as que têm planos
imediatos para engravidar.
A lei 11.770/08, que amplia a licençamaternidade em dois meses, recebe o
apoio de especialistas no que diz respeito
à saúde e desenvolvimento da criança. A
lei traz como característica a facultatividade,
tanto para empresa quanto para a funcionária. No entanto, esse caráter limita o direito
da mulher, já que, para ter acesso ao benefício, ela depende da escolha do empregador
em participar do Programa Federal, ou seja,
é um benefício e não um direito.
Na época que engravidei, ainda estava
sob o regime da lei que rege somente
quatro meses de licença. Pesquisei sobre
o assunto, mas nada encontrei para quadro
marítimo, principalmente em rebocador,
visto que as marítimas são regidas pela CLT,
como as demais mulheres que trabalham
em terra. E, no momento em que estava
embarcada em um rebocador de manuseio
de âncoras e recém-contratada na empresa,
fiquei meio que amedrontada. Na primeira
folga que tive, fui realizar minha primeira
consulta pré-natal aos dois meses de
gravidez. Obtive um quadro de anemia,
que seria normal em mulheres de cinco
meses gestacional, e não dois. Não tive
escolha: ou tomava injeções fortíssimas

ou tomava sangue. Optei pela primeira
porque não queria passar para a empresa
aquele meu quadro pelos motivos que
citei anteriormente. Logo, embarquei até
os seis meses.
Durante a folga entre esses seis meses,
conversei com outras mulheres marítimas
que haviam engravidado e todas haviam
me contado que a companhia colocou-as no
INSS assim que soube da gravidez. Muitas
resolveram, após o nascimento dos bebês,
abandonar a profissão.
Naquela época, a empresa me chamou
para negociarmos, colocando em pauta
alguns itens, como me mandar embora
pagando todos os direitos. Isso realmente
não estava no meu plano, que era continuar
trabalhando para um dia ascender naquela
empresa. Outra possibilidade oferecida era
eu trabalhar em terra, mas com um salário
inferior ao de Oficial Mercante. Para ser
sincera, quase aceitei, já que não queria ser
mandada embora. Por fim, a companhia me
deu um tempo para reavaliar tudo. Depois
disso, fui comunicada que ficaria o restante
da gravidez em casa, mas sempre dando
informações sobre minha gestação. Isso
foi um alívio! Pude cuidar da minha saúde
em casa com mais calma, até porque meu
quadro de anemia continuava e eu teria que
tomar mais injeções do que o esperado.
Meu filho nasceu, entrei no período
de licença maternidade e a empresa me
pagou corretamente. Decidi, juntamente
com minha família, que não terei mais
filhos. Optei por isso justamente para não
passar por situação similar. Ser casada e
fértil é um problema?
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Nilson José Lima
Representante da CONTTMAF
junto à RPB-IMO, em Londres

Espaços confinados a bordo de navios
Em 1997, foi publicada a Resolução da Assembleia
864 (20) com orientações sobre a entrada em Espaços
Confinados. Durante o Subcomitê DSC realizado em 2009, a
MAIIF (Marine Accident Investigatior's International Forum)
informou que após a produção desta Resolução ocorreram
93 mortes e que uma atualização deveria ser realizada
para cobrir alguns pontos não cobertos por esta Resolução.
Nesta mesma sessão, ocorreram propostas de emendas à
SOLAS para que ocorram treinamentos específicos, para
entrada nestes espaços, assim como: meios para retirada
de pessoas, utilização de equipamentos específicos e que
advertências sejam realizadas nestes locais. Também foi
lembrado que estes acidentes não acontecem somente em
navios petroleiros (22 acidentes), mas ocorrem, também,
em outros tipos de embarcações (71 acidentes).
Após as investigações realizadas sobre os acidentes
ocorridos nos espaços confinados, foi reconhecido que
existia uma falta de conhecimento, treinamento e entendimento dos perigos para entrada nestes compartimentos. Sendo assim, chamamos atenção aos gerentes das
empresas para que tenham o compromisso de gerenciar
a segurança e de avaliar as competências e as necessidades de formação do pessoal a bordo de seus navios,
mantendo, assim, uma cultura de segurança voltada aos
seus Comandantes, Oficiais e Guarnições.

Conselho da IMO
O Brasil é parte do Conselho na categoria B desde a sua
criação e, neste ano, ocorreu mais um processo de eleição
durante a Assembleia 26, para o período de 2010 /2011.
O Conselho é dividido em três categorias. Na Categoria A,
temos os dez Estados com maior interesse na prestação de
serviços de transporte marítimo Internacional. Na Categoria
B, temos os outros dez Estados com maior interesse no
comércio marítimo Internacional. E, por fim, na Categoria C
temos os 20 Estados não eleitos nas categorias A ou B e que
possuem interesses especiais no transporte marítimo ou de
navegação e que assegurará a representatividade em todas
as grandes áreas geográficas do mundo. Na última eleição,
o Brasil foi o Estado mais votado na sua categoria. Neste
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ano, fomos reeleitos por aclamação, pois os números de
candidatos eram os mesmos das de vagas. Após o processo
da eleição, o Conselho ficou assim designado:
1) Categoria A: China, Estados Unidos, Rússia, Grécia, Itália,
Japão, Noruega, Panamá, República da Coreia e Reino Unido;
2) Categoria B: Argentina, Alemanha, Bangladesh, Brasil,
Canadá, Espanha, França, Holanda, Índia e Suécia;
3) Categoria C: África do Sul, Arábia Saudita, Austrália,
Bahamas, Bélgica, Chile, Chipre, Cingapura, Dinamarca,
Egito, Filipinas, Indonésia, Jamaica, Malásia, Malta, México,
Nigéria, Quênia, Tailândia e Turquia.

Phase-out dos navios petroleiros de casco
singelo
Em 2001, através da Resolução MEPC.94 (46), foi criado
o plano para avaliação das condições de uma embarcação,
conhecida como CAS (Condition Assessment Scheme), que
tem por objetivo a verificação das condições estruturais
dos Petroleiros de Casco Singelo. Neste mesmo plano, no
momento da vistoria, o navio deve estar em boas condições
e os operadores destas embarcações devem tomar medidas
para que, no período sequencial das vistorias, a manutenção permaneça efetiva, de acordo com o que se encontra
estabelecido em seu Atestado de Conformidade.
O propósito do CAS é prover uma regra internacional
que esteja de acordo com o que é proposto na regra 13G do
Anexo 1 da MARPOL. Atualmente, a aplicabilidade do CAS
é para petroleiros que possuem 20.000 AB ou mais transportando óleo cru, óleo combustível, óleo diesel ou óleo
lubrificante como carga, e para petroleiros que possuem
30.000 AB ou mais transportando outros tipos de óleo dos
acima mencionados. Este plano de avaliação é para que
estes navios continuem em serviço até 2010 com a mesma
segurança das embarcações de casco duplo.
Para os navios entregues em 1984 ou mais, ficou acordado para 2010 sua retirada de operação, sendo que, se a
Administração permitir a continuação da operação destes
petroleiros, mediante relatórios satisfatórios do CAS, esta
prorrogação não deve ir além de 2015 ou da data na qual
o navio completará 25 anos após sua entrega. É levado em
conta o que ocorrer primeiro.

Grupo de Trabalho IMO/ILO sobre
responsabilidade financeira e
compensação por morte, danos pessoais
e abandono de marítimos
Em março de 2009, na sede da ILO, ocorreu a reunião
do Grupo de Trabalho IMO/ILO, que tinha por finalidade
conseguir um texto aprovado de instrumentos mandatórios
para tratarem sobre a responsabilidade financeira e compensação por morte, danos pessoais e abandono de marítimos, e estes resultados deveriam ser apresentados à IMO
durante o Comitê Legal em outubro, e à ILO em novembro,
para as devidas considerações. O intuito deste trabalho é o
de realizar emendas à MLC 2006. O Grupo considerou que
uma emenda à Convenção sobre trabalho marítimo seria o
melhor caminho para se criar tais instrumentos mandatórios
e que o Comitê Legal da IMO deveria continuar atento ao
assunto na eventualidade de uma emenda à MLC 2006 não
ter sido o melhor caminho para a obrigatoriedade destas
implementações.

QUESTão
jurídico
trabalhista

Para o assunto “Abandono de Marítimos” haverá novas
regras, normas e diretrizes, que serão incluídas no item 2.5
“Repatriação”; quanto ao assunto “Garantia Financeira e
compensação por morte e danos pessoais”, estará incluído
no item 4.2 “Responsabilidade do Armador”. Este trabalho
de inclusão destas novas emendas à MLC 2006 será realizado
pela ILO, levando-se em conta que os apêndices I e II seriam
a base para estes instrumentos.
As minutas dos textos acordados serão apresentadas
durante o Comitê Tripartite Especial da ILO para adoção,
ficando de acordo com o que se encontra estabelecido no
Artigo XV da MLC 2006.
Durante a última reunião do Comitê Legal, o P&I Clube
lembrou que este tipo de cobertura estará vinculado aos
contratos de trabalho e acordos empregatícios como forma
de compensação contratual.
A título não obrigatório, a IMO emitiu a Carta Circular 2976
sobre os assuntos acima mencionados até o momento da
obrigatoriedade, através da ratificação da MLC 2006.

O SINDMAR está à sua disposição

Consulte
Consultea aAssessoria
AssessoriaJurídica
doJurídica
SINDMAR
do SINDMAR
e tire
e tiredúvidas
dúvidassobre
sobre
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processostrabalhistas.
trabalhistas.
Nossosadvogados
advogadosestão à
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disposição
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orientar os associados.
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Montagem de primeiro
petroleiro é iniciada
Navio do Promef será entregue à Transpetro no primeiro
semestre de 2010
José Sérgio Gabrielli, e o Presidente da
Transpetro, Sérgio Machado.
A solenidade simbolizou o início da
montagem do petroleiro. Esta etapa é
caracterizada pelo posicionamento do
primeiro bloco no dique seco e o preparo para a fase final de ajustes em terra,
antes do lançamento da embarcação
ao mar. O navio do tipo Suezmax terá
capacidade para transportar um milhão

de barris de óleo. De acordo com a
estatal, a embarcação será entregue à
Transpetro em abril do próximo ano.
Atualmente, o Brasil ocupa o quinto
lugar do ranking de encomendas de
navios. O Presidente da Transpetro,
Sérgio Machado, disse que outros três
navios serão incorporados em 2010. “É
com orgulho que vejo a reconstrução
da indústria naval brasileira”, resume

Sindmar

O batimento de quilha do primeiro
navio do Programa de Modernização e
Expansão da Frota, Promef, aconteceu
no dia 11 de setembro, no estaleiro
Atlântico Sul, em Pernambuco. Dentre
as autoridades presentes à cerimônia,
estavam o Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, o Presidente
do SINDMAR e da CONTTMAF, Severino
Almeida, o Presidente da Petrobras,

Assessoria da Presidência da República - Ricardo Stuckert

Ao lado do Presidente do estaleiro Atlântico Sul, Angelo Bellelis, o Presidente da Transpetro, Sérgio Machado, diz que “É com orgulho que vejo a reconstrução da indústria naval brasileira”

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, destaca a importância do programa da Transpetro. O país ocupa a quinta colocação no ranking de encomendas de navios
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Machado. O programa da estatal
revigorou o setor, que passou anos
estagnado. O último navio petroleiro
construído no Brasil foi o Livramento,
entregue em 1997.
O Presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, vê com bons olhos o projeto
da Transpetro. “Além da geração de
novos empregos, a concretização deste
projeto significa a soberania em poder
transportar ou não, e para onde quiser,
o nosso petróleo e seus derivados”,
explica Severino.
O líder sindical destacou, também,
a importância da união de todos pelo

sucesso do Promef. “Os envolvidos
no setor marítimo, de uma forma ou
de outra, têm se unido extraordinariamente na defesa dos interesses
nacionais”, afirma.
O Programa de Modernização e
Expansão da Frota foi lançado no segundo semestre de 2005. Nas duas
etapas, o programa prevê a incorporação de 49 navios – 26 na primeira fase e
23 na segunda – à frota da Transpetro. O
Estaleiro Atlântico Sul vai construir sete
navios petroleiros para a Transpetro. A
empresa venceu a licitação de quatro
Suezmax e três Aframax que fazem

parte do Programa de Modernização e
Expansão da Frota.
Há quatro anos, quando o programa
foi lançado em Niterói, Rio de Janeiro, os
pessimistas não acreditaram que o Brasil
pudesse ter novamente uma indústria
naval competitiva capaz de construir
navios de grande porte. E o país provou
que pode, sim, ter tecnologia para produzir petroleiros. Os navios da estatal
para transporte marítimo da Petrobras
estão com idade avançada e, naturalmente, precisarão ser substituídos em
poucos anos. Esta renovação dará novo
fôlego para o setor marítimo brasileiro.
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CTB

O Presidente da CTB, companheiro Wagner Gomes, dá boas-vindas aos presentes no Encontro Nossa América

Encontro Nossa América
A força que advém da união
CTB

CTB realiza Segundo Congresso Nacional
A defesa de uma maior unidade de ação na luta pelas
mudanças almejadas. Esse foi o mote que permeou o
Segundo Congresso Nacional da Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil, realizado em São Paulo. O evento, onde
foram traçadas as diretrizes de ação da Central para os próximos anos, foi realizado entre os dias 24 e 26 de setembro.
A abertura do Congresso contou com a participação do
SINDMAR e de cerca de 1.500 representantes de outras organizações sindicais, centrais sindicais, lideranças de diversos
movimentos sociais, parlamentares, ministros e representantes
de partidos políticos. Cerca de 30 delegações internacionais
estiveram presentes no Congresso.
No discurso de abertura o Presidente da CTB, Wagner
Gomes, destacou que tanto as lideranças sindicais quanto os
trabalhadores representados precisam conscientizar-se sobre
o panorama político atual e as mudanças que deverão vir
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com as eleições de 2010. “Na medida em que conquistar um
maior protagonismo político e elevar a participação da classe
trabalhadora nas lutas nacionais, o movimento sindical pode
contribuir para a construção de uma nova maioria política no
país, progressista, identificada com o projeto de desenvolvimento com valorização do trabalho e comprometida com os
avanços sociais que almejamos”, ressaltou.
Outro aspecto destacado no evento foi a reafirmação das
bandeiras de origem da Central, como a luta pela unicidade
da classe de trabalhadores e a coalizão das centrais sindicais
em torno dos interesses classistas.
Dentre as propostas do Congresso, esteve a realização
de uma nova Conclat (Conferência Nacional da Classe
Trabalhadora) com o objetivo de unificar os trabalhadores
no rumo de um novo projeto de desenvolvimento nacional,
com soberania e valorização do trabalho.

O Encontro Nossa América, realizado em São Paulo nos
dias 22, 23 e 24 de setembro, contou com a participação de
cerca de quase 200 delegados, sendo 83 de 27 países.
Durante este encontro, o Secretário de Relações Internacionais,
Severino Almeida, destacou a importância de os trabalhadores
se fortalecerem através de seus respectivos sindicatos para não
ficarem suscetíveis a ameaças, como a flexibilização de direitos
e salários e a perda de postos de trabalho.
Reforçando o que foi destacado por Severino Almeida, o
sociólogo Emir Sader ressaltou, no encontro, que os trabalhadores só conseguirão avançar em seus pleitos em momentos
instáveis, como os vividos com a crise econômica mundial,
se permanecerem unidos através de suas respectivas representações sindicais. “Precisamos fortalecer os sindicatos
no mundo. E essa crise reforçou esse pensamento. Pois só
através deles a classe trabalhadora conseguirá avançar nas
conquistas e barrar a ofensiva neoliberal, que visa pulverizar
e neutralizar a força dos trabalhadores”, afirma Sader.
Em diversos momentos do Encontro Nossa América a
crise econômica foi destacada como um aspecto sinalizador,

já que as classes menos afetas foram as que tiveram uma
melhor capacidade de organização e articulação de ações
de defesa. Contudo, os trabalhadores devem manter-se
em estado de alerta e prontos para mobilização através
da luta coletiva. “É um erro garantir que já não há crise,
visto que seus reflexos deixaram mais de sete milhões de
trabalhadores desempregados com a desculpa de redução
de custos e queda na produção. Mas, sem dúvida, os países
industrializados foram os mais atingidos”, revela o jornalista
Altamiro Borges, que participou do Nossa América.
O Secretário Adjunto de Relações Internacionais, João
Batista Lemos, disse que ao avaliar o cenário das organizações sindicais, os participantes verificaram que a CTB foi a
central que mais cresceu no país em número de sindicatos
filiados e, atualmente, ocupa o quarto lugar no ranking das
centrais mais representativas. “Este crescimento se deve à
participação de sindicatos filiados pertencentes a setores
estratégicos da economia brasileira, como o segmento marítimo”, destaca. Hoje, a CTB está presente em 26 estados
brasileiros e no Distrito Federal.
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Dia Marítimo Mundial
é celebrado no Brasil
Brazil celebrates World Maritime Day
Solenidade no Rio de Janeiro
reúne Ministro Jobim,
Comandante Moura Neto e
Presidente do SINDMAR e da
CONTTMAF, Severino Almeida

The ceremony in Rio de Janeiro
gathered Minister Jobim, Fleet
Admiral Moura Neto and
CONTTMAF and SINDMAR's
President, Severino Almeida

Legenda legenda legenda legenda legenda legenda legenda legenda legenda legenda l

Luciana Aguiar

Luciana Aguiar
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No Rio de Janeiro, o Presidente Severino Almeida foi convidado pelo Ministro da Defesa,
Nélson Jobim, e pelo Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Moura Neto,
a homenagear Visconde de Mauá. Além deles, o patrono da Marinha Mercante
brasileira recebeu flores do Diretor de Transporte da Transpetro, Agenor Junqueira,
e da Vice-Presidente do Syndarma, Marianne Von Lachmann

In Rio de Janeiro, President Severino Almeida was invited by Minister of Defense Nelson
Jobim and by the Naval Commnadant, Fleet Admiral Moura Neto to render homage to
the Viscount of Mauá. The Patron of the Merchant Marine also received flowers from
Tranpetro's Director of Transports, Agenor Junqueira and from Syndarma's (shipowners’
Syndicate) Marianne von Lachmann

O Dia Marítimo Mundial foi celebrado nos 169 EstadosMembros da IMO, inclusive de Norte a Sul do Brasil. A data não
é significante somente para os marítimos, mas por todos que
têm alguma afinidade com a atividade marítima.
No Rio de Janeiro, a cerimônia que celebrou o Dia Marítimo
Mundial aconteceu no dia 24 de setembro, no Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha. A solenidade contou com a presença
do Ministro da Defesa, Nélson Jobim. O Comandante da Marinha
do Brasil, Almirante-de-Esquadra Moura Neto, o Secretário-Geral
da Marinha, Almirante-de-Esquadra Marcos Torres, o Diretor da
DPC, Vice-Alte Paulo José Rodrigues de Carvalho, o Presidente
da CONTTMAF e do SINDMAR, Severino Almeida, o Comandante
do Ciaga, Alte Mathias, futuros oficiais mercantes e autoridades

World Maritime Day was celebrated in all 169 Member
States of IMO, including Brazil, from North to South. The date
is relevant not only for seafarers but also for all those who
have any affinity with the maritime industry.
In Rio de Janeiro the ceremony took place in september 24 at Centro de Instrução Graça Aranha (Rio Merchant
Marine Academy) and was assisted by Defense Minister
Nélson Jobim, Commandant of the Navy, Fleet Admiral Julio
Moura Neto, Secretary-General of the Navy, Fleet Admiral
Marcos Torres, Harbor and Coasts Department Director, Rear
Admiral Paulo José Rodrigues de Carvalho, CONTTMAF and
SINDMAR's President, Severino Almeida, CIAGA's Director,
Rear Admiral Mathias, Merchant Marine cadets, other civil
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CPNAq debate NR-30

Comissão Permanente Nacional Aquaviária discute segurança
e saúde dos trabalhadores aquaviários brasileiros
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Luciana Aguiar

Sindmar

civis e militares prestigiaram
and military authorities as
a cerimônia, além de rewell as other representapresentantes dos sindicatos
tives of labor unions and
marítimos coirmãos e de
ship owners' Syndicate.
empresas de navegação.
This year, IMO’s theme
O tema do ano da Or
was world climate changan ização Marítima In
ges. IMO Secretary-General
tern acional foi a mudanEf th i m i os M itro po u los,
ça climática no mundo. O
issued a message to
Secretário Geral da IMO,
remi nd that cli mate
Em Belém, o Comandante de Longo Curso Jones Soares palestrou para alunos e alunas do Ciaba
E f t h i m i o s M i t ro p o u l o s ,
change is also a challenge
In Belém, Merchant Marine Captain Jones Soares lectured to cadets of Ciaba
enviou mensagem lembranfor IMO. The concern with
(Merchant Marine Academy)
do que a mudança do clima
global warming is related
também é um desafio para
to its direct influence on
a Organização Marítima Internacional. A preocupação com o
the maritime industry around the world.
aquecimento global decorre de que isso influencia diretamente
During the ceremony, President Severino Almeida was
a atividade marítima no mundo.
invited by Minister Jobim and Fleet Admiral Moura Neto to
Durante a cerimônia, o Presidente Severino Almeida foi
render homage to Viscount of Mauá, Patron of the Brazilian
convidado pelo Ministro Jobim e pelo Comandante Moura
Merchant Marine. The Patron's statue also received flowers
Neto a homenagear Visconde de Mauá. Além deles, a estátua
from Transpetro's  Director of Transports Agenor Junqueira,
do patrono da Marinha Mercante brasileira recebeu flores do
and Syndarma’s (ship owners' Syndicate) Marianne von
Diretor de Transporte da Transpetro, Agenor Junqueira, e da
Lachmann.
Vice-Presidente do Syndarma, Marianne Von Lachmann.
The gaúcho (native of Rio Grande do Sul State, Brazil) Irineu
O gaúcho Irineu Evangelista de Souza, então Barão de Mauá,
Evangelista de Souza, once Baron of  Mauá, received the title
recebeu o título de Visconde em 1874. Ele liderou a construção
of Viscount in 1874. He conducted the construction of the first
do primeiro estaleiro no país, em Ponta da Areia, Niterói. No
shipyard in Brazil, at Ponta da Areia, Niterói. At the second
segundo ano do estaleiro, ele empregou mais de mil operáyear of the shipyard he employed more than one thousand
rios. Nos onze primeiros anos, a unidade construiu 72 navios.
workers. In the first eleven years the shipyard delivered 72
Visconde de Mauá foi precursor da valorização da mão de obra
ships. The Viscount of Mauá was the pioneer in promotion of
e do investimento em tecnologia.
work force and investments in technology.
Em Belém, o SINDMAR participou das comemorações
In Belém (North of Brazil), SINDMAR participated in the
do Dia Mundial do Marítimo com uma palestra promovida
celebrations by promoting a Conference  at Centro de Instrução
pelo Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar a todos
Almirante Braz de Aguiar with the participation of all cadets
os alunos e alunas da Escola de Formação da Marinha
of the local Merchant Marine Academy. At the Academy's
Mercante. No auditório da instituição, também houve a
auditorium, Merchant Marine Captain Jones Soares spoke
leitura da Ordem do Dia da Diretoria de Portos e Costas. O
about the Merchant Fleet Modernization and Expansion
Comandante de Longo Curso Jones Soares palestrou sobre o
Program (PROMEF), pré-sal (ultra deep water oil program)
Programa de Expansão e Modernização da Frota (Promef),
and DP ships.
o pré-sal e navios DP.
In Rio Grande (South of Brazil), the Command of the 5th
No Rio Grande, o Comando do 5º Distrito Naval celebrou
Naval District celebrated the date with a solemnity that
a data numa solenidade que reuniu autoridades civis e migathered civil and military authorities and representatives
litares e representantes dos governos estadual e municipal.
of town and state Governments. At the occasion the order
Na ocasião, a Ordem do Dia que menciona o Dia Marítimo
of the day, mentioning the world maritime day, was read
Mundial foi lida pelo Comandante do 5º DN, Vice-Almirante
by the Commander of the Naval District, Vice Admiral Arthur
Arthur Pires Ramos. O Capitão dos Portos do Rio Grande do
Pires Ramos. Ports Captain in Rio Grande do Sul, Captain
Sul, CMG Carlos Alberto Moreira Gouvêa, também participou
(Brazilian Navy) Alberto Moreira Gouvêa, also attended
da cerimônia do Dia Marítimo Mundial.
the ceremony.

No segundo semestre de 2009,
a Comissão Permanente Nacional
Aquaviária voltou a se reunir para continuar o debate de assuntos inteiramente
relacionados à segurança e à saúde
do trabalhador aquaviário brasileiro,
sempre seguindo as diretrizes da NR-30.
Estes encontros aconteceram nos dias
14 de setembro e 19 de novembro na
Sede do SINDMAR, no Rio de Janeiro, e
reuniram representantes da CONTTMAF,
do SINDMAR, do Ministério do Trabalho
e Emprego, da Marinha do Brasil, através da DPC, e dos armadores.
Nestas reuniões, houve debate sobre
estender a aplicabilidade do Grupo de
Segurança e Saúde no Trabalho a Bordo
(GSSTB) para embarcações de menor
porte, com arqueação bruta a ser fu-

turamente definida. A discussão girou
em torno, também, da aplicabilidade
do GSSTB em embarcações estrangeiras
que operam com tripulações de brasileiros e que façam operações na Zona
Econômica Exclusiva brasileira por um
período superior a 90 dias.
Um ponto debatido na reunião da
CPNAq foi a Cipa marítima. Mais uma
vez, o representante dos trabalhadores
destacou a importância de empregados
do quadro de mar na composição das
Cipas nas empresas de navegação. “É
imprescindível a participação de marítimos nas Cipas”, afirma o Segundo
Presidente do SINDMAR, José Válido.
Os representantes dos trabalhadores
exigem que as empresas se organizem
e promovam cursos de treinamento

para os trabalhadores eleitos nas Cipas
marítimas.
Os integrantes da CPNAq pretendem colocar em pauta de discussão
para 2010 a pesca artesanal, que é um
anexo da NR-30. Outro tema que deve
ser debatido nas próximas reuniões é
a inserção do transporte fluviário no
contexto da Norma.
Regularmente, a Comissão Perma
nente se reúne para deliberar assuntos
com o intuito de aperfeiçoar a aplicabilidade da NR-30. As próximas reuniões
trimestrais da CPNAq vão acontecer em
2010, mais precisamente em março,
junho, setembro e novembro. Rio de
Janeiro, Corumbá, Vitória e São Paulo
serão, provavelmente, as sedes destes
encontros.

39

Relações de trabalho e
cenário marítimo em debate

Fotos: Luciana Aguiar

Participação de representados no Seminário do SINDMAR
mostra que categorias são coesas

40

Número 28

A participação dos representados do SINDMAR no cotidiano do Sindicato é fundamental para a visão crítica e aguçada
do setor marítimo no Brasil e no mundo. Ao colocar em prática a política de integração das categorias que representa,
o SINDMAR estimula o pensamento e a análise da situação
do mercado marítimo. Isso é essencial para que os oficiais e
eletricistas mercantes tenham perfeitas condições de avaliar
e enxergar a realidade do mercado de trabalho.
Navegando neste Norte, o Sindicato costumeiramente
organiza Seminários para aproximar ainda mais a entidade
sindical de seus representados, além de despertar a consciência crítica da realidade. Desde o primeiro Seminário
(Búzios, 2005), o Sindicato promove o surgimento entre seus
representados do poder de enxergar a realidade do setor, o
que é fundamental para a busca por melhores condições de
trabalho a bordo. Afinal, como buscar melhorias na relação
de trabalho senão se sabe o que acontece e como está o
mercado? A formação de uma pauta de reivindicações para
ser apresentada em uma negociação de Acordo Coletivo de
Trabalho, por exemplo, tem de estar embasada na realidade
que o mercado se apresenta. Todas as vitórias dos oficiais
e eletricistas mercantes, que foram conquistadas através
do SINDMAR, estiveram diretamente relacionadas a este

sincronismo com a atualidade do mercado de trabalho e a
possibilidade de melhoria através de negociação séria com
empresas de navegação.
No ano que passou, o Sindicato ofereceu a seus representados oportunidades de se atualizarem com o que ocorre
no mercado marítimo mundial. A primeira delas, conforme a
revista UNIFICAR publicou na edição número 27, aconteceu na
Ilha do Mosqueiro, próximo a Belém. A segunda ocorreu em
Beberibe, cidade litorânea próxima a Fortaleza, no Ceará. No
Nordeste, o seminário A Evolução das Relações de Trabalho
e o Cenário Marítimo foi organizado nos dias 14, 15 e 16 de
agosto. Já em Rio das Ostras, litoral Norte do Rio de Janeiro,
o terceiro evento de 2009 aconteceu entre os dias 27 a 29
de novembro. Estes dois Seminários reuniram oficiais e eletricistas mercantes (da ativa e aposentados), autoridades do
setor marítimo, dirigentes sindicais e recém-formados, além
da Diretoria do Sindicato.
Nos Seminários do SINDMAR, os oficiais e eletricistas mercantes tiveram ensejo de conhecer os detalhes do dia a dia do
Sindicato, as ações e as lutas de seu representante sindical.
E nada melhor do que a própria Diretoria para debater estes
assuntos com seus representados. Além da liderança sindical, o
Seminário do SINDMAR contou com a participação de pessoas
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que vivem diariamente a rotina do Sindicato e do sindicalismo
marítimo; os convidados foram importantes para dar dinamismo
ao evento, mas a participação dos oficiais e eletricistas mercantes que puderam comparecer ao Seminário foi fundamental
para engrandecer o debate. Mesmo com o impeditivo de muitos
representados não terem tido a chance de uma participação
direta por força da profissão, a presença dos oficiais e eletricistas
mercantes nos auditórios dos Seminários foi qualitativamente
e quantitativamente digna de orgulho.
Na abertura do Seminário do SINDMAR no Ceará, o
Presidente do Sindicato, Severino Almeida, destacou a importância da participação de todos no cotidiano da Representação
Sindical. “A compreensão humana não soluciona problemas; o
que resolve é a força que as pessoas têm para mudar situações. Nós precisamos ser fortes. O SINDMAR precisa ser forte.
Os músculos do Sindicato são vocês, que nós representamos.
Nosso SINDMAR será tão forte quanto for a disposição que
vocês têm para lutar por melhorias”, afirma Severino.
No primeiro dia deste Seminário, o jornalista e historiador
Altamiro Borges contou a história do sindicalismo no mundo.
Altamiro lembrou que o movimento sindical existe há cerca de
cem anos no Brasil, enquanto na Europa o sindicalismo está

O Comandante Geraldo Camilo destaca a união de todos e diz que “sem a luta coletiva
não teríamos conseguido nada”
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O Comandante Gilberto Maciel marca presença no Seminário em Rio das Ostras, mesmo
tendo participado do evento de Angra dos Reis, em 2008

solidificado desde o século XVIII. Mesmo num período curto
em relação ao movimento nos países do Velho Continente,
o sindicalismo no setor marítimo brasileiro se destaca pela
seriedade e competência. Basta ver o crescimento e a união
do movimento na última década.
O jornalista destacou o fortalecimento de entidades
sindicais nos últimos anos. “É preciso que as pessoas entendam que o Sindicato não é uma ilha. O sucesso depende de
diversos aspectos, como as situações política e econômica.
Não adianta criticar um sindicato sem levar em consideração o contexto no qual a entidade está inserida. Por isso, a
união é importante para o fortalecimento dos trabalhadores.
Por outro lado, a divisão é uma tragédia para o movimento
sindical”, explica Altamiro. “A ação sindical é determinante.
Direitos não caem do céu. Todos os benefícios sociais e leis
que os trabalhadores têm são frutos da luta coletiva. Mais importante que lutar é saber lutar”, completa. Altamiro Borges
alertou aos participantes que o desemprego, que atinge
outros setores que não o marítimo, não é causado pela luta
social, mas pelas crises do sistema capitalista.
Aliás, desemprego é uma palavra que não combina com o
mercado de trabalho dos oficiais mercantes. Recentemente, a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Uerj, divulgou um

O Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido, diz que há casos em que existe a necessidade da realização de movimento de resistência para buscar melhorias na relação laboral

estudo que aponta equilíbrio neste mercado pelos próximos
anos. O estudo foi feito a partir de dados fornecidos pela
Marinha do Brasil e pelo SINDMAR. Os mestres e doutores
da conceituada universidade concluíram que não haverá falta
de oficiais mercantes no mercado de trabalho até 2013 (ano
limite da projeção do estudo).
O Delegado Regional do Sindicato no Ceará, Rinaldo
Medeiros, contou que a Delegacia do Sindicato na capital
cearense contatou dezenas de representados para convidá-los
para o Seminário. “Destaco, aqui, que todos falaram que estão
ligados a alguma empresa de navegação. Passamos pela crise
econômica e as categorias que o SINDMAR representa não
foram atingidas. Isso não foi por acaso. Os oficiais e eletricistas
mercantes têm um Sindicato forte e coeso que luta por nós e
pela Marinha Mercante brasileira. A nossa realidade de mercado é reflexo da árdua luta do SINDMAR”, relata Rinaldo.
Durante o Seminário na capital cearense, o Comandante
Geraldo Camilo reconheceu que o SINDMAR faz um excelente
trabalho de blindagem do mercado de trabalho dos oficiais e
eletricistas mercantes. Apesar do orgulho no trabalho desenvolvido pelo Sindicato, o Comandante se mostrou preocupado

com questões que infelizmente ainda estão presentes na
realidade brasileira. “O que mais me preocupa, atualmente, é
o individualismo. Sem a luta coletiva não teríamos conseguido
nada. Apesar de o marítimo ser, reconhecidamente, solidário,
é preciso que muitos resgatem o senso do coletivo”, opina.
O SINDMAR não tem dúvida de que a união e a participação de todos os seus representados fortalecem ainda mais
as categorias. Não há mais espaço para reivindicações indivi
duais. O coletivo está acima de qualquer vontade individual. O
Sindicato entende que muitos representados e representadas
não têm muitas oportunidades de comparecer à Sede ou em
alguma das oito delegacias por força da profissão, já que o
marítimo trabalha em regime de embarque. “Temos uma
dificuldade natural em participar da vida do SINDMAR porque,
em muitas oportunidades, estamos embarcados”, justifica o
Comandante Gilberto Maciel.
Mas, ainda assim, o SINDMAR explicou a todos que
participar não se resume apenas em ir ao Sindicato, mas,
também, atender ao chamado de assembleias, votar em
consultas a bordo, ler mensagens circulares e tudo mais que
envolva as ações sindicais. A Delegada Adjunta do SINDMAR
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O Consultor Jurídico da CONTTMAF, Edson Areias, diz que “devemos ter cuidado em divulgar fatos para não haver informações equivocadas”

O Inspetor da ITF, Airton Lima, afirma que “direitos trabalhistas são conquistados e que estas conquistas são alcançadas através de movimentos sindicais”

em Vitória, Laura Teixeira, revelou que ainda existem casos de
que associados desconhecem o funcionamento do Sindicato
e querem que a entidade trabalhe apenas para resolver
problemas pessoais. “O interesse do coletivo deve prevalecer
sempre”, afirma Laura.
A luta coletiva deve envolver a participação de todos,
homens e mulheres, jovens e experientes. Os mais antigos
lembram as condições do mercado de trabalho dos últimos
anos do século passado. Uma relação de trabalho extremamente desumana, salários baixíssimos para a responsabilidade que é a profissão do mar e outros desrespeitos eram
práticas comuns no setor marítimo. Em negociações coletivas,
o SINDMAR incluiu cláusulas voltadas exclusivamente para
a marítima em período de gestação, implementou o vale
alimentação e aumentou o valor gradativamente, instituiu o
abono pecuniário e reduziu e melhorou o regime de trabalho
– em 2000, por exemplo, a relação trabalho era de dez meses
embarcados para dois de repouso. “Hoje, o mercado pratica,
em média, o 2x1. Só se chegou a este regime com muita
luta e dedicação do representante dos oficiais e eletricistas
mercantes. Depois das greves de 1987 e 2005 e de muita

brasileiro, é necessário que o governo atente para as especificidades da profissão. O SINDMAR luta para que haja uma
legislação especial que atenda a marítima na condição de
gestante. Mas, para isso, urge a participação efetiva das representadas pelo Sindicato. As mulheres precisam avançar, e
muito, nesta questão. É hora de demonstrar força na união.
“Não há nada que nos proteja no período de gravidez. Temos
o direito de sermos marítimas e sermos mães. As mulheres
do mar precisam se unir para resolver esta delicada situação”,
afirma a Imediata Rafaella Hunes Grassi Mello.
Ao mesmo tempo em que o SINDMAR busca melhorias e
luta pela manutenção dos postos de trabalho, é necessário
estar atento para que os trabalhadores brasileiros não sejam
substituídos por cidadãos de países sem tradição marinheira. No mundo, há países fortes no setor marítimo que não
possuem cabotagem nacional. Mas o Brasil tem. É preciso
lutar por esta manutenção. E esta luta não é torcer e esperar
acontecer; é participar. De nada adianta se lamentar e nada
fazer. Mudança pressupõe participação. E para participar, é
preciso entender o funcionamento do Sindicato. Com o entendimento, vem a consciência crítica e a natural vontade de
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luta, este regime chegou num patamar aceitável. Não é o
ideal, mas ainda vamos continuar chegar perto disso”, afirma
o Segundo Presidente do SINDMAR, José Válido.
Ao contrário do Brasil, outros países sofrem com regimes
de trabalho diferentes dos praticados aqui. “Na Itália, por
exemplo, não temos Acordos Coletivos de Trabalho como no
Brasil. O marítimo italiano chega a esperar cinco meses para
poder desembarcar. A política trabalhista que os marítimos
têm aqui, sinceramente, eu não vi em nenhum lugar do
mundo. Assim como também vejo aqui a vontade do Sindicato
de se construir um futuro com perspectivas concretas”, relata
o Comandante Pietro Marcovich, que nasceu na Itália.
Os jovens oficiais e eletricistas precisam se conscientizar
de que a atual situação do mercado de trabalho da Marinha
Mercante é, sem dúvida, melhor do que a condição de anos
atrás. A Delegada do SINDMAR Laura disse que a realidade
das mulheres no exterior é bem diferente da brasileira. “Lá,
há diferença salarial porque são mulheres. Em muitos países,
elas encontram dificuldades de assumir cargos de comando
e chefia. O preconceito e o assédio imperam”, conta Laura.
Com cada vez mais mulheres oficiais no mercado marítimo

reivindicar. Mas, para isso, é preciso ter disposição de luta.
A Delegada Laura disse, durante o Seminário do SINDMAR
em Beberibe, que tem conhecimento de que o desemprego
impera em muitas nações com tradição marinheira. “Isso é
consequência de um mercado de trabalho desestruturado,
direitos trabalhistas flexibilizados e atuação de bandeiras de
conveniência”, conta a Delegada do Sindicato em Vitória. O
Presidente Severino alertou os representados do SINDMAR.
“Colegas estrangeiros apreciam nossa realidade e nosso
mercado. Assim, se não houver resistência, como a que o
nosso SINDMAR tem feito ao longo de anos e anos, os estrangeiros vão tomar conta do nosso mercado de trabalho.
Nunca devemos esquecer que a defesa da soberania é uma
questão estratégica”, afirma Severino.
As grandes conquistas dos trabalhadores marítimos nos
últimos anos tiveram participação do SINDMAR. A Resolução
Normativa Número 72, do Conselho Nacional de Imigração
(CNI), é a maior defesa do mercado de trabalho que os marítimos brasileiros já tiveram. A RN-72, de 2006, prevê a chamada de tripulantes nas navegações de cabotagem e de apoio
marítimo e para as embarcações e plataformas utilizadas nas
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atividades de pesquisa e exploração de petróleo no mar. Em
outras palavras, esta Resolução prevê a obrigatoriedade da utilização progressiva de brasileiros no setor marítimo após noventa
dias de permanência das embarcações estrangeiras na Zona
Econômica Exclusiva do Brasil. Esta Normativa é fundamental
para que os marítimos brasileiros mantenham seus postos de
trabalho. O entendimento sobre a existência e aplicabilidade
da RN-72 é essencial para os trabalhadores terem artifícios de
defesa contra possíveis investidas dos armadores para derrubar esta Resolução. Vale lembrar que a luta do Sindicato pela
manutenção dos postos de trabalho é antiga, já que a RN-72
revogou a número 58, de 2003, e que, por sua vez, revogou
a 31, de 1998. “A RN-72 garante milhares de empregos para
nossos representados”, alerta o Presidente Severino.
Esta afirmação é corroborada pela Auditora Fiscal Vera
Albuquerque, que também é Coordenadora Nacional de
Inspeção do Trabalho Aquaviário, órgão ligado ao Ministério
do Trabalho e Emprego. De acordo com a Auditora, a RN-72 é
uma grande conquista dos trabalhadores marítimos brasileiros. “Em nenhum país tem algo parecido com esta Resolução,
que protege os postos de trabalho de vocês; nem mesmo
nas nações com tradição marítima”, informa.
A Oficial Rafaella Hunes disse ter achado fundamental o
SINDMAR ter feito o alerta sobre os perigos que rondam a
RN-72. “Fiquei chocada ao saber disso. Precisamos nos unir
para defender nossos postos de trabalho”, exclama.
Para defender estes postos de trabalho, é preciso atuar
em frentes no Brasil e, em algumas ocasiões, fora do país.
Por isso, a participação em fóruns nacionais e internacionais é
importante para que o representante dos oficiais e eletricistas
mercantes construa uma imagem cada vez mais forte, sólida
e respeitada das categorias que representa. “A presença do
SINDMAR nestes fóruns é fundamental para que possamos
ser ouvidos. Se não estivermos lá, outros estarão e, ainda
que não saibamos com quais interesses, irão querer falar
em nosso nome. Se hoje somos convidados a participar de
conselhos, comissões, fóruns e congressos, é porque somos
respeitados; e mais importante: nós mesmos construímos
esse respeito”, afirma o Presidente Severino Almeida. Em
consonância, o Comandante Jones Soares disse que é importante entender as ações do SINDMAR. “Temos de ter noção
exata do papel global do nosso Sindicato”, conclui.
No final de 2009, durante o quinto Seminário do SINDMAR,
em Rio das Ostras, os oficiais e eletricistas mercantes tiveram a
oportunidade de conhecer a realidade e o dia a dia do Sindicato.
Pela própria razão da profissão, não é fácil reunir todos os representados num evento. “É difícil alcançar plenamente uma base
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tão grande como é a nossa. Por isso, vocês, oficiais e eletricistas
mercantes, são o aspecto multiplicador. É fundamental que os
que não puderam estar presentes tomem conhecimento do
que foi dito aqui. E vocês podem conversar com eles sobre
tudo o que é dito aqui para que a informação chegue a outras
pessoas”, solicita Severino, em prol da união cada vez mais
forte das categorias que o SINDMAR representa.
Esta união resulta na capacidade de as categorias serem
escutadas nas negociações de Acordos Coletivos de Trabalho.
Porém, esta comunhão deve ser forte também quando o
empresariado tenta flexibilizar os direitos trabalhistas, de
homens e mulheres do mar, conquistados ao longo de anos

A Coordenadora Nacional de Inspeção do Trabalho Aquaviário, Vera Albuquerque, afirma que RN-72 é uma grande conquista dos trabalhadores marítimos brasileiros

Luiz Felipe Domingos Ferreira: “Não podemos guardar isso somente para a gente.
Precisamos passar tudo isso aos nossos colegas que não puderam comparecer”

com muito suor e intensas lutas. O Segundo Presidente do
SINDMAR, José Válido, disse que é preciso saber avaliar a
situação para iniciar determinadas ações. “Há momentos
que exigem atitudes mais firmes perante as empresas. Em
determinadas situações, existe a necessidade fundamental
de fazermos movimento de resistência. Mas, para isso, a
participação da base é essencial para alcançarmos nossos
objetivos”, explica Válido.
Por demonstrações de força e união das categorias, o
Segundo Presidente do SINDMAR comentou as conquistas
relacionadas a Acordos Coletivos de Trabalho. José Válido

explanou todas as fases do processo de negociação, que
vão desde a coleta de reivindicações até o efetivo envio
da proposta de ACT para votação do pessoal de bordo e o
consequente “sim” ou “não” dos oficiais e eletricistas. Mas,
para que este processo transcorra de forma positiva para os
representados do SINDMAR, o dirigente sindical disse que a
autoestima dos profissionais das categorias envolvidas deve
ser resgatada. “Nós devemos decidir o que é melhor para a
gente. Temos de ter orgulho de sermos marítimos, de morar
bem e de saber nos vestir”, afirma.
Durante o Seminário do SINDMAR no Rio de Janeiro, José
Válido destacou, também, as vitórias dos trabalhadores através de ações do SINDMAR, como a diminuição da diferença
remuneratória entre Comandantes e Chefes. “Há quinze anos,
isso estava na casa dos 30%. Hoje, está no máximo em dez
pontos percentuais”, conta. Isso foi resultado do esforço do
SINDMAR e de seus representados. “Não adianta intenção;
é preciso ação”, finaliza o Segundo Presidente, destacando
que a valorização da profissão é essencial para a busca por
melhores condições.

O Presidente Severino Almeida não teve dúvida em
afirmar que é preciso os representados do SINDMAR se
valorizarem para que a sociedade reconheça o real valor
da profissão. “Temos de ter esta preocupação profissional”,
alerta Severino.
No evento de novembro, o Comandante Álvaro Almeida,
que é Presidente do Centro de Capitães, palestrou sobre a
valorização da profissão marítima e engrossou o coro com
o Presidente Severino. “Ninguém caminha no mundo sem
valorizar a si próprio. Uma das coisas que devemos nos preocupar é com a nossa aparência para a sociedade”, afirma
o Comandante Álvaro.
Para o SINDMAR, a realização destes dois Seminários no
segundo semestre de 2009, assim como dos outros três no
passado, é uma conquista. As informações dadas durante
as palestras dos convidados, todos com relação direta com
o setor marítimo, devem ser absorvidas e passadas para os
oficiais e eletricistas que, por força da profissão, não puderam estar presentes. No Seminário em Rio das Ostras, época
em que era terceiranista e Comandante-Aluno do Ciaga,

47

O Oficial Ricardo Sergio Duarte revela que o Seminário revolucionou a forma de pensar.
“Agora, posso falar de algo que eu conheço”

O Oficial Pedro de Souza Moraes acha fundamental que todos saibam o que o
SINDMAR faz para seus representados

Luiz Felipe Domingos Ferreira disse que a missão dos que
prestigiaram o evento é de multiplicar as informações ditas
e debatidas. “Não podemos guardar isso somente para a
gente. Precisamos passar tudo isso aos nossos colegas que
não puderam comparecer”, promete.
Durante os Seminários, os representados que estavam desembarcados e participaram do encontro tiveram a oportunidade de conhecer as ações do Sindicato. Estas ações são atuantes
não só nas mesas de negociações, mas também nas demais
esferas, como a participação em fóruns internacionais, grupos de
trabalho, comitês, comissões, congressos, conselhos e debates
com o governo federal; tudo isso é necessário para proteger e
ampliar o mercado de trabalho dos marítimos brasileiros.
Uma situação que deve ser combatida não só pelo
SINDMAR, mas por todos, é a Bandeira de Conveniência,
BDC. O Inspetor da ITF, Airton Lima, que tem mais de sete
anos de visitas a navios, contou que já viu muitas variantes
de condição de trabalho a bordo. A BDC promove baixos
salários, reúne diversas nacionalidades a bordo e deteriora condições dignas de trabalho. Na palestra em Rio das

Ostras, o Inspetor da ITF disse que “direitos trabalhistas são
conquistados. E estas conquistas são alcançadas através de
movimentos sindicais”, afirma o representante da Federação
Internacional. Airton Lima alertou que não há garantia de
que os direitos trabalhistas nunca serão prejudicados. “Os
armadores têm interesse na propagação da BDC porque tem
baixos impostos e pouca – ou nenhuma – obrigação trabalhista. Os trabalhadores marítimos brasileiros devem estar
atentos a isso”, finaliza.
Durante os Seminários em Beberibe e Rio das Ostras, o
Presidente do SINDMAR, Severino Almeida, destacou a importância da Fundação Homem do Mar, mostrou os projetos para a
Universidade Corporativa de Marinha Mercante e apresentou as
ações que envolvem o desenvolvimento, crescimento e futuro
do Centro de Simulação Aquaviária. Os expoentes da sociedade
brasileira, quando visitam o CSA, que é o mais avançado centro
de simulação do mundo, percebem o tamanho e a força das
categorias que o SINDMAR representa.
Para o Oficial Rafael Adeodato, o “mais importante desse
evento foi realmente conhecer o Sindicato e suas reais atri-
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O Comandante Jones Soares disse que é importante
entender as ações do SINDMAR e “ter noção exata do
papel global do nosso Sindicato”

A Delegada do Sindicato em Vitória, Laura Teixeira,
salienta a luta do SINDMAR para que haja uma
legislação especial que atenda a marítima na condição
de gestante

Severino Almeida : “Se hoje somos convidados a
participar de conselhos, comissões, fóruns e congressos, é
porque somos respeitados; e mais importante: nós mesmos
construímos esse respeito”

Altamiro Borges: “A ação sindical é determinante. Direitos não caem do céu. Todos os benefícios sociais e leis que os trabalhadores têm são frutos da luta coletiva. Mais importante que lutar é saber lutar”
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Nova área para lazer e instalações do CSA

Sindmar

SINDMAR e FHM adquirem imóvel na região serrana do Rio de Janeiro

Presidente Severino: “É fundamental que os que não puderam estar presentes tomem conhecimento do que foi dito aqui. Vocês podem conversar com eles sobre tudo o que é dito aqui para
que a informação chegue a outras pessoas”

buições, já que a bordo, devido aos inúmeros deveres, é
muito difícil ter uma noção exata das ações do SINDMAR”.
Concordando com o Oficial Rafael, o também Oficial Paulo
Nazareno reconheceu que “a bordo há um conhecimento
muito superficial sobre as reais ações do Sindicato. Eu
tinha uma visão completamente diferente da que tenho
hoje, após este evento”. Já o Oficial Ricardo Sergio Duarte
foi além. “De certa forma, posso dizer que este Seminário
revolucionou a minha forma de pensar. Agora, posso falar
de algo que eu conheço. Esta foi uma iniciativa bastante
significativa”, afirma.
Um grupo de oficiais e eletricistas mercantes que tinha
interesse em participar dos Seminários do último semestre
de 2009 ficou impossibilitado de comparecer por força de
atribuição do trabalho. Ainda assim, tem direito de saber o
que foi dito e debatido nos eventos. Por isso, conversar a
bordo sobre os temas dos Seminários dará oportunidade a
todos de conhecerem ações e projetos do SINDMAR.
Toda informação deve ser repassada exatamente como é.
Este cuidado foi abordado pelo Consultor Jurídico da CONTTMAF,

50

Número 28

Edson Areias, durante palestra no último dia do Seminário no
Rio de Janeiro. “Devemos ter cuidado em divulgar fatos para
não haver informações equivocadas”, informa Areias. Mas,
como multiplicadores das informações passadas durante os
dois eventos, os oficiais e eletricistas mercantes poderão, seguramente, discutir estes temas a bordo. O debate promoverá
a união ainda maior de todos. Os representados do SINDMAR
precisam mostrar a real força que têm. “Sempre divulguei as
ideias do Sindicato a bordo. Sinto-me capaz de debater com
meus colegas e passar para eles as ações que o Sindicato faz
para nosso benefício. Acho importante que todos saibam o
que o SINDMAR faz para a gente”, afirma o Oficial Pedro de
Souza Moraes.
Após participar das palestras, o Eletricista Francisco Régis
disse que eventos como os Seminários deveriam acontecer
com mais frequência. “É a oportunidade de haver uma
interação ainda maior entre o Sindicato e seus representados. Depois destas palestras, tenho vontade de estimular
meus colegas a se sindicalizarem, porque hoje eu sei que o
Sindicato é a nossa única arma de luta”, afirma.

Após consultar seus representados, convocados para
Assembleias – a primeira Geral Extraordinária em 9 de
setembro e a segunda Geral Extraordinária em 5 de outubro –, o SINDMAR, em parceira com a Fundação Homem
do Mar, formalizou no dia 6 de janeiro a compra de área
localizada em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.
Na histórica assembleia, os representados do Sindicato
aprovaram por unanimidade a compra do imóvel. O ato de
assinatura do documento aconteceu na Sede do Sindicato,
no Rio de Janeiro.
A área adquirida pela FHM e pelo SINDMAR, com autorização de seus representados nas duas assembléias, tem
845 mil metros quadrados. No local, será construída uma
área de lazer para associados e associadas do SINDMAR,
com piscina, quadras de futebol e de tênis, jogos de mesa
e outras atividades esportivas.
Além disso, a área abrigará as novas instalações do
Centro de Simulação Aquaviária. A intenção é aumentar
a estrutura do Centro e o número de simuladores. Desta
forma, as condições de qualificação dos oficiais mercantes
serão significativamente ampliadas. Os representados do
SINDMAR que participarão das turmas organizadas pela

Fundação Homem do Mar (entidade que administra o
CSA) terão acomodações à disposição no período em que
estiverem cursando as aulas.

LEGENDA:
(SINDMAR)

Terreno adquirido pela FHM e pelo SINDMAR de 845 mil metros quadrados localizado
em Teresópolis, Rio de Janeiro
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SINDMAR confere etapa do processo eleitoral que define
eleitos para gestão 2009/2010
Após o término do prazo de votação para Cipa (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) marítima da
Finarge Apoio Marítimo, o SINDMAR
compareceu à Sede da empresa, no
Rio de Janeiro, para conferir a última
etapa do processo eleitoral. Antes
do começo da apuração dos votos,
que aconteceu no dia 5 de outubro, representantes da companhia
e dos tripulantes que participaram
da eleição se reuniram para, enfim,
começar a contagem.
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Pelo lado dos trabalhadores,
o Diretor-Secretário do SINDMAR,
Odilon Braga, e o representado José
Clayton Gonçalves; pela Finarge, o
Técnico em Segurança do Trabalho
da empresa na época, Fábio Luiz
de Souza. Ao final da apuração,
verificou-se 141 votos válidos, dois
nulos e um em branco.
O resultado da votação para
Cipa marítima na Finarge apontou
os seguintes eleitos: Zylmar da
Fonseca (Subchefe de Máquinas –

SCM), Alexandre de Souza Gomes
(Marinheiro de Convés – MNC),
Cícero Marcos Gomes (Marinheiro
de Convés – MNC), Luis Antonio
Mattos (Marinheiro de Convés –
MNC), Isaque Vanderley (Moço de
Convés – MOC) e Marinaldo Macário
(Taifeiro – TAA).
O então Técnico em Segurança
disse que os eleitos participarão de
um curso de Cipa para marítimos.
Indagado pelo SINDMAR, Fábio Souza
disse que este curso será ministrado

Luciana Aguiar

Luciana Aguiar

Resultado de eleição para Cipa
marítima na Finarge é divulgado

até 30 dias após a posse dos eleitos
para a gestão 2009/2010.
Para o Diretor-Secretário do
Sindicato, Odilon Braga, “essa é uma
iniciativa pleiteada e apoiada por nós,
já que o objetivo do SINDMAR é contribuir para a segurança, entre outros
aspectos, dos nossos representados a
bordo”. A Cipa deve ser composta por
representantes do empregador e dos
empregados e objetiva a preservação
da saúde e integridade física dos
trabalhadores. Por isso a importância
de trabalhadores marítimos fazerem
parte das Cipas das companhias
do setor marítimo. É fundamental
comissões deste segmento terem
marítimos na sua composição.
O procedimento para eleger
trabalhadores marítimos em Cipas
específicas deve ser transparente e
contar com o acompanhamento do
SINDMAR, como foi feito na Finarge.
O Sindicato tem certeza de que é
imprescindível que processo similar a
este seja implementado nas demais
empresas de navegação. O exemplo
dado pela Finarge neste processo
eleitoral é elogiável e deve servir de
Norte para as companhias de navegação que atuam no Brasil em suas
eleições de Cipas marítimas.
A Norsul, por exemplo, já sinalizou com esta iniciativa de
contar com o SINDMAR no processo eleitoral das Cipas marítimas.
Recentemente, o Auxiliar de Saúde
(ADS) Robson Oliveira de Souza e os
Moços de Máquinas (MOM) William
Francas de Paula e Ademir Francisco
Gonçalves foram eleitos em processo promovido pela empresa. O representante dos oficiais e eletricistas
mercantes continua a luta para que
trabalhadores marítimos participem
de eleições de Cipas marítimas em
empresas de navegação.
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SINDMAR volta a se reunir
com RH de empresas
Regras do STCW foram abordadas no encontro do Sindicato
com companhias de navegação
O SINDMAR voltou a se reunir com
empresas de navegação no dia 9 de
dezembro, na Sede da Representação
Sindical, no Rio de Janeiro, para debater assuntos relacionados à carreira
de oficiais e eletricistas mercantes.
Legislação e STCW (certificação)
também foram temas abordados
pelo Sindicato com os representantes

da área de Recursos Humanos das
companhias. Além da importância de
cada marítimo saber a habilitação que
possui e a competência para o exercício de suas atribuições, é fundamental
que o RH das empresas de navegação
tenha conhecimento disso também.
Desde a primeira reunião, há dois
anos, entre a Entidade Sindical e as

companhias para tratar destes assuntos, o Sindicato promoveu outros
quatro encontros. Neste quinto, que foi
liderado pelo Diretor do Departamento
de Educação do SINDMAR, José
Serra, o Sindicato expôs detalhadamente os capítulos da Convenção
STCW, com ênfase nas regras para certificação dos oficiais. A Representação
Fotos: Luciana Aguiar

Sindical alertou às companhias que é
imprescindível o amplo conhecimento desta Convenção, dos padrões de
competência exigidos dos tripulantes,
e que exigências desnecessárias não
devem continuar sendo aplicadas.
Durante o encontro, o Diretor de
Educação do SINDMAR, José Serra, explicou a necessidade de cada categoria
representada pelo SINDMAR ter determinadas certificações e de que forma
e em qual período o Oficial pode obtêlas. Na ocasião, Serra citou a certificação para as principais funções exercidas a bordo – Comandante, Imediato
Oficial de Quarto de Navegação, Chefe
de Máquinas, Subchefe e Oficial de
Quarto de Máquinas.
O Assessor do Departamento de
Educação do Sindicato, Ary Cavalieri,
palestrou sobre as regras do STCW,
apontou os erros mais comuns na escrituração das Cadernetas de Inscrição
e Registro (CIR), apresentou o fluxo
de carreira dos oficiais mercantes e
mostrou novas exigências da Diretoria
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de Portos e Costas (DPC), como a
certificação para navios-tanques, que
agora tem validade de cinco anos.
Cavalieri comentou também as ações
do SINDMAR para minimizar os efeitos
desta nova exigência da DPC.
Durante a reunião, os representantes das empresas de navegação
assistiram, ainda, a uma apresentação
sobre o quadro geral de certificações
constante do anexo 2-A da NORMAM13, em que foram apresentados requisitos para ascensão de categorias,
certificações e limitações para as embarcações nacionais. Orientações para
a obtenção da Licença de Categoria
Superior (LCS), que visa ao atendimento dos Cartões de Tripulação de
Segurança (CTS) das embarcações
também foram apresentadas.
A quinta reunião entre o SINDMAR
e empresas de navegação contou com
a participação de representantes da
Global, Log-In, Norsul, CBO, Wilson,
Sons, V.Ships, Pan Marine, Opmar
e Flumar e do Superintendente de

Ensino do Ciaga, Contra-Almirante
Marco Antonio Guimarães Falcão,
que disse que a reunião foi bastante produtiva. “Às vezes, recebemos
solicitações e não conhecemos as
pessoas dos RHs. Ali, conhecemos
estes profissionais. Achei fundamental a exposição dos assuntos que
envolvem RHs e até mesmo a parte
de ensino, que é o nosso caso”, diz o
C. Alte Falcão. Já o Gerente da V.Ships,
Alexandre Lima, acredita que essa
iniciativa do SINDMAR é fundamental
para que todos fiquem antenados no
STCW. “Quanto mais houver este tipo
de trabalho em conjunto, será melhor.
Esta reunião também foi importante
para tratar de assuntos do setor, como
certificação e embarque”, afirma
Alexandre. Para o Superintendente
da Norsul, José Luiz Miranda Ramos, o
encontro foi muito importante porque
“veio de encontro com as nossas
necessidades. Espero que aconteçam
outras reuniões deste tipo para esclarecer procedimentos”.
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Reserva de mão de obra de
Oficiais é debatida em Seminário
Estudos anteriores não refletem a realidade do mercado
marítimo brasileiro
A Representação Sindical Marítima
marcou presença no 1º Seminário de
Desenvolvimento da Cabotagem
Brasileira, realizado pela Agência
Nacional de Transportes Aquaviários
nos dias 12 e 13 de agosto, em
Brasília. O evento foi realizado em
parceria com o Syndarma e reuniu
autoridades governamentais, entidades representativas dos setores
marítimo e portuário e companhias
de navegação, entre outros.

Durante o Seminário, a Superin
tendente de Navegação Marítima da
Antaq, Ana Maria Canellas, salientou
que apesar de a desoneração tributária ser fundamental para o desenvolvimento da cabotagem no Brasil,
“não será através da flexibilização de
direitos trabalhistas e das condições
laborais dos trabalhadores marítimos
que este modal irá se desenvolver”.
O representante do Ministério dos
Transportes, Marcelo Perrupato, por

sua vez, destacou que o discurso de
liberação e abertura da cabotagem
brasileira é inaceitável. “Todos nós
sabemos que os resultados de iniciativas como esta não são bons para o
País”, lembrou.
Após a palestra “A Formação do
Pessoal Marítimo no Brasil”, ministrada pelo Contra-Almirante Luiz
Antonio Malafaia, Superintendente
do Ensino Profissional Marítimo da
DPC, o Presidente do SINDMAR e da

Fotos: Luciana Aguiar

O Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Paulo José Rodrigues, destaca a importância do debate do assunto por interlocutores do setor

O Presidente Severino afirma que há reserva estratégica de oficiais mercantes brasileiros para o mercado que, hoje, está em equilíbrio
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CONTTMAF, Severino Almeida, que foi
um dos debatedores do evento, destacou o estudo feito neste ano sobre
as demandas e ofertas de Oficiais
Mercantes para os próximos anos.
Assim como o representante da
Diretoria de Portos e Costas afirmou,
o líder sindical destacou que há uma
reserva estratégica desses oficiais
para o mercado que hoje está em
equilíbrio. “Não podemos corroborar
com a conclusão de estudos anteriores que não refletem a realidade do
que é vivido pelo mercado marítimo.
É preciso que haja um chamamento
à razão a esse respeito e por isso

estamos levando esse assunto para
fóruns representativos como este”,
alertou.
Entre os outros assuntos discutidos no evento, estiveram o
desenvolvimento do transporte de
contêineres na cabotagem brasileira; a importância dos portos
brasileiros no desenvolvimento da
cabotagem; a questão dos custos
operacionais e as expectativas de
renovação e ampliação das frotas
próprias no Brasil.
Na solenidade de encerramento, que contou com a presença
do Diretor da Antaq, Tiago Pereira

Lima, e do Presidente do Syndarma,
Hugo Figueiredo, além do Diretor de
Portos e Costas, Vice-Almirante Paulo
José Rodrigues, o Diretor da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários,
Murillo Barbosa, anunciou as conclusões do encontro. Entre os itens está
a sugestão de implementar os dispositivos do Registro Especial Brasileiro
e tornar a Marinha Mercante nacional
mais competitiva, além da criação
de um comitê tripartite (composto
pela Representação Sindical, pela
Autoridade Marítima e pelos empresários) para debate dos temas
pertinentes à cabotagem.
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Defesa dos postos de trabalho:
um dever de todos
Presidente Severino Almeida faz palestras nas
Escolas de Formação e estimula visão crítica e união

Fotos: Luciana Aguiar

Delegada Regional do SINDMAR em Vitória, Laura Teixeira: “Para que o nosso Sindicato seja cada vez mais forte, é indispensável a participação de cada um de nós”

No último trimestre de 2009, o
Presidente do SINDMAR, Severino
Almeida, palestrou nos dois Centros de
Instrução (Belém e Rio de Janeiro) sobre
a importância da luta coletiva das categorias representadas pelo Sindicato. Os
Comandantes do Ciaga e Ciaba, ContraAlmirante José Carlos Mathias e CMG
Carlos Cesar Josino de Castro e Souza,
respectivamente, e alunos e alunas das
Escolas de Formação assistiram às palestras do líder sindical.
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Na primeira, realizada no dia 14 de
outubro no Ciaba, o Presidente Severino
lembrou as diversas ações sindicais na
defesa dos interesses dos representados
do Sindicato, inclusive nos momentos
em que os postos de trabalho estiveram
ameaçados por causa de mudanças na
legislação. “Existem muitos interesses
na relação capital e trabalho. Por isso é
fundamental mantermos o senso crítico
e união para sermos fortes na luta coletiva”, afirma.

Severino Almeida disse que é importante que os alunos e alunas entendam
o porquê de o SINDMAR ter conseguido
manter as atuais condições de empregabilidade na Marinha Mercante brasileira.
“Isso não caiu do céu; é resultado de um
trabalho articulado”, afirma.
Os futuros oficiais, assim como a
categoria como um todo, precisam ter
visão crítica sobre as instáveis condições de trabalho. Presente na palestra,
a Delegada Regional do SINDMAR em

Vitória, Laura Teixeira, disse que a
Representação Sindical luta permanentemente por melhores condições
laborais. “Isso acontece independentemente da situação do mercado. Hoje é
favorável, mas no passado foi diferente.
Para que o nosso SINDMAR seja cada
vez mais forte, é indispensável a participação de cada um de nós”, finaliza.
No mês seguinte, a Delegacia Regional
do SINDMAR em Belém recebeu alunos
e alunas do Ciaba para nova palestra do
líder sindical.
Ainda em novembro, o Presidente
Severino ministrou palestra no Centro
de Instrução Almirante Graça Aranha,
no Rio de Janeiro. Mais uma vez, o
líder afirmou a importância do senso
crítico diante do atual mercado marítimo. Antes mesmo de o Presidente
do SINDMAR começar a palestrar, o
Comandante do Ciaga, Contra-Almirante
José Carlos Mathias, disse que “em
breve vocês deixarão de ser alunos e
ingressarão no mercado marítimo. Por

isso é fundamental que vocês estejam
no mercado refletindo sobre o que o
Severino irá falar”.
Ao alertar os futuros oficiais mercantes sobre o cenário nebuloso que se
aproxima, o Presidente do Sindicato destacou que a defesa dos postos de trabalho
dos oficiais brasileiros é uma missão do
SINDMAR, mas deve ser uma preocupação de todos. “É preciso que vocês entendam os diferentes aspectos relacionados
ao cenário difícil que temos enfrentado
durante esses anos e que ainda iremos
enfrentar”, ressalta Severino.
Através de diversas ações, o SINDMAR
colaborou na criação de mecanismos de
proteção ao mercado de trabalho para
os oficiais brasileiros. Um exemplo é
a Resolução Normativa número 72,
do Conselho Nacional de Migração. O
documento, que existe há três anos,
regulamenta a chamada de tripulantes
nas navegações de cabotagem e de
apoio marítimo e para as embarcações
e plataformas utilizadas nas atividades

de pesquisa e exploração de petróleo
no mar. É importante destacar que,
apesar de a data da RN-72 ser de 2006,
a luta do SINDMAR pela defesa é bem
mais antiga. Esta Resolução é posterior
à RN-58, de 2003, que disciplina a
chamada de tripulante de embarcação
estrangeira e de técnicos sob contrato
de prestação de serviços e de risco. Por
sua vez, a 58 revogou a 31, datada de
24 de novembro de 1998.
A RN-72 determina a obrigatoriedade
da utilização progressiva de brasileiros
no setor marítimo após noventa dias
de permanência das embarcações
estrangeiras em águas jurisdicionais
brasileiras. Contudo, devido a interesses
diversos, tem sido forte a pressão para
derrubá-la. “Para muitos é inadmissível
a obrigatoriedade de brasileiros a bordo
dessas embarcações. Diante disso, só
existe uma possibilidade de resistir:
através da luta organizada das categorias
representadas, por intermédio das ações
do SINDMAR”, afirma.
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Jornalista especializado na área marítima. Trabalhou em O Globo de 1970 a 1986, onde coordenou a página
de navegação. Foi colaborador nas revistas Portos e Navios e Navegação e correspondente das revistas internacionais
Sea Trade, Trade Winds e Fairplay. Foi editor-chefe do jornal Última Hora e atualmente escreve a coluna Rio Marítimo,
no site Netmarinha. Colabora no jornal Press Guide e edita a coluna Primeira Linha, do Monitor Mercantil.

Crise em 2009

A vida dos rios

Para muitos setores, a crise de 2009 foi realmente marolinha.
Mas isso não se aplica ao movimento mundial de contêineres. Com
isso, os terminais brasileiros também tiveram de cortar custos, reduzir
sua estrutura e, até mesmo, adiar investimentos.
Agnes Barbeito, Presidente da Associação Brasileira de Terminais
e Recintos Alfandegados (Abtra), revelou que, no auge da crise,
o movimento nos terminais portuários chegou a cair 25%. Já há
alguma recuperação, mas, mesmo assim, o movimento de 2009
deverá ser 20% menor do que o de 2008. “Recuperação só para
2010”, afirma.

Além de brigar com o rodoviarismo, o setor aquaviário tem
outros problemas. Em carta ao Comandante do 4º Distrito Naval,
Vice-Almirante Eduardo Monteiro Lopes, sediado em Belém (PA), o
Presidente da Federação das Empresas de Navegação (Fenavega), Luiz
Rebelo Neto, apresentou posições pouco conhecidas do resto do país.
Disse que não só grandes
comboios da própria navegação interior prejudicam as
margens de alguns rios, como
há danos causados pelos
navios de cabotagem e longo
curso. Citou que a navegação
no Estreiro de Breves deve
ser examinada para se evitar
deterioração com a entrada
de grandes comboios.
Em relação à cabotagem e longo curso, afirmou
Rebelo: não há dúvida que a
navegação de longo curso e
de cabotagem, no Amazonas
e seus tributários, representa uma ameaça constante à integridade
da preservação dos ecossistemas e da qualidade das águas doces das
bacias hidrográficas. Os organismos marinhos alojados nos costados
dos navios e o despejo de dejetos e rejeitos ao longo de rotas de
alguns milhares de milhas, sem nenhum porto ou terminal que esteja
preparado para neutralizá-los, constitui-se num problema grave que
demanda a presença indispensável da autoridade governamental,
não para punir, porém, para orientar e decidir.

Submarinos sob suspeita
Em meio a grande polêmica, a França vendeu ao governo
Lula cinco submarinos, por cerca de R$ 18 bilhões. Serão quatro
submarinos convencionais, do tipo Scorpène, a serem fabricados
no Brasil com tecnologia do estaleiro estatal francês DCNS e um
casco adaptável para submarino de propulsão nuclear, que só
será efetivamente fabricado quando o próprio Brasil concluir suas
pesquisas sobre essa especialidade, o que deve demorar mais de
uma década.
    Na imprensa e no Congresso há dúvidas, pois o tradicional
fornecedor de submarinos para o Brasil, os alemães da HDW,
empresa do grupo Thyssenkrupp, afirmam que, em suas mãos,
poderia haver economia de R$ 5 bilhões. A França propõe a
construção de um estaleiro especial, no Rio de Janeiro, enquanto
os alemães sugerem que apenas se modernize o Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro, onde já foram construídos submarinos e corvetas.
    Em audiência pública no Congresso, o deputado Júlio Delgado
afirmou que a operação com a França está sendo negociada sem
disputa com outros fornecedores, o que contraria a tradição de se
fazer licitações para compra de material bélico. E o governo brasileiro
garante que foram os franceses que escolheram, sem concorrência,
a Construtora Odebrecht para a obra. Como, se quem está pagando
é o povo brasileiro?
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O navio mais caro do Brasil
Um fato inédito está ocorrendo no estaleiro STX de Niterói (RJ), o
antigo Promar, depois Aker. Lá, esse estaleiro de porte médio está
construindo o navio de maior valor já fabricado no Brasil. Trata-se
de um barco de apoio a plataformas muito especial porque é do

opinião
tipo “lançador de tubos”. Encomendado pela empresa brasileira
de capital norueguês DOF, a unidade – por enquanto chamada de
“Pro-23”, antes do nome a ser dado pelo armador – tem custo de
US$ 270 milhões. Somente sua torre, destinada a lançar tubos no
mar, foi importada da francesa Technip e custa US$ 110 milhões. Até
agora, o navio mais caro encomendado no Brasil era o Suezmax da
Transpetro, de US$ 120 milhões.
O STX tem seis barcos em sua carteira
de encomendas, em valor total de US$ 500
milhões. A empresa tem planos de investir
em um estaleiro no Ceará. A anunciada
expansão para o Norte fluminense, em
Barra do Furado, está parada, porque as autoridades não cumpriram com a promessa
de dragar a área do futuro estaleiro.

aí, um Diretor da Vale veio a público reclamar dos fretes. Agiu como
um cidadão que vende o imóvel para aplicar no mercado financeiro e
depois se queixa da desproteção aos inquilinos. O titular desta coluna
se pronunciou quando da venda dos navios, criticando duramente a
malfadada operação. E o Presidente do SINDMAR, Severino Almeida,
também apontou o erro da Vale privada.

A volta da Vale
Nas décadas de 1980 e 1990, a Vale
do Rio Doce mantinha a Docenave, importante subsidiária de navegação. A revolucionária estatal, sob o comando do pai de
Eike Batista, Eliezer, desde logo viu que, se pagasse o Custo Brasil
iria se complicar, como ocorreu com o Lloyd Brasileiro. À revelia
de parte do governo, da Marinha do Brasil, da opinião pública e da
imprensa especializada, a Docenave mantinha navios em sua subsidiária Seamar, com bandeira da Libéria e, com isso, operava sob
custos internacionais. Depois, passou a usar marítimos brasileiros,
através de um sistema misto, em que obrigava os profissionais a
comprovarem que, com seus ganhos, estavam pagando INSS como
autônomos. Os navios de cabotagem tinham, é claro, bandeira
brasileira. E a Docenave gerou lucros durante décadas.
Com a privatização, a Vale multiplicou os lucros, mas adotou
uma decisão errada em navegação: vendeu os navios de bandeira
brasileira para a espanhola Elcano e os de bandeira estrangeira no
mercado mundial, ficando quase sem frota. Quando os preços do
minério subiram, os fretes também aumentaram – obviamente – e,

Agora, a Vale está decidida a se tornar uma gigante dos mares.
Recentemente, a ex-estatal comprou 12 navios de 400 mil toneladas,
na China – só para se ver a dimensão desses navios, os maiores navios
já construídos no Brasil foram Tijuca e Docefjord, de 313 mil toneladas,
encomendas pela Docenave estatal à antiga Ishibrás. E há informações,
não oficiais, de que a Vale quer nada menos de 40 gigantes de 400
mil toneladas, alguns dos quais poderiam ser feitos no Brasil – no caso,
somente no estaleiro Atlântico Sul, que lançará seu primeiro navio no
início de 2010. Informa-se, no meio marítimo, que a Vale já opera
100 navios, sendo a maior parte de terceiros, mas tem aumentado
as compras.
Ainda no meio marítimo, comenta-se que a operação dessa megafrota
está saindo do Rio e passa a se concentrar em Cingapura, um país
capitalista situado no coração da Ásia. Resta saber que bandeira terão
os navios da Vale e se serão construídos no Brasil ou por aí.
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Petrobras, dona da carga, e, portanto, não concorre em mercado
aberto – ou de barcos de apoio – que são regidos por sistema especial, com aluguel de longo prazo da Petrobras que incentiva as
encomendas aos estaleiros.
A única exceção de encomenda de navios porta-contêineres
coube à Log-In, subsidiária da Vale. Há bom tempo armadores privados não encomendam navios a estaleiros brasileiros.
Em recente seminário realizado em Brasília, com apoio do Sindicato dos
Armadores (Syndarma), foi demonstrado que os custos de operação são, em
geral, 80% superiores aos dos concorrentes externos. Os armadores têm sido
acusados de não fazer encomendas, mas alegam que, se forem comprar uma
ferramenta para auferir perdas durante 25 ou 30 anos, estariam cometendo
suicídio empresarial.
Os armadores gostariam de ver, no novo REB, redução do gasto
com INSS, mas há muita reação do governo. Fala-se em redução de
outros encargos sociais e retirada de ICMS sobre combustível. Há estudo,
também, para redução do Imposto de Renda, tomando-se como exemplo outros países que adotam a “tonnage tax”: armadores pagam um
valor fixo pela tonelagem que possuam em navios, independentemente
de terem pouco ou muito lucro.

Hidrelétricas sem eclusas
Bilhões em fretes
Com a moral de quem está encomendando 49 navios,
o Presidente da Transpetro, Sergio Machado (foto), falou duro na
mostra Fenashore, em Niterói (RJ). Lembrou que, em 2008 o país
gastou US$ 16 bilhões com transporte marítimo, superando em mais
de 100% o montante de US$ 7 bilhões de 2005. O Brasil já possui a
quinta carteira de petroleiros do mundo e os investimentos públicos
para os próximos anos superam a marca dos US$ 172 bilhões.
Machado anunciou o lançamento em 2010 de seis petroleiros, dois
produzidos no Rio de Janeiro e quatro em Pernambuco.

Vem aí um novo REB
Já foi iniciado o reestudo do Registro Especial Brasileiro (REB)
– uma boa ideia que não foi para frente. Análise de técnicos comprovou que os incentivos contidos no REB são quase nulos, ou seja,
não conseguem estimular os empresários a investir na navegação
brasileira. Praticamente todos os navios encomendados a estaleiros
nos últimos anos são da Transpetro – que é empresa coligada à

62

Número 28

No recente Seminário de Hidrovias promovido pela Câmara Federal,
todo mundo defendeu os rios e os barcos, mas ouviu-se uma voz
discordante. Diversos deputados e senadores, com apoio da Agência
Nacional de Águas (ANA) e da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq), mostraram que, quando a passagem para barcos
(eclusa) é feita junto com uma barragem, o custo é de 5% da obra
e, se posteriormente, chega a 10% ou 15%. Construir barragens sem
eclusas fere a lei – e a razoabilidade -, pois os rios foram feitos para
serem navegados, como no Egito antigo.
A discórdia veio do todo-poderoso Ministério de Minas e Energia,
onde desponta a força de José Sarney – que indicou o Ministro Edison
Lobão e o Presidente da Eletrobrás. Coube ao Secretário de Planejamento
Energético do MME, Márcio Zimmermann, dar o recado de quem manda
nas obras e tem a chave do cofre.
Disse Zimmermann que seria um “erro estratégico” construir eclusas, pois
em alguns casos poderia haver uma ferrovia ao lado. Ocorre que nunca há
uma ferrovia ao lado. Esquece-se Zimmermann do caso de Tucuruí: a enorme
hidrelétrica foi inaugurada em 1984 constituindo-se como um bloqueio no
Rio Tocantins. Após 26 anos de lutas dos políticos e empresários do Norte, o
governo promete inaugurar as eclusas – em algum momento de 2010.

opinião

Tudo indica que não terão eclusas Santo Antonio e Jirau, em construção
no Rio Madeira e Belo Monte, projetada para o Rio Xingu.
Alex Oliva, Superintendente de Navegação Interior da Antaq, é
otimista. Acha que as duas usinas do Rio Madeira poderão ter eclusas
e cita que há negociações com a Agência Nacional de Águas (ANA)
e com o Departamento de Infraestrutura de Transporte (Dnit) do
Ministério dos Transportes. Resta torcer para que Oliva esteja certo.
Oliva vai mais longe e diz esperar que a hidrovia do Madeira possa
seguir até o fim de Rondônia, incorporando a bacia do GuaporéMamoré e até a bacia da Bolívia.

Contra a burocracia

O Brasil passou com méritos pela crise econômica, mas não se
pode dizer que esteja isento de problemas. Sempre carente de divisas, ao
longo das últimas décadas, o país tem boas reservas em moeda forte, mas
há fatos preocupantes, afirma Benedito Moreira, Presidente da Associação
de Comércio Exterior do Brasil (AEB). Cita burocracia excessiva, necessidade de reforma tributária e retirada de tributação a exportações. A
propósito, Lytha Spíndola, Secretária da Câmara de Comércio Exterior
(Camex), confirma: a burocracia e a complexidade tributária devem dar
ao Brasil a liderança mundial nesses indesejados quesitos.

Na beira da praia
A empresa de navegação H. Dantas, de Sergipe, está prestes a comemorar 100 anos, em 2014. Com o fim do Lloyd, é a armadora mais
antiga do país. Seu grupo inclui H. Dantas Navegação, estaleiro Santa
Cruz, Sulnorte Rebocadores, Naveriver Navegação Fluvial, Caboto
Serviços Marítimos, Salnave Comércio de Sal e Speed Boat.
Fernando Tourinho, Conselheiro do estaleiro Atlântico Sul, informa que, no momento, trabalham na obra em Suape (PE) nada
menos de 13 mil pessoas. São cerca de nove mil na construção do
estaleiro e quatro mil na montagem do primeiro navio, um Suezmax
encomendado pela Transpetro. O navio deverá ser lançado ao mar
em fevereiro e, embora a entrega contratual esteja prevista para
agosto, há esforço para que isso ocorra em abril. A parcela de capital
da PJMR – empresa da qual participa o Presidente do Sindicato da
classe (Sinaval), Ariovaldo Rocha, passou de 5% para 10%; a coreana
Samsung tem outros 10% e o restante é igualmente dividido entre
as construtoras Camargo Corrêa e Queiróz Galvão.
Informa o boletim Relatório Reservado que o maior fundo de pensão
do país – a Previ, dos empregados do Banco do Brasil – pretende
aplicar R$ 300 milhões em estaleiros.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da
Câmara dos Deputados rejeitou o Projeto de Lei 1.215/2003, de
autoria do Deputado Carlos Souza (PP/AM), que regulamentava a
guarda portuária.
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) aprovou
a criação de Estações de Transbordo de Carga (ETC). Segundo
o Superintendente de Navegação Interior, Alex Oliva, a nova
estação será muito boa para o transporte fluvial, pois privilegia
os terminais fluviais, que não se enquadravam na Lei dos Portos.
Acredita Oliva que, como isso, serão criadas áreas de transbordo
que deverão se transformar, na prática, em plataformas logísticas,
unindo os modais fluvial, ferroviário – onde houver possibilidade
– e rodoviário.

O Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transporte (Dnit), Luiz Antonio Pagot, fez afirmações radicais,
na Câmara. Para surpresa dos cariocas e fluminenses, bradou:
– No dia em que ficar pronto, o Arco Rodoviário do Rio já
estará próximo da saturação, pois a demanda reprimida é
muito grande. O Arco é uma espécie de rodoanel paulista em
módulo reduzido.
Otoniel Silva Reis, Diretor da Construtora Queiróz Galvão, aponta
que, tanto para estaleiros como em geral, o Brasil hoje precisa de
engenheiros e técnicos. Com todo respeito a advogados e pessoal
de design e marketing, ter mais engenheiros é importante.
Milton Tito, Diretor-Executivo do Sindicato dos Agentes Marítimos
do Rio (Sinda-Rio), louva o Ministro dos Portos, Pedro Brito, por ter
acabado com a indicação de políticos para as companhias docas,
substituindo-os por técnicos, mas acha que deve haver mais evolução,
com gestão privada.
Não estamos contra ninguém. O problema é que as atuais administrações são engessadas pelas normas públicas e pouco podem
fazer – diz Tito.
O S e c ret á r i o d e Co m érc i o E x ter i o r d o M i n is tér i o d o
Desenvolvimento, Welber Barral, destacou que, de janeiro a novembro de 2009, o saldo comercial subiu, mas exportações e importações
caíram. Assim, as exportações foram de US$ 134 bilhões contra US$
184 bilhões em igual período de 2008; as importações, em 11 meses
de 2009, atingiram US$ 111 bilhões contra US$ 166 bilhões em igual
período de 2008. Ou seja, o saldo se justifica porque as exportações
caíram menos do que as importações. Por isso, não se deve abrir
champanha com o saldo de US$ 22,9 bilhões.
Após anos dormindo nas gavetas de Brasília, o Conselho Nacional
de Integração de Transportes (Conit) acaba de ser constituído e fez
sua primeira reunião.
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PF não conhece autoridade
do Comandante a bordo
Federal Police refuses to recognise the authority of Capitains on board
Na edição número 27 da revista Unificar, o SINDMAR
denunciou abusos e excessos do controle de acesso ao porto
de São Sebastião. O problema não é exclusividade da unidade portuária localizada em São Paulo, mas de uma visão
distorcida que aflige os aquaviários brasileiros.
É imprescindível que haja uma padronização dos procedimentos para que a ordem não seja afetada. E esta uniformização
deve ser seguida pela autoridade que controla a entrada de
pessoas em portos e terminais. O SINDMAR denuncia que praticamente cada local no Brasil adota uma forma de agir diferente,
possibilitando abusos, desvios ou excessos de poder, muitas
vezes cometidos por alguns agentes da Polícia Federal.

On its 27 edition UNIFICAR denounced abuses and
excesses of control in the access to São Sebastião port
facilities. The problem is not exclusive of this harbor in
São Paulo State, but is related to a misfocused vision
that afflicts the Brazilian seafarers.
It is of utmost importance to rule by standard procedures so that law and order might not be disturbed.
This uniformity should be followed by the authorities in
charge of harbors and terminals. SINDMAR denounces
that, practically, each place in Brazil adopts different
procedures thus enabling abuses, detour or excess of
power, sometimes practiced by Federal Agents.
Fotos: Luciana Aguiar
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Um exemplo recorrente são os documentos exigidos para
a entrada no porto de São Sebastião, que beiram o absurdo,
como a apresentação da certidão de casamento para esposas
que desejam visitar seus maridos a bordo. A cidadã comum
não anda com a certidão de casamento. Além do mais, hoje
em dia é comum, no mundo inteiro, casais não terem este tipo
de documento, já que há uniões estáveis e que não chegam a
ser oficializadas em cartórios.
Questionado pelo SINDMAR, o Delegado da Polícia Federal
Dolival Quiles Correia apresentou respostas para os casos
ocorridos. No entanto, tais explicações fogem à razoabilidade, quando este representante da PF insiste que os agentes
federais apenas exigem “a comprovação do estado civil das
pessoas de acordo com a legislação do país, ou seja, a certidão
de casamento para os casados ou contrato de união estável
registrado em cartório e, no caso de família monoparental,
por confrontação de documentos de identidade”, e que “a
comprovação documental do vínculo familiar é necessária
para reprimir os desvios de ingresso ou embarque indevido
de pessoas a bordo de navio”.
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A current example are the documents required
for crewmembers and or their families to enter São
Sebastião harbor: bureaucratic demands near the
absurd. In São Sebastião, wives are demanded to
present their marriage certificates before stepping on
board; normal citizens do not carry marriage certificates in their pockets or purses; besides, nowadays,
all around the world, most couples do not have such
a document, and many unions are not ever formalized in State Offices.
Questioned by SINDMAR, Federal Police Marshal
Dolival Quiles Correia offered his answers for the
incidents. Nevertheless, these explanations run out
of reasonability as when the Federal Officer insists
that federal agents only demand “…proving civil
status of individuals according to the legislation of
the Country, i.e., marriage certificate, for married
couples, or a civil union contract duly registered
in a State Office, or in case of uniparental families
by confronting identification documents” and that

67

Ministério Público instaura inquérito
contra Brasdril após denúncia do SINDMAR

Vale lembrar que o Comandante de uma embarcação é o
representante legal e legítimo do armador a bordo e, por esta
razão, deve ficar a critério do Comandante permitir ou não a
entrada de familiares de tripulantes e profissionais terceirizados
para fazer eventuais serviços a bordo. Ninguém mais do que o
Comandante tem profundo interesse em manter a ordem e em
prezar pela segurança dos tripulantes e da embarcação.
Não cabe a agentes públicos fiscalizar parentescos de tripulantes a serviço, salvo denúncia ou suspeita criminais. Os procedimentos dotados para a entrada no porto São Sebastião agridem os
marítimos, além de criar situações extremamente desconfortáveis
para suas famílias. O Delegado Dolival Quiles Correia insiste em
manter os mesmos procedimentos equivocados neste porto.
O SINDMAR não pode se omitir ante a falta de respeito a
profissionais a bordo e seus familiares Não é razoável familiares
de tripulantes ficarem cinco, dez horas (e, às vezes, mais de 20
horas) à espera de uma liberação, quando o Comandante da
embarcação autoriza e se responsabiliza, por escrito, pela entrada
e permanência destas pessoas a bordo. A lista com os nomes
destas pessoas é enviada pelo Comandante para a Agência
Marítima, que entrega o documento para a Polícia Federal.
A atuação da Polícia Federal nos portos é fundamental para
o Brasil e para os brasileiros. Contudo, o SINDMAR tem o dever
de continuar na luta para coibir os desvios de poder dos agentes
federais, requerendo a atuação de autoridades competentes e
até, se for o caso, promovendo ações judiciais na defesa da
dignidade dos tripulantes e familiares a bordo das embarcações
nos portos e terminais brasileiros.
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“proving by documents the familiar bind is necessary
to repress detours in undue boarding or disembarkment of people on board vessels”.
It is not of Public Agents concern to check familiar
binds of seafarers except in case of eventual criminal
suspicion or denouncement. Actual procedures for
entering harbor areas offend seafarers and create
situations of extreme harassment to their families.
Marshal Dolival Quiles Correia insists in keeping the
same wrong procedures.
SINDMAR can't remain idle as to the disrespect
to seafarers and their families. It is not reasonable
crewmembers’ families spending five, ten hours
(sometimes more than twenty hours) waiting for a
permission when the Captain of the vessel authorizes
and assumes full responsibility, in a signed document,
for the entrance and permanence of these persons
aboard. The list with the names of said persons is sent
by the Captain to the Ship's Agent which delivers the
document to Federal Police.
The action of Federal Police in harbors is of utmost
relevance for Brazil and for the Brazilians. Even so,
SINDMAR has the obligation to keep on the struggle to
avoid detour of power by federal agents by requesting the intervenience of other authorities and, if and
when necessary, instituting legal processes on behalf
of seafarers and their families on board of vessels
that call on Brazilian terminals and habors.

Mais uma vez, as ações do
SINDMAR desaguaram em uma
correção de rumos. Como consequência de uma denúncia feita
pelo Sindicato à Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego,
através da Coordenação Regional
de Inspeção do Trabalho Portuário
e Aquaviário, o Ministério Público
do Trabalho instaurou inquérito civil e ação civil pública no
dia 6 de novembro contra a
empresa Brasdril Sociedade de
Perfurações Ltda. A companhia,
até então, vinha desrespeitando
normas relativas aos direitos dos
trabalhadores.
Entre as irregularidades denunciadas está o descumprimento dos percentuais de marítimos
brasileiros a bordo − definidos
na Resolução Normativa número 72 −,
bem como a contratação de trabalhadores em desvio de função. Além disso,
verificou-se que a companhia não efetuava o apontamento de horas extras,
submetendo, assim, os tripulantes às
jornadas excessivas de trabalho.
A exigência do cumprimento do
percentual de marítimos brasileiros prevista na RN-72 do Conselho
Nacional de Imigração foi verificada
nas oito embarcações e plataformas
que a empresa mantinha em águas
jurisdicionais brasileiras. Vale lembrar
que, se hoje oficiais e eletricistas mercantes têm um mercado de trabalho
equilibrado, este existe por conta de
mecanismos pelos quais a entidade
que os representa lutou. A RN-72 é
uma conquista não só das categorias

representadas pelo SINDMAR, mas de
todos os marítimos brasileiros.
Ao receber a denúncia e realizar o
trabalho de inspeção nas embarcações,
a Coordenação Regional do Trabalho
Portuário e Aquaviário verificou, ainda,
a não concessão de intervalos intrajornadas e nem dos repousos semanais
remunerados, além dos frequentes
atrasos nos pagamentos dos salários
dos tripulantes.
De acordo com o relatório, foram
dados diversos prazos para a regularização. Em um primeiro momento, as
negociações com os Auditores Fiscais
do Trabalho resultaram numa aparente
normatização dos procedimentos. Para
surpresa da Fiscalização do Trabalho,
após meses de negociação e somente
alguns dias depois da regularização, a

embarcação Ocean Yatzy voltou
a ter um número de tripulantes
brasileiros abaixo do exigido pela
RN 72. Após essa verificação, a
Brasdril voltou a ser imediatamente notificada.
Nas fiscalizações, a empresa
− demonstrando crer na impunidade − apresentou inúmeros controles de ponto incoerentes com
as respectivas folhas de pagamento dos tripulantes. De acordo
com o relatório do Ministério do
Trabalho e Emprego, “até notas
fiscais e documentos alheios à
documentação notificada foram
apresentados”. A companhia
tentou impedir a constatação das
irregularidades trabalhistas relativas à jornada e outros atributos.
Ao todo, a companhia recebeu
oito autos de infração.
Outro absurdo denunciado pelo
SINDMAR e constatado pelas fiscalizações do MTE estava relacionado ao
setor de segurança da Brasdril, que não
fornece os documentos corretos para a
emissão da Comunicação de Acidente
de Trabalho, CAT, obrigando o embarque de trabalhadores acidentados.
Ao denunciar relações de trabalho
inaceitáveis como esta, o SINDMAR,
além de tomar medidas para que
a empresa responda de maneira
exemplar pelos abusos e distorções
cometidos, exige o devido respeito
às categorias que representa. É pela
capacidade de organização e ação que
os trabalhadores fazem ouvir os seus
reclames; não apenas porque estão
certos, mas porque são fortes.
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Igor de Brito Guimarães
Aluno do 3º Ano
de Náutica do CIABA 2009

Livros

História da Marinha
Mercante brasileira
Volume 1 – de 1822
a 1945
Volume 2 – de 1945
a 2002
Serviço de
Documentação da
Marinha
Nestas quase
mil páginas, um
verdadeiro resgate
da história da nossa Marinha Mercante. Os dois volumes
desta preciosidade documental fazem uma verdadeira
volta ao passado e contam em detalhes as últimas
décadas da Marinha Mercante no século passado. Os dois
volumes tiveram a inestimável colaboração do Centro de
Capitães da Marinha Mercante. O prefácio, inclusive, é
escrito pelo Presidente da entidade, CLC Álvaro Almeida.
Ótimo para consultas de pessoas de todas as áreas,
não só marítima. Os livros trazem também um histórico
das principais empresas de navegação que operaram no
Brasil, além de relatar a Marinha Mercante no pós-guerra
mundial. Leitura recomendada para conhecimento da
história da Marinha Mercante brasileira e para suporte de
desenvolvimento para estudos deste tema.

O Comandante Bahia
Carlos Nardin
Editora Canteiros
Este livro traz uma bela
história de superação
humana. Um jovem que
nasceu no interior da
Bahia torna-se pescador
ao conhecer o mar. Quis o
destino e sua perseverança
que aquele pescador se
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No silêncio da noite
Carlos Alberto Carvalho
Editora Hama

Integrando gerações

Marinha Mercante do Futuro

A revista UNIFICAR destina este espaço exclusivamente para a publicação de textos de alunos do Ciaga

e do Ciaba. Os textos deverão revelar o entendimento dos autores sobre assuntos relacionados à atividade mercante marinheira.
A escolha do texto a ser publicado caberá à editoria da UNIFICAR, que poderá recusar a publicação de textos impróprios ou inadequados
ao perfil editorial da revista. Vale lembrar que é imprescindível que o texto tenha, no máximo, 3.200 toques e que esteja acompanhado de uma

Este romance policial
nada tema ver com a
vida do mar ou sequer é
sobre o setor marítimo.
Porém, a história narrada
parece tão real que pode
acontecer com nossos
vizinhos. A trama contada
pelo jornalista Carlos Alberto Carvalho mistura discussões
de casal, brigas com sogra, alcoolismo, sexo, traição,
ciúmes e... Assassinato!
A vida conjugal do personagem Orlando alimenta
o suspense até o último capítulo do livro. No melhor
estilo Agatha Christie, a história coloca quase todos os
personagens sob suspeito de um brutal assassinato
ocorrido na Zona Sul do Rio de Janeiro. Numa
linguagem direta, popular e sem rodeios, No Silêncio
da Noite estimula a imaginação e a curiosidade dos
leitores. O faro de detetives é despertado. O que num
determinado momento parece óbvio, no seguinte já
não é. O suspeito de uma página, já apresente um álibi
na seguinte. Só mesmo lendo esta trama para descobrir
o assassino.

transformasse em Comandante da Marinha Mercante.
Do menino que não entendia como uma porção de ferro
construído pudesse andar em cima d’água até ter todo
controle daquela mesma “porção de ferro”. Comandante, não
se omitiu ao prestar socorro a um avião da Panair do Brasil,
que caiu no mar nas proximidades das Ilhas Maricas, no Rio
de Janeiro. Tornou-se famoso; melhor: celebridade, já que o
uso desta palavra está em evidências nos últimos tempos.
A história de “O Comandante Bahia” retrata a vida
de uma rara personalidade. Tão rara que seu legado é
exemplo para jovens. O esforço pessoal pode levar a
pessoa ao caminho do sucesso.

foto do autor(a) em que o rosto esteja destacado.
Para participar desta seção, o(a) aluno(a) do Ciaga ou do Ciaba deverá enviar o texto pelo e-mail imprensa@sindmar.org.br

A Amazônia Azul e a Marinha Mercante
interesse pelo mar começou há milhares de anos, com
a exploração e o aproveitamento dos recursos naturais do
o homem em busca de alimento. Desde então vem
leito e subsolo marinho.
ampliando a exploração daquele meio visando incrementar a
As imensuráveis riquezas encontradas na Amazônia Azul
atividade econômica e a qualidade de vida das populações.
irão gerar empregos tanto direta como indiretamente, uma vez
Há algum tempo, a expansão das Águas Jurisdicionais
que a exploração dessa área irá necessitar de um avanço exBrasileiras (AJB), ou seja, nossa Amazônia Azul, tem sido
ponencial na área tecnológica, principalmente no tocante à
tema de vários estudos e reportagens. Meu propósito neste
extração de hidrocarbonetos submarinos.
artigo é estabelecer a relação entre este objetivo nacional e
Os recursos advindos do oceano são muito vastos, oferea Marinha Mercante Brasileira, influenciando no seu desencendo ao homem desde o alimento até o emprego. Necessita
volvimento de forma direta e indireta.
desde a mão de obra não especializada até a altamente
Atualmente, estão sob a jurisdição
qualificada. Isso engloba a pesca, a
brasileira o mar territorial de 12 milhas
construção naval, os estaleiros, as
Nessa área,
marítimas, contados a partir da linha da
companhias de engenharia marinha ou
costa; a zona contígua, de igual dimencompanhias de submersão, as pesquique perfaz um total de
são; e a zona econômica exclusiva (ZEE),
sas técnico-científicas e etc.
3.539.919 km², o Brasil
de 200 milhas marítimas, já incluídos o
A “corrida do Petróleo” move o
possui direitos de soberania
mar territorial e a zona contígua. Nessa
mundo do Século XXI. As bacias explopara fins de exploração
área, que perfaz um total de 3.539.919
ratórias somam uma área de 169.283,28
e aproveitamento,
km², o Brasil possui direitos de soberania
km², onde estão situadas várias plataforconservação e gestão dos
para fins de exploração e aproveitamenmas e por onde trafegam navios de apoio.
recursos naturais, vivos
to, conservação e gestão dos recursos
É onde vemos os oficiais da marinha
ou não-vivos, das águas
naturais, vivos ou não-vivos, das águas
mercante trabalhando, transportando e
sobrejacentes ao leito do
sobrejacentes ao leito do mar e seu
extraindo o petróleo ao longo de toda a
mar e seu subsolo
subsolo.
Amazônia Azul.
Esses direitos são garantidos pela
A garantia sobre o direito de pesConvenção das Nações Unidas sobre
quisa e exploração dessa área faz parte
os Direitos do Mar (CNUDM), vigente desde 1994. Contudo,
da nossa soberania, contando com o trabalho de fiscalização,
a CNUDM prevê um aumento considerável dessa área, até
vigilância e patrulhamento da Marinha do Brasil e de transporte
o limite de 350 milhas, quando a Plataforma Continental se
da Marinha Mercante.
estender além da distância prevista para a ZEE. Nessas 150
Imagine o dia em que conhecermos todos os recursos que o
milhas adicionais, o país exercerá direitos de soberania para
mar nos reserva! Com certeza o mundo será muito diferente.

O
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Jorge Alves Pinto
Oficial Superior de Máquinas
Professor da Escola de Marinha Mercante – Ciaga

Espaço Aberto

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

Oficial, Professor e amigo
Rui Barbosa, em seu livro Palavras e Comentários,
afirma que palavras proferidas a esmo o vento leva; porém,
palavras escritas são eternas. Por esta razão, resumidamente relatarei tópicos da vida estudantil e trabalhista do
falecido colega e amigo Walfrido Waldemar Pelegrino da
Silva, Oficial Superior de Máquinas e Professor do Ciaga.
O brilhante discurso proferido por seu ex-aluno Edson
Martins Areias, Oficial Mercante e Consultor Jurídico
da CONTTMAF, no santuário do
Ciaga, na missa de sétimo dia do
Professor, caracterizou o perfil do
homem ético que era Walfrido.
Nos idos de 1940, estudamos na
escola Técnica Secundária Visconde
de Mauá. Tivemos como mestre
seu pai, que também se chamava
Walfrido. Foi ele quem nos incentivou a abraçar a carreira de Oficial de
Máquinas da Marinha Mercante.
Com a carta de 3º Maquinista,
embarcamos no S/S Cuiabá rumo ao
Mississipi, Estados Unidos. Lá, acompanhamos as construções de navios
norte-americanos. Passados alguns
anos, embarquei no Lloyd America
e o Walfrido no NT Lloyd Chile. Em
rumos diferentes, participamos da
Segunda Guerra Mundial; portanto,
Walfrido, assim como eu, era um ex-combatente.
Após a Grande Guerra, Walfrido foi nomeado inspetor
de máquinas para servir em Nova Yorque. A nomeação veio
por mérito por ele ter resolvido problemas nas caldeiras do
Lloyd Canadá. Quando veio ao Brasil de férias, foi convidado
a assinar a Lei 1.711 para o INSS. Recusou e, inconformado,
pediu aposentadoria. Nesta época, ele voltou ao Ciaga para
se tornar o grande mestre Walfrido.
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Walfrido tinha seus princípios. Aconselhava seus amigos
a encaminharem seus filhos na profissão, como ocorreu
com o filho de seu amigo e colega Professor Evandro, que
trocou a carreira de Oficial de Máquinas para ser Juiz do
Tribunal Marítimo.
Outro ponto a ser destacado é que Walfrido não aceitava presentes, principalmente de seus alunos e amigos
da ativa. Recentemente, Walfrido participava de almoços
com seus ex-alunos e amigos.
Porém, não permitia que pagassem sua despesa; nem
mesmo um refrigerante que
consumisse.
Lembro que Walfrido era
avesso a elogios. Tenho na
memória apenas três elogios
pronunciados ao longo de
nossa convivência. Ao se referir ao trabalho do Comandante
Rômulo, que conseguiu com
o Ministério da Educação que
oficiais da Marinha Mercante
tivessem acesso ao segundo
ano de quaisquer faculdades
de Direito.
Outro que me lembro foi
no auditório do Ciaga, quando
nosso ex-aluno Edson Areias, e
meu colega Oficial de Máquinas no navio frigorífico Tieté
da Aliança, enalteceu a eficácia do ensino profissional
marítimo. Por fim, me recordo que ele elogiou o trabalho
do Presidente do nosso Sindicato, Severino Almeida, ao
engrandecer os oficiais da Marinha Mercante e unir os
sindicatos no monumental SINDMAR.
Portanto, Walfrido merece estar com Deus, no lugar para
onde vão os homens de bem. Obrigado por tudo, amigo.
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Vinte anos do mais terrível pesadelo
passadiço, em meio ao tempo
Considero-me um verO
mar
agitado
jogava
o
navio.
cinzento e chuvas torrenciais,
dadeiro homem do mar.
No vaivém das ondas, a embarcação foi
pude perceber que o navio
Dediquei minha vida inteira
arremessada
contra
rochas
submersas.
Não
tive
lentamente começava a se
à minha paixão: navegar
dúvida de que um rombo foi aberto no costado
partir. O sistema de telegrafia
pelos sete mares servindo
abaixo da linha d’água a boreste porque as ondas
já não funcionava. Éramos
à Marinha Mercante. Como
seguintes nos banhavam manchadas com uma
reféns da fúria do mar.
todos os marítimos, em
coloração avermelhada (por causa da bauxita)
Em meio a nossas ações
toda minha vida, passei por
para que todos se salvassem,
alguns percalços, mas que
percebi a presença de um helicóptero.
anos, zarpou do Rio de Janeiro em dinunca me desanimaram em continuRepórteres de emissoras de televisão
reção à Venezuela, onde receberíamos
ar a fazer minha vida ao mar. Quem
norueguesas sabiam da nossa posição e
um carregamento de bauxita. Depois rutem esta vocação sabe exatamente
estavam ali documentando toda a situamaríamos para a Jamaica onde o navio
o que eu digo.
ção. Foram eles que chamaram socorro
seria novamente carregado com bauxita
Hoje, aposentado, lembro das
para nos resgatar. A primeira tentativa
até completar 36 mil toneladas.
histórias do passado; boas e más. As
não teve sucesso; um rebocador tentou
Os primeiros problemas surgiram
boas com alegrias e as más com vonse aproximar, mas não conseguiu, pelos
no meio do Oceano Atlântico. Nós,
tade de não esquecê-las para aprender
fortes ventos e ondas. Logo depois, um
35 tripulantes a bordo, sofremos com
mais sobre a vida. Este relato que irei
segundo helicóptero sobrevoou a área e
racionamento de água nesta viagem.
descrever aqui é uma das piores coisas
iniciou nosso resgate. Um a um fomos
Mas o pior ainda estava por vir. Já no
que podem acontecer com o profissional
içados pela aeronave, que ajudou a
mar da Noruega, recebemos o prático
marítimo: um naufrágio. O acidente
salvar todos nós.
a bordo. Quando tentamos ligar o
completou 20 anos em 2009. Não dá
Menos de cinco horas depois do
motor do navio, as consecutivas falhas
para esquecer aquele 21 de outubro de
incidente, já estava em terra. Pela TV,
no propulsor indicavam que teríamos
1989. Parece que foi ontem!
pude presenciar o triste e melancólico
problemas pela frente, já que o tempo
Posso dizer que minha vida marítima
fim do N/M Maricá. Ao vivo, vi o navio
era chuvoso e o mar revolto.
começou quando tinha 8 anos, quando
se partir e ser tragado pelas águas frias,
O mar agitado jogava o navio. No
fui levado por meu avô, um experiente
quase congelantes, do Mar do Norte.
vaivém das ondas, a embarcação foi
lobo do mar, para um passeio de pesNa minha CIR, consta o desemarremessada contra rochas submersas.
caria. Ali começou minha paixão pelo
barque do N/M Maricá com o teNão tive dúvida de que um rombo foi
mar. Alguns anos mais tarde, prestei
meroso número 24. De acordo com
aberto no costado abaixo da linha d’água
exame para Eletricista na Capitania dos
o Regulamento do Tráfego Marítimo
a boreste porque as ondas seguintes nos
Portos de Santa Catarina. Meu primeiro
(RTM), a causa de desembarque 24
banhavam manchadas com uma coloraembarque foi no N/M Altair.
significa naufrágio. A tempestade
ção avermelhada (por causa da bauxita).
A partir daí, foram dezenas de viavenceu a máquina, mas não destruiu o
Isso aconteceu pouco depois das 11h da
gens até chegar em 1989. O embarque
sonho coletivo daqueles que, como eu,
manhã, horário local.
no N/M Mercantil Maricá, da Empresa
continuaram a buscar nos mares uma
A partir daí, começou uma correria a
Marítima, marcaria minha vida. Aquela
razão para a vida.
bordo com tentativas de salvamento. Do
embarcação, de pouco mais de dez
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Autoridade Marítima divulga
relatório sobre N/T Vicuña
Maritime Authority discloses report on T/S Vicuña
Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil do Paraná

Péricles Borda
Eletricista

A Diretoria de Portos e Costas divulgou em setembro as conclusões
do laudo técnico sobre as causas do acidente com o N/T Vicuña, de
bandeira chilena. A explosão, ocorrida no dia 15 de novembro de 2004,
ocasionou a morte de quatro tripulantes e a perda total do navio, além
de ter causado sérios danos ao cais de atracação do terminal da Cattalini
Terminais Marítimos, em Paranaguá. O acidente provocou, ainda, avarias
em pequenas embarcações que estavam fundeadas nas proximidades.
No momento do acidente, o gás metano evaporou, causando
grave poluição no ar e sérios riscos à segurança do local. No momento
do acidente, a carga, constituída por mais de dez mil toneladas de
metanol vazou para o meio ambiente, mas, não causou grandes
danos devido à evaporação. O óleo combustível dos tanques do navio,
que também vazou, causou danos extensos à baía de Paranaguá.
A consequente escassez de peixes na região afetou as famílias de
milhares de pescadores da localidade.
Nas conclusões do laudo técnico, a autoridade marítima enfatiza,
entre outros aspectos, que a explosão ocorreu dentro dos tanques da
embarcação e que “não houve qualquer sinal de alarme ou qualquer comunicação de problema por parte dos operadores do navio e do terminal;
é razoável se supor que os eventos que ocasionaram a explosão do navio
foram muito rápidos, de tal forma que impossibilitaram qualquer reação
por parte do pessoal de serviço ou foram originados em local inacessível,
impossibilitando a previsão da tragédia que se aproximava”.
Ao final do documento, ao observar as circunstâncias técnicas
que culminaram na explosão e naufrágio do N/T Vicuña, o relatório
recomenda estudos para alterações na Convenção Internacional para
Segurança da Vida no Mar, SOLAS. Entre as sugestões está a de que
todos os navios, independentemente de sua tonelagem, que transportem cargas potencialmente explosivas ou inflamáveis sejam dotados
de sistemas que permitam manter essas cargas inertes, durante o
transporte, a carga/descarga, ou mesmo impossibilitar a formação
de uma atmosfera inadequada com os tanques vazios.

Harbors and Coast Department   published in setember
the conclusions of the technical report on the causes of the
accident  of Chilean flag T/S Vicuña. The explosion occurred in
November 15, 2004, killing four crewmembers, inflicting total
loss of the vessel, and hard damage to the mooring berth of
Cattalani Maritime Terminals in Paranaguá. The accident also
caused damages to small vessels anchored in the vicinity.
At the moment of the accident  more than 10 000 tons of
methanol of cargo tanks leaked and evaporated, thus causing
severe air pollution and bringing high danger to the area.
Fuel oil of tanks also leaked to the sea with huge damage to
Paranagua Bay waters; the consequent   scarceness of fishes
affected the lives of thousands local fishermen.
The technical report the Maritime Authority stressed,
among other aspects, that the explosion took place inside
vessels tanks and that “ there was no sign of alarm and
that the problem was not reported nor by the ship operators neither by the terminal, therefore to be reasonable to
presume that the events that led to ship explosion either
were very quick, in such a way to hinder any reaction by
the personnel on duty or said events were originated in an
inaccessible place, thus encumbering the foresight of the
coming tragedy.
At the end of the document regarding the technical circumstances that led to the explosion and wreck of the vessel,
the report recommends researches for altering The Safety of
Life at Sea (SOLAS) Convention. Among these suggestions,
all ships,,independently of tonnage, that carry potentially
exploding or inflammable loads, are to be equipped with
systems to provide inert gas conditions  during transportation,
load/unload operations in order to avoid the creation of an
inadequate atmosphere inside empty tanks.
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Vandalismo contra
sinalização náutica
Por Capitão-de-Fragata Edson Carlos Furtado Magno e 1ª Tenente Renata de Freitas Zampollo –

Fotos: SSN-4

encarregados do Serviço de Sinalização Náutica do Norte – SSN-4

A natureza dinâmica, em permanente alteração, dos rios da Bacia
Amazônica, faz com que a mesma
apresente características muito particulares. Enquanto o rio Amazonas
possui condições muito favoráveis à
navegação, os demais rios e canais
sofrem consideráveis alterações pelo
assoreamento.
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Para as embarcações, principalmen
te as regionais, que trafegam pelos rios
da Bacia Amazônica, a sinalização
náutica é a principal referência para a
navegação, especialmente à noite.
Entende-se por sinal náutico “o
auxílio visual à navegação, construído pelo homem e externo à embarcação, estabelecido especificamente

para transmitir informações ao navegante, de forma a possibilitar-lhe um
posicionamento seguro” (NORMAM17/DHN, Cap.2).
Marcando os altos-fundos, as
proximidades de bancos de areia e
rochas submersas perigosas à navegação, a sinalização náutica presta
um inestimável serviço à segurança

da navegação, salvaguarda da vida
humana e preservação do meio
ambiente. Contudo, este valioso bem
para o navegante da Bacia Amazônica
tem sido alvo constante de elevado
número de atos de vandalismo nos
últimos anos.
O vandalismo praticado contra
as boias representa um perigo à
navegação, considerando o grande
número de embarcações de casco de
madeira que trafegam pelos rios da
Bacia Amazônica, muitas das quais
utilizando apenas o olho humano
como apoio à navegação.
No início de 2009, na Baía de
Marajó, um farolete de treliça com
17 metros de altura foi derrubado e
três quartos de sua estrutura de ferro,

além de todo o sistema luminoso,
foram furtados. Um novo farolete de
estrutura tubular foi construído.
A Marinha do Brasil (MB) tem
como missão normatizar, fiscalizar
e orientar os usuários de sinalização
náutica com o objetivo de garantir
a segurança da navegação. Na área
de jurisdição do Comando do 4º
Distrito Naval, o Serviço de Sinalização
Náutica do Norte (SSN-4), organização
militar da MB, sediada em Belém, é
responsável por 118 sinais náuticos
localizados nos rios Pará, Guamá,
Tapajós e Amazonas. Somente no ano
de 2009, de janeiro a outubro, o SSN-4
gastou R$ 359 mil na perda de itens
componentes dos sinais náuticos,
principalmente do sistema luminoso,

não incluindo os custos de recuperação dos itens que foram parcialmente
destruídos, nem os custos de mobilização dos navios e lanchas balizadoras
empregadas no restabelecimento
dos sinais vandalizados. Portanto, o
prejuízo é elevado e recursos que
poderiam ser aplicados na aquisição
de novos auxílios à navegação, ou no
aprimoramento dos existentes, são
direcionados à aquisição dos itens
avariados ou furtados que, em sua
maioria, são adquiridos no exterior.
A fim de minimizar os atos de
vandalismo, várias ações têm sido
realizadas pela MB. Palestras sobre a
importância da sinalização náutica e a
necessidade de preservá-la são ministradas por equipes do SSN-4, durante as
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Ações Cívico-Sociais (ACISO) conduzidas
pelo Comando do 4° Distrito Naval nas
comunidades ribeirinhas da região.
Fitas reflexivas foram fixadas no corpo
e mangrulho das boias, de forma que,
mesmo apagadas, sejam visualizadas
quando iluminadas por holofotes.
Gaiolas de proteção foram instaladas
ao redor das lanternas e as escadas de
acesso dos faroletes, retiradas, dificultando o acesso dos vândalos.
Mesmo assim, os números do
vandalismo continuam elevados e o
índice de eficácia da sinalização náutica, localizada na Bacia Amazônica, é
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usualmente inferior aos 95% recomendados pela International Association
of Marine Aids to Navigation and
Lighthouse Authorities (IALA).
O prejuízo arcado pela Marinha do
Brasil vai além dos gastos materiais.
Para os navegantes, a ausência de um
sinal náutico representa maiores riscos
no transporte de mercadorias e de
vidas humanas. Por este motivo a MB
alerta à corresponsabilidade todos os
navegantes, pela manutenção de uma
sinalização náutica eficiente. Durante
as travessias, a observação de embarcações suspeitas, próximas aos sinais

náuticos, deve ser comunicada à MB
por meio do serviço “Disque Segurança
da Navegação” disponibilizado pela
Capitania dos Portos da Amazônia
Oriental (CPAOR), através do número
0800-280-7200, para que sejam denunciados os atos de vandalismo contra a
sinalização náutica e quaisquer outras
informações que permitam a identificação de seus autores.
O vandalismo contra a sinalização
náutica é um crime previsto no Código
Penal, enquadrado como atentado
contra a segurança do transporte marítimo e fluvial.

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

Pepe Vargas (PT-RS)
•
•
•
•
•
•

Formado em medicina pela Universidade de Caxias do Sul em 1985;
Funcionário do Sindicato dos Metalúrgicos;
Vereador pelo PT de 1989 a 1992;
Em 1995, assumiu cadeira como Deputado Estadual;
Foi Prefeito de Caxias do Sul em 1997. Foi reeleito em 2000;
Eleito Deputado Federal (2007-2011).

• No final do ano passado, o Deputado apresentou

uma pessoa que tenha começado a trabalhar aos

um substitutivo ao projeto do Senador Paulo Paim.

20 anos e aos 60 tenha passado por oito empre-

Este projeto acaba com o fator previdenciário (que

sas. Nestes 40 anos, este trabalhador sempre

na prática reduz em até 40% o valor das novas

esteve um ano desempregado ou na informalida-

aposentadorias) e restabelece os critérios para

de entre cada um dos oito períodos. Desta forma,

aposentadoria vigentes antes da sua instituição

terá contribuído um total de 32 anos. Usando a tal

no governo FHC, em 1999. Este substitutivo do

fórmula, pegamos o tempo de contribuição (32)

Deputado, conhecido como fórmula 95/85, é uma

e somamos à sua idade (60). O resultado é 92, o

alteração que contraria os interesses da classe

que, de acordo com o Deputado, não garantiria o

trabalhadora e dos aposentados e pensionistas.

benefício – o número a ser alcançado é 95. Assim,
a pessoa teria de continuar a trabalhar por mais

• Defende a fórmula 95/85 (utilizada em serviço

algum tempo. Qual empresa dará emprego a uma

público), que é a soma da idade com o tempo

pessoa de 60 anos para que continue a trabalhar

de contribuição. Para os homens deve ser igual

e possa se aposentar?

a 95 anos para que tenham direito ao beneficio
integral; para as mulheres, 85 anos, usando o
mesmo critério.

• Esta proposta do Deputado em nada refresca a
situação do trabalhador. Pelo contrário: cria dificuldades ainda maiores para sua aposentadoria.

• Partindo do seguinte pressuposto que é próximo

Com os altos índices de desemprego nos setores

à realidade. Servidor público tem estabilidade no

da economia brasileira, os trabalhadores muitas

emprego e funcionário da iniciativa privada não. O

vezes ficam anos sem contribuir para o INSS. Desta

primeiro pode programar sua aposentadoria desde

forma, o trabalhador só atingiria o tal 95 com

o primeiro ano de trabalho. Já o segundo depende

quase (ou, quem sabe, mais de) 80 anos. Assim,

da manutenção de seu emprego, que periodica-

haveria um aumento no tempo de contribuição e

mente é colocado em risco pela concorrência de

uma diminuição no período de recebimento dos

mercado e por tempos de crise. Como exemplo,

benefícios.

Você sabia? Seu sindicato sabia!
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Antes de votar, consulte seu sindicato.

